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 სამორინეს მოწყობის პირობები: 

სამორინეს ორგანიზატორის  შპს „მარსი“  საინდეტიფიკაციო ნომერი N 405099058. 

სამორინე მოეწყობა, მოგებები გაიცემა და პრეტენზიები განიხილება ყოველდღე 20:00 საათიდან 23:00 საათამდე მისამართზე: 

ქ. წყალტუბო, სოფ. ქვიტირი, ნაკვეთი N 072-ზე არსებული შენობა–ნაგებობა N 05, N 06 და N 07-ის პირველი სართული,  

გაერთიანებული ფართი N 1 (ზონა 29, სექტორი 12, კვარტალი 36, ნაკვეთი 072). 

შპს-ს „მარსი“-ს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. N5, სადარბაზო 2, სართ 2, საოფისე ფართი N2.  
 

 

 

 ზოგადი დებულებანი 

სამორინე მოეწყობა მისმართზე: ქ. წყალტუბო, სოფ. ქვიტირი, ნაკვეთი N 072-ზე არსებული შენობა–ნაგებობა N05, N06 და N07-ის 

პირველი სართული, გაერთიანებული ფართი N1. 

 „ცოცხალი” სამორინეს ადმინისტრაციული შენობის შიდა განლაგება და მოწყობის პირობები. 

 სამორინეს შიდა განლაგება. 

სამორინეს ადმინისტრაციული შენობა–ნაგებობა, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. წყალტუბო, სოფ. ქვიტირი, ნაკვეთი N 

072-ზე არსებული შენობა–ნაგებობა N 05, N 06 და N 07-ის პირველი სართული, გაერთიანებული ფართი N1 შედგება 

კლიენტთა მომსახურების ზონისა და სამსახურეობრივი სათავსოების ზონისაგან თითოეულისათვის ცალ-ცალკე შესასვლელით. 

კლიენტთა მომსახურების ზონაში განლაგება: 

1.   სათამაშო დარბაზი. 

სათამაშო დარბაზი სამორინეს ის ნაწილია, სადაც ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრული წესით განლაგებულია სათამაშო 

მოწყობილობა - სამორინეს კლიენტებისათვის და სამუშაო ადგილები – სამორინეს თანამშრომლებისათვის. სათამაშო დარბაზი 

უშუალოდ განკუთვნილია თამაშობების ჩასატარაებლად. სამორინეს დარბაზი არ ჩანს შენობის გარეთა მხრიდან. 

2.    კლიენტებთან ფულადი ანგარიშწორების წარმოების სალარო. 

იგი წარმოადგენს სპეციალურ იზოლირებულ ოთახს, რომელიც მოწყობილია სამორინეს დარბაზში, აღჭურვილია ჯავშნიანი 

ფანჯრით, საგანგაშო სიგნალით დაკავშირებულია შესაბამის დაცვის სამსახურთან და აკმაყოფილებს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. 

3.    სამორინეს სტუმართა კვებისა და დასვენებისათვის განკუთვნილი მცირე დარბაზი; 

4.   მისაღები ჰოლი. 

სამსახურეობრივი სათავსოების ზონაში განლაგება: 

1.    თანამშრომელთა დასასვენებელი ოთახი. 

2.    იზოლირებული ოთახი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთათვის, 

რომელიც თვალყურს ადევნებენ სერვერზე მიმდინარე პროცესებს და აღნიშნულ ოთახში აწარმოებენ ვიდეოჩანეწერის 

დადაგენილი წესით შენახვას. 

3.   სეიფი. 

ეს არის ოთახი, სადაც განთავსებულია სპეციალური სეიფი, რომელშიც ინახება სამორინეს საერთო ფულადი რეზერვი, მათ 

შორის სამორინეს სარეზერვო თანხა, რომელიც თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე შეადგენს 10.000 ლარს. აღნიშნულ ოთახში 

ასევე ინახება სამორენეს შიდა დოკუმენტაცია და სხვა სამორიენს მოწყობისთვის საჭირო ინვენტარი. 

 

4. პრეტენზიის განხილვის წესი 

პრეტენზიები განიხილება ყოველდღე 20:00 საათიდან 23:00 საათამდე მისამართზე: ქ. წყალტუბო, სოფ. ქვიტირი, ნაკვეთი N 

072-ზე არსებული შენობა–ნაგებობა N 05, N 06 და N 07-ის პირველი სართული,  გაერთიანებული ფართი N 1 (ზონა 29, სექტორი 

12, კვარტალი 36, ნაკვეთი 072). განხილვის მეორე ეტაპის დასაწყებად, თამაშის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღის 

განმავლობაში მომხმარებელი ვალდებულია  შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება წარმოადგინოს  შპს 

“მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-ფოსტით მისამართზე: 

Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში 

და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, განცხადებაში მითითებულ 

მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება. თუ მომხმარებელს ეს პასუხიც არ 

დააკმაყოფილებს, მას წარმოეშვება უფლება მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

მექანიზმებს დავის გადასაჭრელად. 

 

 

 

 

 

 

                               შპს “მარსი”-ს მიერ ორგანიზებული სამორინეს დებულება. 

                                                              ნებართვა N19-04/69                                                                                                                                                                                                            



5. უსაფრთხოების სისტემა და სამორინეში დაშვების წესები 

სამორინეში, მისი ადმინისტრაციისა  და დაცვის სამსახურის მიერ, უზრუნველყოფილია მოთამაშეთა და სამორინეს 

თამანშრომელთა უსაფრთხოება, დაცულია საზოგადოებრივი წესრიგი. სამორინე აკმაყოფილებს სანიტარულ, ჰიგიენურ და 

ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებს. პიროვნება, რომელიც სამორინეში ნებისმიერი ფორმით დაარღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, 

ან/და საფრთხეს შეუქმნის მოქალაქეთა უსაფრთხოებას დაუყოვნებლივ გაძევებული იქნება სამორინედან, სადაც იგი აღარ 

დაიშვება. ქმედების კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შემთხვევაში, განხორციელდება შესაბამისი რეაგირება, საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

სამორინეს შესასვლელში მოწყობილია სპეციალური ადგილი, სადაც სამორინეში შესვლის მსურველი პირი დაცვის სამსახურის 

თანამშრომლებს წარუდგენს  პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას ან მოქალაქის პასპორტს.  წარდგენილი დოკუმენტაციის 

საფუძველზე მომხმარებელი გადამოწმდება დამოკიდებულ პირთა სიაში და აკრძალულ პირთა სიაში, თუ აღნიშნული პირი 

სიაში არ იძებნება მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება მისი სამორინეში გამართულ თამაშობებში დაშვება. წარდგენილი 

დოკუმენტის მონაცემები და  პიროვნების ფოტოსურათი, რომლის გადაღება ხდება ადგილზე , აიტვირთება სამორინეს 

ინფორმაციულ ბაზაში.  სამორინეს ინფორმაციულ ბაზაში ინახება ასევე პიროვნების სამორინეში/სამორინედან  

შესვლის/გასვლის თარიღი და დრო. იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნება არ ყოფილა შემჩნეული არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში და 

ასაკობივად შესრულებული აქვს 25 წელი საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში, ხოლო 18 წელი უცხო ქვეყნის 

მოქალაქის/მოქალაქეობის არმქონე პირის შემთხვევაში, იგი დაიშვება სამორინეში. 

 

სამორინეს დარბაზში, სალაროსთან, შემოსასვლელში და გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებულია ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა. 

სამორინეს შენობაში, როგორც გარე, ასევე შიდა პერიმეტრზე ვიდეოჩაწერა მიმდინარეობს მუდმივად. ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემის საშუალებით მიმდინარეობს  არამარტო ვიზუალური, კადრების, ასევე ხმოვანი მონაცემების ჩაწერა. 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით გადმოცემულ მონაცემებს მთელი პერიოდის მანძილზე თვალყურს ადევნებენ, 

აკონტროლებენ და ჩანაწერების შენახვას აწარმოებენ სამორინეს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. ვიდეოჩაწერის 

შედეგად მიღებული ჩანაწერები ინახება იზოლირებულ ოთახში, 30 კალენდარული დღის მანძილზე.  ყოველივე 

აღნიშნულისთვის სამორინეში გამოყოფილია სპეციალური იზოლირებული ოთახი და დაცვის სამსახურის სპეციალური 

თანამშრომლები. სამორინეს ენერგო სისტემა უზრუნველყოფილია მუდმივი დენის წყაროთი.



 

 სამორინეს მუშაობის წესები და მოქცევის წესები. 

სამორინეს ადმინისტრაცია შეეცდება შეინარჩუნოს სასიამოვნო და მყუდრო გარემო ყველა მომხმარებლისა თუ მუშაკისათვის, 

მაგრამ არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე მოთამაშის საქციელზე. 

სამორინეში დაუშვებელია შემდეგი ქმედებები: ფარული გარიგება სხვა მოთამაშესთან; სიტყვიერი ან ფიზიკური მუქარა 

ხელმძღვანელ ან მომუშავე პერსონალზე. კამათით, ყვირილით ან ხმაურით გამოწვეული უწესრიგობა. კარტის გასროლა, 

დახევა, გაღუნვა ან დაჭმუჭნა. ქონების განადგურება ან გაფუჭება. არალეგალური ნივთიერებების გამოყენება. იარღის ტარება. 

აკრძალულია შემდეგი ქმედებები: რიგგარეშე განზრახ ქმედება თამაშის დროს. ფიშკების განზრახ არევა ბანკში. სხვა მოთამაშის 

კარტის ნახვა შოუ–დაუნში სანამ ის მაგიდაზე დარიგდებოდა გადმობრუნებული სახით. ლაივ–ჰენდის (პარტია რომელსაც 

ჯერ კიდევ შეუძლია ბანკის მოგება) შინაარის გამოვლენა მრავალ წევრიან ბანკში ფსონის დადების პროცედურის 

დასრულებამდე. თამაშის მცდარი მიმართულებით წაყვანა. მოთამაშის შეხება ჩამოსულ ან იმ კარტებზე რომლებიც არ იღებენ 

მონაწილეობას თამაშში. კარტი უნდა იყოს რულეტის ხაზზე ქვემოთკენ განლაგებული, ზომიერი დაშორებით (არა დილერის 

ხელებში ან ფიშკის ბადეში). ფიშკების სტეკის ფორმით ისე დაწყობა რომ შეუძლებელი გახდეს კარტის დარიგება ან ნახვა. 

ისეთი განცხადებების გაკეთება ან ისე მოქცევა რაც ზემოქმედებას მოახდენს თამაშის პროცესზე მიუხედავად იმისა წესრიგის 

დამრღვევი მონაწილეობს თუ არა ბანკში. მაგიდასთან ტელეფონით სარგებლობა. 

სამორინეს ხელმძღვანელობა იტოვებს უფლებას მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილებები რომელიც შეესაბამება 

საქართველოს კანონმდებლობას. 

რომელიმე წესის არასწორი ინტერპრეტაციის ან მოთამაშის მიერ რაიმე სახის არასწორი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 

დაწესებულება არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებს საკუთარ თავზე. 

საჭიროების შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია ბანკის დროსაც სანამ ხელახლა დარიგდება კარტი (ან სანამ 

თამაში დასრულდება ან გადაინაცვლებს სხვა მაგიდასთან). სხვა შემთხვევაში პარტიის შედეგი უნდა ჩაითვალოს კანონიერად. 

კარტის პირველი არევა  ხელის დაწყების ნიშანია. 

თუკი ბანკი უსამართლოდ გადაეცემა რომელიმე მოთამაშეს და არეული იქნება ფიშკებში, რომლებიც არ შედიოდა ბანკის 

შემადგენლობაში, აგრეთვე თუ წინა წესში მოცემული დროის ლიმიტი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე 

გათვალისწინებულია, ხელმძღვანელობას შეუძლია განსაზღვროს ბანკის შესაძლო ოდენობა ფსონის განახლებით და შემდეგ 

გადასცეს ის დამსახურებულ მოთამაშეს. 

 

 მოქცევის წესები: 

1. პარტია მხოლოდ ერთმა მოთამაშემ უნდა ითამაშოს. 

2. არავის აქვს უფლება ითამაშოს  სხვა მოთამაშის ფიშკებით. 

3. ხელმძღვანელობა უფლებამოსილია გადაწყვიტოს როდის დაიწყოს ან დაასრულოს ნებისმიერი თამაში. 

4. როცა მოთამაშე სათამაშო დარბაზიდან გადის და ტოვებს მაგიდას, ფული და ფიშკები შესაძლოა თან წაიღოს 

უსაფრთხოების მიზნით. იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშეები მათი არ ყოფნის განმავლობაში მაგიდაზე ფულს ან 

ფიშკებს დატოვებენ, დაწესებულება არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე დანაკლისზე ან ფიშკების გადადგილებაზე, 

თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი ჩვენ შეძლებისდაგვარად შევეცდებით დავიცვათ ყველა მოთამაშე. აღებული ფული 

თამაშის დაწყებისთანავე ხელახლა უნდა შემოვიდეს თამაშში. 

5. თუკი თქვენ უბრუნდებით იმავე თამაშს ერთსაათიანი ქეშ-აუთის (cashing out - თამაშის დატოვება და ფიშკების 

გადაცვლა ნაღდ ფულში) შემდეგ, თქვენი ბაი–ინ (buy-in - მინიმალური ფული თამაშში მონაწილეობის მისაღებად) 

უნდა იყოს თამაშიდან გასვლისას არსებული თანხის თანაბარი. 

6. ზურგსუკან თამაში (როცა გაქვთ ფიშკები მაგრამ არ შეგიძლიათ მათი გამოყენება ფიშკების ყიდვამდე) დაშვებულია 

იმ შემთხვევაში, როცა ელოდებით ნაყიდი ფიშკების მიღებას. თამაშში მონაწილე ფიშკების რაოდენობა ან „ბაი ინ“ 

(მინიმალური ფული რომელიც მონაწილეობას იღებს თამაშში)  უნდა გამოცხადდეს მაგიდასთან. 

7. სანამ მოთამაშე სათამაშოდ დაჯდება მანამ უნდა ითხოვოს ნებართვა. 

8. ანტეს (პირველადი ფსონი) სხვისთვის გადაცემა აკრძალულია. 

9. დაუშვებელია სადაზღვევო შემოთავაზებები. ბიგ ბეთ პოკერში (პოკერის სახეობა სადაც დიდი ფსონის დადება 

ხდება) ვა–ბანკის დროს ორჯერ ან (სამჯერ) დარიგება არ არის დაშვებული. 

10. თუკი ორი ან ორზე მეტი მოთამაშე წინააღმდეგია, ფსონის დადების ლიმიტი არ შეიცვლება. ფსონის გაზრდის 

მოთხოვნა ხელმძღვანელობის მიერ უნდა იყოს დადასტურებული. 

11. მოთამაშეებს კარტები ყველასთვის დასანახად უნდა ეჭიროთ, ამაში ის იგულისხმება რომ მაგიდის გასწვრივ უნდა 

ჩანდეს მათი კარტები და არა მის საზღვრებს მიღმა. მოთამაშემ კარტები მთლად არ უნდა ჩამალოს ხელებში. 



12. ნებისმიერ მოთამაშეს უფლება აქვს ინფორმირებული იყოს ოპონენტის ფიშკების ოდენობის თაობაზე. მაღალი 

ღირებულების ფიშკები რაც შეიძლება კარგად უნდა ჩანდეს მაგიდასთან. 

13. თუკი მოთამაშე მაგიდასთან არ იქნება 30 წუთის განმავლობაში შესაძლოა თავისი ფიშკები ალაგებული დახვდეს. 

მოთამაშეს შესაძლოა მეტი დრო მიეცეს დასვენებისთვის თუკი წინასწარ აცნობებს სუპერვაიზორს ამის შესახებ. 

ხშირმა ან უწყვეტმა მაგიდის დატოვებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მისი ფიშკების ალაგება მაგიდიდან. 

14. დაკავებული ადგილი განთავისუფლდება 5 წუთის შემდეგ თუკი ვინმეს სურს თამაში და ელოდება თავის რიგს. თუკი 

ვინმე ელოდება თამაშის დაწყებას 10 წუთში აუცილებლად უნდა ალაგდეს არმყოფი მოთამაშის ნივთები მაგიდიდან. 

15. მთლიანი რაუნდის მანძილზე ახალი ბანქოს დასტა უნდა იქნას გამოყენებული და ახალი სახის წყობა გამოყენებულ 

უნდა იქნას მინიმუმ ერთი საათის მანძილზე, თუ ბანქოს დასტა არ არის დეფექტური, დაზიანებული ან 

დაბინძურებული. ჩამოსასვლელი კარტის ნახვა ან ბანქოს დასტის ნაწილის ნახვა არ არის დაშვებული. 

16. პარტიის დასრულების შემდეგ დილერებს თხოვენ არ გაამხილონ რა კარტი დარიგდა. მოთამაშემ თვალყური 

უნდა ადევნოს თამაშის მსვლელობას და შეეცადოს ბანკის მოგებას. მაგიდასთან თამაშის დროს აკრძალულია 

განხილვა (კამათი) და რაიმე პრობლემის წარმოშობისთანავე მოთამაშეს აუცილებლად მოთხოვენ შეწყვიტოს 

მსგავსი ქმედებები. პიროვნება რომელიც არ მონაწილეობს თამაშში აუცილებელი არ არის მაგიდასთან იჯდეს. 

უცხო ენაზე საუბარი კარტის დარიგების დროს აკრძალულია. 

 

 თამაშობათა სახეობები და სათამაშო ფსონები 

სამორინეს რეალურ შენობაში მოეწყობა 8 ცალი სათამაშო მაგიდა: 3 ცალი „რულეტის“ მაგიდა (აქედან 1 ცალი მაგიდა 

განკუთვნილია ინტენეტ-მომხმარებლებისთვის, კერძოდ რულეტის მაგიდა-CAMMEGH MERCURY 360, საქარხნო # 17-06- 

214-M7TF), 2 ცალი „ბლექ ჯეკის“ მაგიდა და 3 ცალი „პოკერის“ მაგიდა, (რომლებზეც მოთამაშეთა სურვილს მიხედვით 

შესაძლებელია შემდეგი თამაშების გამართვა, კერძოდ: ოაზის პოკერი, ტეხასური პოკერი, რუსული პოკერი). 

 

ზემოთ მითითებული მაგიდებიდან: 

რულეტის მაგიდა-CAMMEGH MERCURY 360, საქარხნო N 17-06-214-M7TF, დამზადებული: 2017 წელს, მწარმოებელი 

ქვეყანა დიდ ბრიტანეთი, მწარმოებელი კომპანია Cammegh LTD, რომელზეც მიმდინარეობს თამაშობა მდებარეობს 

სამორინეს ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთ ოთახში, სადაც განთავსებულია ვიდეოკამერა (ვიდეოკადრი მიეწოდება 

ვებ.გვერდს  www.crystalbet.com და აღნიშნული სამორინეს მაგიდა გამოიყენება, მხოლოდ და მხოლოდ ინტერნეტ-

თამაშობაში მონაწილე პირებისთვის (რომლებიც ფსონს აკეთებენ ინტერნეტის საშუალებით) და არანაირად ცოცხალ 

სამორინეში მყოფი სტუმრებისთვის. 

სათამაშო მაგიდებზე ტარდება რომელიმე ერთი კონკრეტული თამაშობა, მოთამაშესა (მოთამაშეებს) და სამორინეს 

შორის, სათამაშო ჟეტონების, სათამაშო ბორბლის, ბანქოს დასტისა და სხვა საშუალებებით, თამაშობის წესების 

შესაბამისად. სათამაშო მაგიდებზე თამაშის მიმდინარეობისას, ფულადი აღმნიშვნელის სახით გამოიყენება სათამაშო 

ჟეტონები (ფსონების მიღება და მო გეგების გაცემა). სამორინეში, თამაშობებისათვის გამოიყენება 6 ტიპის სათამაშო ჟეტონი, 

რომლებზეც გამოსახულია რიცხვითი აღმნიშვნელი და თითოეული მათგანის თანხობრივი ღირებულება შემდეგნაირად 

ყალიბდება : 
 

ჟეტონის, რიცხვითი აღმნიშვნელით  `0.5” _ ღირებულება შეადგენს 0.5 ლარს; ჟეტონის, რიცხვითი აღმნიშვნელით  `1” _ 

ღირებულება შეადგენს 1 ლარს; ჟეტონის, რიცხვითი აღმნიშვნელით  `.5” _ ღირებულება შეადგენს  5 ლარს; ჟეტონის, 

რიცხვითი აღმნიშვნელით  `25” _ ღირებულება შეადგენს  25 ლარს; ჟეტონის, რიცხვითი აღმნიშვნელით  `100” _ 

ღირებულება შეადგენს 100 ლარს; ჟეტონის, რიცხვითი აღმნიშვნელით  `500” _ ღირებულება შეადგენს 500 ლარს; 

 

ამასთანავე სამორინეში თამაშობებისათვის გამოიყენება 14 ცალი, 7 სხვადასხვა ფერის სათამაშო ჟეტონი, რომლებზეც არ 

არის გამოსახული რიცხვითი აღმნიშვნელი და თითოეული მათგანის თანხობრივ ღირებულებას ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში ადგენს სამორინეს ადმინსტრაცია. 

სამორინეში მოთამაშე თავდაპირველად იძენს სათამაშო ჟეტონებს და სამორინეს მოცემული დებულების შესაბამისად 

წარმართავს შემდგომ თამაშობებს. 



 სამორინეს მაგიდების ჩამონათვალი: 

 

სათამაშო თამაშის საქარხნო დამზადების დამამზადებ მინიმალური მაქსიმალური მოდიფიკაცია მწარმოებელი 

მაგიდის სახეობა ნომერი წელი ელი ქვეყანა ფსონი, მოგების  

სახელწოდება მაქსიმალური ოდენობა 

ფსონი 

1.  რულეტის რულეტი # 00200 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 

0,50 

მაქს. მოგების სათამაშო  

    Liberty LTD 

 
მაგიდა ლარი მაქს. ოდენობა ბორბალი 

ფსონი 50 21600  ლარი. 

ლარი. 

2.  რულეტის რულეტი # 00201 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 

0,50 

მაქს. მოგების სათამაშო  

    Liberty LTD 

 
მაგიდა ლარი მაქს. ოდენობა ბორბალი 

ფსონი 50 21600  ლარი. 

ლარი. 

3.  

ბლექჯეკის 

ბლექ # 22000 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 5 მაქს. მოგების სათამაშო  

    Liberty LTD 

 
მაგიდა ჯეკი ლარი, ოდენობა 200 მაგიდა 

მაქს. ფსონი 
100 

ლარი. 

ლარი. 

4.  

ბლექჯეკის 

ბლექ # 22006 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 5 მაქს. მოგების სათამაშო  

    Liberty LTD 

 
        მაგიდა ჯეკი ლარი, ოდენობა 200 მაგიდა 

მაქს. ფსონი 
100 

ლარი. 

ლარი. 

5.  პოკერის პოკერი # 22003 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 5 მაქს. მოგების სათამაშო  

    Liberty LTD 

 
მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 
100 

8000 ლარი. 

ლარი. 

6.  პოკერის პოკერი # 22004 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 5 მაქს. მოგების სათამაშო     

    Liberty LTD 

 
მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 
100 

8000 ლარი. 

ლარი. 

7.  პოკერის პოკერი # 22005 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 5 მაქს. მოგების სათამაშო    

   Liberty LTD 

 
მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 
100 

8000 ლარი. 

ლარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 სამორინეს თამაშობათა მოკლე აღწერილობა 

 რულეტის მაგიდა 

რულეტი არის მარტივად სასწავლი და ამავე დროს საინტერესო თამაში. ის გაძლევთ საშუალებას განათავსოთ თამაშში 

მრავალფეროვანი ფსონები და კომბინაციები. რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან 36-ის ჩათვლით და ასევე 0. 

ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს სპეციალური ფერი- შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. 

თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით 

აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს, რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში 

ფსონების მიღების შეწყვეტის შემდეგ დილერი აგორებს თეთრ ბურთს რულეტის ბორბალის ტრიალის საწინააღმდეგო 

მიმართულებით. ფსონების მიიღება წყდება დილერის მხრიდან ბურთის გაგორების მომენტამდე. ამ დროს დილერი 

აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. 

ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე, რაც ნიშნავს რომ ეს ციფრი ამ გაგორებისთვის არის მომგებიანი, რომლის 

მიხედვითაც უკვე ფსონების პროპორციიდან გამომდინარე ხდება მოგებების გადახდა მოგებულ მოთამაშეებზე, ხოლო 

წაგებული მოთამაშეების თანხა  ეკუთვნის კაზინოს. 

რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კაზინოს მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი 

ფსონის დადება. მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კაზინოს მიერ ინდივიდუალურად.  

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ ფსონზე, თუ 

რათქმაუნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 
 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს,რომ  მოთამაშე დებს ფსონს  2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ ციფრზე 

თანაბრად და ნიშნავს რომ ბურთი ჩავარდება ამ ორი ციფრიდან ერთ-ერთში. 

3   ციფრი -   ნიშნავს,   რომ მოთამაშეს   შეუძლია   ფსონი   განათავსოს   ერთმანეთის   გვერდით   მდებარე   3   ციფრზე 

ერთდროულად ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) -  ნიშნავს,რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული  ციფრების საერთო შეხების 

ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი - ნიშნავს, რომ ფსონი იდება ამ 6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა მონიშნოთ 

მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 ციფრიანი სექცია, 

რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან 12 -ჩათვლით, მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 13-იდან 24 -

ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 25-იდან 36-ჩათვლით . 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ 

მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-ერთი ციფრი. 1-18 

ან 19-36 - ნიშნავს, რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი 

აღნიშნული თამაშობის მინიმალური ფსონია 0,50 ლარი, მაქსიმალური ფსონია 50 ლარი, ხოლო მაქსიმალური მოგების 

ოდენობა შეადგენს 21600 ლარი. 

 



ბანქოს თამაშობა „ბლექჯეკი“ 

ბლექჯეკი წარმოადგენს ერთერთ პოპულარულ ბანქოს სახეობას. 

ბლექჯეკის მიზანია ბანქოს სრული მოცულობის მოპოვება, რომელიც 21-თან მაქსიმალურად იქნება ახლოს ყოველგვარი 

გადასვლის გარეშე. თითოეული მოთამაშე თამაშობს დილერის წინააღმდეგ და იყენებს ე.წ. ჩიპებს, რომლებიც შეესაბამება 

გარკვეულ თანხას. მოთამაშე ათავსებს ფსონებს სპეციალურად მარკირებულ ნიშნულებზე, რომელთაც „ყუთები“ (boxes) 

ეწოდებათ. ფსონი უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული მაგიდის საჭირო მინიმუმს ან მაქსიმუმს. 

●თუ მოთამაშის ქულები 21-ზე მეტია, მაშინ ფსონი წაგებულია. (მოთამაშის სასარგებლოდ). 

●თუ დილერის ქულები 21-ზე მეტია, მაშინ ფსონი წაგებულია. (დილერის სასარგებლოდ). 

●იგებს ნებისმიერი მოთამაშე თუ მისი ქულები 21-თან უფრო ახლოსაა, ვიდრე  დილერისა. ამ შემთხვევაში ფსონის 

გადახდა ხდება 1:1; 

●მოთამაშეები აგებენ თუ მათი ჯამური ქულა დილერის ქულებზე ნაკლებია. 

●თუ მოთამაშეს აქვს იგივე კარტი, რაც დილერს, ამ პროცესს „პუშ“ „PUSH“ ქვია. 

●დილერი ღებულობს თავის ბანქოს ყველა მოთამაშის შემდეგ და ანაწილებს 16-ზე ან ნაკლებზე და დგება 17-ზე. 

●ტუზები  ითვლება,  როგორც  1  ან  11  ქულა,  მაღალი  კარტები  როგორც-  10,  ხოლო  სხვა  დანარჩენი  კი  -  კარტების 

შესაბამისად. 

●ბლექჯეკი არის კომბინაცია პირველი 2 კარტისა, რომელიც უდრის 21 (ე.ი. ტუზი და ათიანი, ან ტუზი და სხვა ნებისმიერი 

კარტი). ბლექჯეკი იხდის 3:2. 

●ბლექჯეკი ამარცხებს 21. 

„ჩაბარება“ 

მას შემდეგ რაც კარტები დანაწილდება ყუთებზე, მოთამაშეებს შეუძლიათ უარი თქვან თამაშის გაგრძელებაზე ნებისმიერ 

ყუთზე და ისინი აგებენ ფსონს. ეს შესაძლებელია, მანამ სანამ დარიგდება მესამე კარტი. ეს შეუძლებელია თუ დილერის 

კარტი არის ტუზი. დილერმა არ უნდა შესთავაზოს მოთამაშეებს „ჩაბარება“. 

„დუბლი“ 

როცა მოთამაშე მიიღებს პირველ ორ კარტს, მაშინ შესაძლებელია ფსონის გაორმაგება. მიუხედავად ამისა, მას შეუძლია 

აიღოს კიდევ ერთი კარტი. გაორმაგება შესაძლებელია კარტის გაჭრის შემდეგაც. დილერმა არ უნდა შესთავაზოს 

მოთამაშეებს გაორმაგება. 

“გაყოფა” 

თუ პირველი ორი მოთამაშის კარტი ერთმანეთს ემთხვევა, მაშინ მათ შეუძლიათ დადონ იგივე მოცულობის მეორე ფსონი. 

თამაში გრძელდება ორ პარტიად. მოთამაშეს შეუძლია ერთ რაუნდზე სამჯერ გაყოს (splitting) კარტი. თუ მოთამაშე წყვილ 

ტუზს გაყოფს, მას შეუძლია მიიღოს ერთი დამატებითი კარტი თითოეულ ტუზზე. თუ მოთამაშე გაყოფს ტუზებს და 

აიღებს 21 ქულას, ეს არ ჩაითვლება ბლექჯეკად, არამედ უბრალოდ 21 ქულად. 

„დაზღვევა“ 

თუ დილერის პირველი კარტი არის ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია დააზღვიოს თავისი ფსონი დილერის ბლექჯეკით. 

ამისათვის, მოთამაშე, მიიღებს რა პირველ ორ კარტს, დებს ფსონს, რომელიც არ აღემატება სრული თანხის ნახევარს. 

მინიმუმი სადაზღვევო ფსონისა უდრის კაზინოს ჩიპების მინიმუმს. 

თუ დილერს არ აქვს ბლექჯეკი, დაზღვევა იხდის½. 

თუ დილერს აქვს ბლექჯეკი, მოთამაშე აგებს თავის დაზღვევას. 

თუ მოთამაშეს აქვს ბლექ ჯეკი და დილერს პირველ კარტად აქვს ტუზი, ამ შემთხვევაში დილერმა უნდა შესთვაზოს 

„გადახდილი ვალის“ შესახებ. ეს ნიშნავს გადაზდას 1:1. 

„777“ სხვადასხვა ფერისა 3:1. 

„777“ ერთნაირი ფერისა  5:1. 

„678“ ერთნაირი ფერისა  5:1 

თუ დილერი მიიღებს ბლექ ჯეკს, ხსენებული პარტიები წაგებულია. 

„ყუთი“ (box) 

ერთ ყუთზე შესაძლებელია დაიდოს სხვადასხვა მოთამაშის სამზე მეტი ფსონი. სრული ფსონი ამ ყუთზე არ უნდა 

აღემატებოდეს კონკრეტული მაგიდის მაქსიმუმს. სხვა მონაწილეებმა, რომლებიც მონაწილეობენ „ყუთში“, არ უნდა 

მოახდინონ ზეგავლენა „მფლობელის“ გადაწყვეტილებებზე „ყუთში“ გაწევრიანების დროს. აკრძალულია თამაშის დროს 

კარტზე შეხება და ასევე ფსონის შეცვლა კარტის დარიგების შემდეგ. ფსონები ნაღდ ფულზე და კრედიტზე დაუშვებელია. 

ნებისმიერი დავას არეგულირებს მენეჯერი. 

აღნიშნული თამაშობის მინიმალური ფსონია 5 ლარი, მაქსიმალური ფსონია 100 ლარი, ხოლო მახსიმალური მოგების 

ოდენობა შეადგენს 200 ლარი. 

 

თამაშობა “პოკერი“ 

სამორინეს შენობაში მოწყობილია 3 ცალი „პოკერის“ მაგიდა საქარხნო # 22003, # 22004 და # 22005. ზემოთ მითითებული 

მაგიდებიდან მოთამაშეთა სურვილს მიხედვით შესაძლებელია შემდეგი თამაშების გამართვა, კერძოდ : ოაზის პოკერი, 

ტეხასური პოკერი,  რუსული პოკერი. 
 



ბანქოს თამაშობა „ოაზის პოკერი“ 

თამაში მიმდინარეობს მოთამაშესა და სამორინეს წარმომადგენელს შორის, ბანქოს ერთი სრული დასტის მეშვეობით. 

ბანქოს დარიგება 

ა).თამაშის დაწყებამდე, დილერი იღებს კარტს, ჩეხავს და აცხადებს ფსონების დადებას „გთხოვთ ჩამოდით თქვენი 

ფსონი“. 

ბ). შემდეგ დილერი შეამოწმებს აგრეთვე: რომ ყველა ფსონი განლაგებული იყოს უმაღლესი ღირებულებით ქვემოთ და 

მინიმალური ღირებულებით ზემოთ. 

გ). თითოეულ ბოქსთან (სათამაშო ადგილი) შესაძლებელია იყოს მხოლოდ ერთი მოთამაშე, შესაბამისად ბოქსზე შეიძლება 

იყოს ერთი „ანტე“ (საწყისი ფსონი ხელის დაწყებამდე) ფსონი, „ბეთ“ (საწყისი ფსონის გაორმაგება) ფსონი და „ბონუსი“ 

(დამატებითი ფსონი, რომლის დადებაც დამოკიდებულია მოთამაშის სურვილზე). მოთამაშე უნდა იჯდეს იმ ბოქსთან, 

სადაც თამაშობს. 

დ). მოთამაშეს არ შეუძლია ითამაშოს ერთ ხელზე მეტი თამაშის ნებისმიერი ერთი დარიგების (რაუნდი) დროს. 

ე). იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი რიგზეა დილერი განაცხადებს. „შეწყდა ფსონის დადება, გმადლობთ“, და თამაში 

დაიწყება დილერისგან მარცხენა მხრიდან და გაგრძელდება მაგიდის ირგვლივ საათის ისრის მიმართულებით. დილერი 

კარტს შემდეგნაირად დაარიგებს: 

ერთი კარტი, სახით ქვევით, თითოეულ ბოქსთან, რომელიც ,,ანტე” ფსონს შეიცავს; 

ერთი კარტი, სახით ქვევით, თავისთვის. 

დილერი ანალოგიურად არიგებს მეორე, შემდეგ მესამე, მეოთხე და მეხუთე კარტს, სახით ქვევით, როგორც      

მათთვის ასევე თითიეულ ბოქსთან, რომელიც შეიცავს ,,ანტე” ფსონს, გარდა დილერის ბოლო კარტისა, რომელიც უნდა 

დაიდოს სახით ზემოთ, ანუ უნდა იყოს ღია კარტი მოთამაშეებისათვის. 

მაგ. „დილერს აქვს მეფე, გთხოვთ თქვენი გადაწყვეტილებები“. 

ვ) მას შემდეგ როცა რაუნდის დროს პირველი კარტი დარიგებულია, პიროვნებას არა აქვს უფლება შეცვალოს, უკან აიღოს, 

ან შეეხოს ფსონს მანამ სანამ გადაწყვეტილებები კეთდება ფსონთან დაკავშირებით და განიხილება დილერის მიერ. 

ზ). ყველა ბოქსზე, პირველი ჩამოსული კარტი უნდა განლაგდეს დილერის წრის მხარეს, რომელიც განსაზღვრავს ბონუსის 

ფსონის ზღვარს. 

მეორე კარტი განლაგდება მარცხნივ, ისე რომ ორივეს, როგორც მოთამაშეს ასევე დილერსა და მათ შორის მეთვალყურესაც 

შეეძლება დარიგებული კარტის დანახვა. 

თ) თავდაპირველად დარიგებული კარტის მიხედვით სადაც ხუთი ან ხუთზე მეტი ბოქსია თამაშში, ან კიდევ 

შემთხვევითი ინტერვალები სადაც ხუთზე ნაკლები ბოქსია, დილერი გადაითვლის ბანქოს მთლიან დასტას და 

განალაგებს მას მაგიდაზე 5 მწკრივად სახით ქვევით. 

ი) მოთამაშეს შეუძლია შეიძინოს მეექვსე კარტი ერთ ფსონად. 

ფსონი 

ა). კარტის დარიგების შემდეგ, მოთამაშეებს შეუძლიათ აიღონ თავიანთი კარტები და გადაწყვიტონ სურთ თუ არა ფსონის 

დადება. 

ბ). მოთამაშე, რომელიც გადაწყვეტს ფსონის ჩამოსვლას უნდა დადოს „ანტე“ ფსონის გაორმაგებული თანხის ოდენობა.  გ). 

მოთამაშე რომელიც გადაწყვეტს შეწყვიტოს რაუნდი  მან თავისი კარტები უნდა განალაგოს მაგიდაზე სახით ქვევით. დ). 

დილერი შეაგროვებს „ანტე“-ს და ,,ბონუს” ფსონს (თუ იგი დადებულია) და ასევე იმ მოთამაშეების კარტს, რომლებმაც 

გადაწყვიტეს რაუნდის შეწყვეტა. 

ე). მანამ სანამ მოხდება კარტების ამოღება მოთამაშის ბოქსიდან, კარტი გაიშლება, დაითვლება იმის შესამოწმებლად 

დანამდვილებით არის თუ არა ხუთივე კარტი ადგილზე, და შემდეგ მოთავსდება დისკარდში. 

ვ). მას შემდეგ რაც მოთამაშეებს მიეცემათ ,,ბეთ” ფსონის ჩამოსვლის ანუ fo1cJng საშუალება, დილერი გამოაცხადებს 

„დილერის ხელი“ და გახსნის თავის კარტებს სახით ზევითკენ, 

ხელის გადახდა 

1.   1 წყვილი ან ნაკლები ერთი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

2.   2 წყვილი ორი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

3.   3 წყვილი სამი ერთზე(თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

4.   სტრიტი ოთხი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

5.   ფლეში ხუთი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

6.   ფულ-ჰაუსი შვიდი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

7.   კარე (ოთხეული) ოცი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

8.   სტრიტ-ფლეში ორმოცდაათი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

9.   როიალ ფლეში ასი ერთზე (თანხის მაქსიმალურ გადახდამდე) 

10. „ბეთ“  ფსონის  მაქსიმუმი  ნაჩვენები  იქნება  სპეციალური  აღმნიშვნელით,  რომელიც  მოთავსებული  იქნება 

მაგიდაზე ან მაგიდის გვერდით. 

ბონუსი 

ა. მოთამაშეს უნდა ჰქონდეს გაკეთებული „ანტე“ ფსონი თუკი სურს, რომ დადოს თანხა ბონუსზე. ბ). თუ მოთამაშეს ექნება 

ფლეშის ბონუსი ან კიდევ ფულ-ჰაუსი, დილერმა უნდა: 



1. შეამოწმოს მოთამაშის საუკეთესო ხუთი კარტი; 

2. განალაგოს მოთამაშის ხელი (საუკეთესო ხუთი კარტი) ისე რომ ერთმანეთისაგან იყოს მოცილებული (ანუ არ 

ფარავდნენ ერთმანეთს); 

3. დაითვალოს კარტი; განალაგოს კარტები ხუთ მწკრივად სახით ქვევით (დახურულად), 

4. დამკვირვებელმა უნდა შეამოწმოს უსაფრთხოების ყველა ზომა და დაადასტუროს, დაამტკიცოს მოგება. 

გ). იმ შემთხვევაში თუკი მოთამაშე ფლობს კარეს (ანუ ოთხეულს), სტრიტ-ფლეშს ან ფლეშს, დილერი დამატებით გასცემს 

„ანტე“ და ,,ბეთ” ფსონს. პიტ-ბოსი ინფორმაციის მიღების შემდეგ შეატყობინებს მეთვალყურეს როგორც გამარჯვებული 

ხელის შესახებ, ასევე მოგებული „ანტესა“ და ,,ბეთ” ფსონის ოდენობაზეც. თამაში გაგრძელდება მას შემდეგ რაც 

მოგებული თანხა  გაიცემა მეთვალყურის აღიარების შემდეგ. 

დ). ბონუსი გადახდილი იქნება მას შემდეგ რაც მოხდება ყველა „ბეთ“ და „ანტე“ ფსონების აღება ან გადახდა. 

ვ). მოთამაშემ რომელმაც დადო თანხა ბონუსზე და ემზადება ბონუსის მიღებაზე, იმარჯვებს იმისდა მიუხედავად ექნება 

თუ არა  დილერს თამაში. 

ზ).ფლეშ-როიალის ან სტრიტ-ფლეშის ბონუსის გადახდამდე, ყველა დარჩენილი კარტი, რომელიც არ წარმოადგენს 

მოთამაშის (საუკეთესო 5 კარტის) ნაწილს უნდა გადანაწილდეს თავიანთი ფერის მიხედვით და შემოწმდეს შემდეგი 

პირების მიერ: 

დილერი 

მეთვალყური 

პიტ-ბოსი 

თამაშის მენეჯერი 

ზედამხედველის. 

თ). თამაში გაგრძელდება ახალი კარტით და მოგებული თანხა გაიცემა შემოწმების შემდეგ. 

ბონუსი გაიცემა 

1. ფლეშ-როიალზე; 

2. სტრიტ-ფლეშზე; 

3. კარეზე (ოთხეული); 

4. ფულ-ჰაუსზე; 

5. ფლეშზე; 

ა). როცა დილერს გააჩნია ტუზი და მეფე ან კიდევ უფრო მაღალი კომბინაცია, დილერი ხსნის თითოეული მოთამაშის 

კარტებს და ადარებს მათ კომბინაციას თავის კომბინაციასთან. 

ბ). იმ მოთამაშეებისათვის რომელთაც დილერთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების კომბინაცია გააჩნიათ, 

დილერი პირველ რიგში გადაიხდის მოგებას,რის შემდეგაც დილერი იმ მოთამაშეებისგან,რომლებსაც დილერზე დაბალი 

კომბინაცია გააჩნიათ შეაგროვებს ,,ბეთ” და ,,ანტე” ფსონებს. 

გ). თუკი მოთამაშეს აქვს ფლეშის ან ფულ-ჰაუსის ბონუსის კომბინაცია, მაშინ დილერი გასცემს ან აიღებს „ბეთ“ და „ანტე“ 

ფსონებს. კომბინაცია განლაგებული უნდა იყოს თანმიმდევრულად და ისე უნდა იყოს განფენილი, რომ კარტები 

ერთმანეთს არ უნდა ფარავდეს. აღნიშნული კომბინაცია და ბონუსი რჩება მაგიდაზე, ხოლო დილერი გაიმეორებს იმავე 

პროცედურას ნებისმიერი სხვა ბონუსისასთვის იმავე რაუნდში. 

დ). მას შემდეგ რაც მოხდება მომგებიანი კომბინაციის აღიარება, დილერი გამოაცხადებს ბონუსის ოდენობას. დილერი 

შეცვლის ბონუსის მარკერს თანხით 

ე). ბონუსის გაცემის შემდეგ დილერი აჩეხავს და მოჭრის კარტს. აღნიშნულს ადგილი ექნება ასევე ფლეშის შემდეგ იმისდა 

მიუხედავად მოთამაშეს აქვს ბონუს ბეთი თუ არა, ეს ასევე დაკავშირებულია დილერის კომბინაციასთან. 

ნ). იმ შემთხვევაში თუკი ბონუსის მოგება მოხდება როიალ-ფლეშით, ფლეშ-სტრიტით ან კარეთი (ოთხეულით), მაშინ 

მოგება ეცნობება პიტ-ბოსს და დადასტურდება მეთვალყურის მიერ. იმ შემთხვევაში თუ მოგება მოხდა როიალ-ფლეშით 

ან ფლეშ-სტრიტით მისი აღიარება მოხდება ასევე თამაშის პასუხისმგებელი მენეჯერის მიერაც. მოგების ხელის 

დადასტურება მოხდება გადახდამდე, თუმცა ბონუსის მარკერი შეგროვდება. 

ო). იმ შემთხვევაში თუკი ადგილი აქვს ფლეშ-როიალით ან სტრიტ-ფლეშით ბონუსის მოგებას, დილერი დაახარისხებს 

კარტებს და დატოვებს მოთამაშის კარტებს მანამ სანამ არ მოხდება მომგებიანი კომბინაციის დადასტურება პინ-ბოსსის 

მიერ. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება არსებული კარტების ახლით შეცვლა. 

თანხის გაცემა 

ა. ფსონები ყოველთვის უნდა გაიცეს ან მიღებულ იქნას თანმიმდევრულად დაწყებული დილერის მარჯვენა მხრიდან 

საათის ისრის საპირისპირო მიმართულებით და დამთავრებული დილერის მარცხენა მხარეს. პირველ რიგში რიგდება 

“ბეთი“, შემდეგ ანტი, და შემდეგ სხვა დანარჩენი. საბოლოოდ კი სრულდება ბონუსით. 

მომგებიანი ხელი შედგება ფლეშ-როიალისგან, ფლეშ-სტრიტისა ან კარესგან (ოთხეულისგან), რომელიც გაიცემა მხოლოდ 

დამკვირვებლის დადასტურებისა და აღიარების შემდეგ. 

ბ). დილერებმა გადახდის ან აღების შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ კონკრეტული ხელი თითოეული დასახელებისა თუ 

აღმნიშვნელისათვის რომელიც გამოყენებულია მაგიდაზე. მარჯვნივ არსებული ბოქსი ყოველთვის უნდა იქნას 

გადახდილი ან აღებული მარჯვენა ხელით, ხოლო მარცხენა ბოქსი ყოველთვის უნდა იქნას გადახდილი ან აღებული 

მარცხენა ხელით. 



კარტის აღება 

ა. დილერი აიღებს კარტებს მოთამაშეებისაგან, მას შემდეგ რაც დილერი შეადარებს კარტებს და გასცემს ან აიღებს თანხას. 

ბ. მარჯვენა ხელის გამოყენებით დილერი გაშლის და დაითვლის კარტს, აიღებს კარტებს და მოათავსებს დისკარდში. 

გ. ეს პროცედურა უნდა განმეორდეს თანხის ყოველი ჩამოსვლის შემდეგ. 

 

პოკერის ხელის კომბინაციები. 

ა. კარტების ღირებულებათა რანჟირება დაბლიდან მაღლისაკენ ხდება შემდეგნაირად: 

2,3,4,5,6,7,8,9,10, ვალეტი, ქალი, მეფე, ტუზი, გამონაკლისს წამოადგენს ქვემოთ მოცემული „ბ.“ წესი, რომლის მიხედვითაც 

ტუზი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც დაბალი კარტი. 

ბ. ხელის ღირებულებათა რანჟირება დაბლიდან მაღლისაკენ ხდება შემდეგნაირად: 

ლუწი კარტები (Odd cards) - მაგალითად, 2, 4, 6, მეფე, ტუზი. 

წყვილი (1 pair) - 2 ერთნაირი სახის მქონე კარტი, უფრო მაღალი წყვილი ჭრის დაბალ წყვილს. ტუზი უნდა იყოს 

მაღალი. 

2 წყვილი (2 pairs) - 2 განსხვავებული წყვილი, წყვილი ტუზითა და წყვილი მეფით, რომლებიც წარმოადგენენ 2 ყველაზე 

მაღალი კომბინაციის წყვილს. ტუზები უნდა იყოს მაღლები. 

სამეული (3 of a kind) - 3 ერთნაირი სახის კარტი.  

(Straight) - ნებისმიერი ფერის 5 თანმიმდევრული კარტი. ტუზი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მაღალ ასევე დაბალ 

კარტად. 

ფლეში (Flush) - ერთი და იგივე ფერის ნებისმიერი 5 არა თანმიმდევრული კარტი. ხელში ყველაზე მაღალი 

ღირებულების მქონე კარტი გადაწყვეტს ღირებულებას 2 ფლეშს შორის. იმ შემთხვევაში თუკი ყველაზე მაღალი კარტი 

ორივე ხელში ერთნაირი ღირებულებისაა, შედარდება შემდეგი მომდევნო უმაღლესი კარტი; და ა.შ. 

ფულ  ჰაუსი (Full house)-  ერთნაირი ღირებულების  სამი კარტი და ერთნაირი რიცხობრივი  და  ნომინალური 

ღირებულების მქონე ორი კარტი. ხელები ღებულობენ თავიანთ ღირებულებას, პირველი სამი მოთამაშიდან. 

კარე/ოთხეული (4 of a kind) – 4 თანაბარი ღირებულების მქონე კარტი. 

სტრიტ ფლეში (Straight flush) – 5 ერთნაირი ფერის მქონე  უმაღლესი კარტი. 

ფლეშ როიალი (Royal flush) – 10, ვალეტი, ქალი, მეფე, ტუზი, 5 ერთნაირი ფერის მქონე  უმღლესი კარტი. 

როცა დილერი და მოთამაშე უჩვენებენ ერთნაირი ხელის კომბინაციას. იმ შემთხვევაში თუკი ორივეს ხელთ ააქვთ 

თანაბარი ღირებულების უმაღლესი კარტი, შედარება მოხდება მომდევნო კარტთან და ა.შ. 

ყველა ფერის კარტს უნდა ჰქონდეს ერთნაირი ღირებულება. 

 

აღნიშნული თამაშობის  მინიმალური ფსონია 5 ლარი, მაქსიმალური ფსონია 100 ლარი, ხოლო მახსიმალური მოგების 

ოდენობა შეადგენს 8000 ლარი. 
 

ტეხასური  პოკერი 

 იმისთვის რომ დავიწყოთ თამაში, მოთამაშე აკეთებს საწყის ფსონს ANTE განყოფილებაში. ამის შემდეგ დილერი იწყებს 

ორ-ორი კარტის დარიგებას მარჯვნიდან მარცნივ, მოთამაშეებისთვის და თავისთვის, შემდეგ 3 გახსნილ კარტს მაგიდის 

შუაში, ეგრეთწოდებულ “საერთო კარტს”. ამის შემდეგ მოთამაშე იწყებს გადაწყვეტილების მიღებას გააგრძელოს თუ არა 

თამაში. 

 თუ კი მოთამაშე უარს ამბობს თამაში გაგრძელებაზე და წვება, ის კარგავს თავის დადებულ საწყის ფსონ  ANTE-ს. თუ 

კი მოთამაშე აგრძელებს თამაშს, მან უნდა გააკეთოს ფსონი ორი საწყისი ფსონის ANTE-ს ოდენობით, რის შემდეგაც 

დილერი ამატებს სამ საერთო კარტს,ორს და ხსნის თავის კარტს. ყოველი მოთამაშის მიზანია, იპოვოს საუკეთესო 

კომბინაცია 5 კარტიდან, თავისი ორის და საერთო 5 კარტის გამოყენებით. 

 მოთამაშეთა   ანალოგიურად   დილერი   განსაზღვრავს   თავის კომბინაციას   თავისი   ორი   და   მაგიდის   ცენტრში 

მოთავსებული 

 5 კარტიდან. ყველა მოთამაშის კომბინაცია შეედრება დილერის კომბინაციას. 

 მინიმალური თამაში - წყვილი ოთხიანები. თუ კი დილერის და მოთამაშის კომბინაცია იდენტურია, დარჩენილი ორი 

კარტი არ განიხილება და მოთამაშე ასეთ შემთხვევაში არ აგებს და არც იგებს. 

 მომგებიან ფსონ “ANTE”-ს გადახდა ხდება ქვემოთ მოცემული შეფარდებების მიხედვით ხოლო ფსონი “BET”- 1:1 თან. 
 

ANTE - მომგებიანი ფსონები: 

1 წყვილი 1:1 

2 წყვილი 1:1 

სამი ერთნაირი 1:1 

სტრიტი 1:1 

ფლეში 2:1 

ფულ-ჰაუსი 3:1 

ოთხი ერთნაირი 10:1 



სტრიტ ფლეში 20:1 

როიალ ფლეში 100:1 

 ფსონ ANTE-სგან განსხვავებით, ფსონი BET არ ექვემდებარება გადახდას, თუ კი დილერს არ აქვს თამაში. მოთამაშეს 

უფლება აქვს კარტის დარიგებამდე გააკეთოს ბონუს ფსონი. ბონუს ფსონის სიდიდე განისაზღვრება სამორინეს მიერ და 

გადახდა ხდება შემდეგნაირად: 

2 ტუზი  7:1 

2 წყვილი 7:1 

3 ერთნაირი 7:1 

სტრიტი 7:1 

ფლეში 20:1 

ფულ-ჰაუზი 30:1 

კარე 40:1 

სტრიტ-ფლეში 50:1 

როიალ-ფლეში 100:1 

აღნიშნული თამაშობის მინიმალური ფსონია 5 ლარი, მაქსიმალური ფსონია 100 ლარი, ხოლო მახსიმალური მოგების 

ოდენობა შეადგენს 8000 ლარი. 


  რუსული პოკერი  

თამაშის არსი 

რუსული პოკერი - ეს არის ბანქოს თამაში, რომლის მიზანია შეიკრას რაც შეიძლება მაღალი პოკერკომბინაცია, უფრო 

მაღალი ვიდრე სამორინეს დილერს გააჩნია. თამაშში მონაწილეობს 52 კარტისგან შემდგარი დასტა, ოთხივე სათამაშო 

მასტი 2 იანით დაწყებული და ტუზით დასრულებული. თითოეულ მასტში ყველაზე მაღალ კარტს წარმოადგენს ტუზი, 

ყველაზე დაბალს კი - ორიანი. ყოველი დარიგების წინ კარტის დასტა უნდა აირიოს. 

ერთ ბოქსზე თამაშის წესი 

თამაშში მონაწილეობს 4 (ოთხი) მოთამაშე, რომლებიც სამორინეს დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. ყოველი ბოქსი 

შედგება ფსონის დასადები 2 (ორი) მინდვრისგან. მათგან ერთს ჰქვია ANTE (საწყისი ფსონი), მეორეს კი - BET (ძირითადი 

ფსონი). ყოველი დარიგების წინ მოთამაშე აკეთებს საწყის ფსონს (ANTE). დარიგებისას დილერი არიგებს ხუთ-ხუთ კარტს, 

როგორც მოთამაშისთვის, ისე თავისთვისაც. კარტი რიგდება თანმიმდევრობით სათითაოდ და ლაგდება კარტის 

“პერანგით” (ზურგით) ზემოთ. თუმცა სამორინეს დილერის ბოლო კარტი რიგდება ღიად. 

პოკერის კომბინაციები 

ყოველი  განლაგება  მიეკუთვნება  10  პოკერ-კომბინაციიდან  ერთ-ერთს.  ქვემოთ  ჩამოთვლილია  პოკერკომბინაციები 

სიდიდის მიხედვით. ქვემოთ ჩამოთვლილია პოკერ-კომბინაციები სიდიდის კლებადობის მიხედვით: 

• ფლეშ-როიალი - ყველაზე მაღალი პოკერ-კომბინაცია - 5 (ხუთი) ერთნაირი მასტის მაღალი კარტი (ტუზი-მეფე-დამა- 

ვალეტი-ათიანი) 

• სტრიტ-ფლეში - ერთი მასტის სტრიტი 

• კარე - ერთი სიდიდის 4 (ოთხი) კარტი, მაგალითად 4 ვალეტი ან 4 ხუთიანი (პლუს ერთი დამატებითი სხვა სიდიდის 

კარტი) 

• ფული ან ფულ-ჰაუზი - 3 (სამი) ერთი სიდიდის კარტი და 2 (ორი) განსხვავებული, მაგალითად, 6-6-6-მეფე-მეფე; 

• ფლეში - 5 (ხუთი) ერთნაირი მასტის კარტი 

• სტრიტი - 5 (ხუთი) სიდიდის მიხედვით თანმიმდევრობითი კარტი, მაგალითად, 9-8-7-6-5. კარტის მასტს მნიშვნელობა 

არ აქვს. ტუზი შეიძლება იყოს როგორც ყველაზე მაღალ, (ტუზი-მეფე დამა ვალეტი-10), ასევე ყველაზე ყველაზე დაბალ 

კარტად (5-4-3-2-ტუზი). თანმიმდევრობა, სადაც ტუზი შუაშია, (3-2-ტუზი-მეფე-დამა), სტრიტად არ ითვლება 

• სამი ერთნაირი (ე.წ. ტროიკა) - ერთნაირი სიდიდის 3 (სამი) კარტი, მაგალითად 9-9-9-დამა-4; 

• ორი წყვლი - ერთნაირი სიდიდის 2 (ორი) კარტი და ორი განსხვავებული, მაგალითად, ტუზიტუზი - 5-5-10 

• წყვილი - ერთნაირი სიდიდის 2 (ორი) კარტი, მაგალითად, 8-8-მეფე-4-2 

• ტუზ-მეფე - ნებისმიერი მასტის ტუზი და მეფე, მაგალითად, ტუზი-მეფე-8-7-3 

• “არ არის თამაში” - როდესაც არც ერთ ზემოთჩამოთვლილი კომბინაცია არ შედგა რაც უფრო მაღალია კომბინაცია, მით 

უფრო მაღალია განლაგების ღირებულება. იმ შემთხვევაში თუ ორი განლაგება მიეკუთვნება ერთსა და იმავე კომბინაციას, 

მაშინ შედარებითი ღირებულება განისაზღვრება მათი სიდიდის მიხედვით, ისევე როგორც ჩვეულებრივ საკლუბო 

პოკერში. 

განვიხილოთ მაგალითები: 

• წყვილი 5-5-4-3-2 უფრო მაღალია, ვიდრე 4-4- ტუზი-მეფე-დამა (ფასდება ერთნაირი კარტების სიდიდე) 

• წყვილი 5-5-დამა-3-2 უფრო მაღალია, ვიდრე 5-5- ვალეტი-10-9 (დამა ვალეტზე მაღალია) 

• ორი წყვლი ტუზი-ტუზი 2-2-3 უფრო მაღალია, ვიდრე მეფე-მეფე-დამა-დამა-ტუზი (ფასდება მაღალი წყვილის კარტების 

ღირებულება) 

• სტრიტი ტუზი-მეფე-დამა-ვალეტი-10 ყველაზე მაღალია, 5-4-3-2-ტუზი - ყველაზე დაბალი 

• ფული 3-3-3-2-2 უფრო მაღალია, ვიდრე 2-2-2- ტუზი-ტუზი (3-იანი უფრო ღირებულია, ვიდრე 2-იანი) პრიორიტეტი 



მასტებს შორის არ არის განსაზღვრული. 

შესაბამისად, ერთნაირი სიდიდის ორი განლაგება ერთნაირი ღირებულებისაა. კარტის გალაგების შეფასების შემდგომ, 

მოთამაშემ უნდა გააკეთოს ოთხი შესაძლო არჩევანიდან ერთ-ერთი: 

გადაწყვეტილება 1: ე.წ. “დაუყოვნებლოვი დაწოლა”. 

გადაწყვეტილება 2: ხელთ არსებული კარტით თამაშის გაგრძელება, ამასთან ძირითადი ფსონი ორჯერ მეტია, ვიდრე 

ფსონი  “ANTE”  ბოქსში,  რას   ავტომატურად   ხორციელდება.   ზოგჯერ   ზემოაღნიშნულ   პროცედურას   “ფსონის 

აწევას” უწოდებენ. 

გადაწყვეტილება 3: მეექვსე კარტის დამატება უფრო მომგებიანი კომბინაციის მიღების მიზნით. დილერის კარტთან 

შედარებისას ანგარიში გაეწევა მოთამაშის მხოლოდ 5-კარტიან უძლიერეს კომბინაციას. ასე მაგალითად, კომბინაციაში 

დამა-დამა-დამა-8-8-8 უკანასკნელი 8-იანი არ იქნებაგათვალისწინებული. მე-6 კარტის დამატება ფასიანია და იგი საწყისი 

ფსონის (ANTE) ტოლფასია. 

გადაწყვეტილება 4: საკუთარი შანსების შეფასების შემდეგ, შეეცადოთ კარტების შეცვლა უფრო მომგებიანი კომბინაციის 

მიღების მიზნით. მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის კარტის შეცვლა (ერთიდან ხუთამდე). კარტების 

შესაცვლელად თავიდან აუცილებელია შეირჩეს არასასურველი კარტები. ნებისმიერი რაოდენობის კარტის შეცვლა 

საწყისი ფსონის (ANTE) თანხის ოდენობის ტოლფასია. გადაყრილი კარტის ნაცვლად, დილერი არიგებს შესაბამისი 

რაოდენობის ახალ კარტს. აღნიშნული ცვლილების შემდგომ, მოთამაშე ისევ აფასებს საკუთარ კარტს და თუ მას ეს 

 განლაგება აწყობს, მაშინ იღებს “გადაწყვეტლება 2”-ს. ხოლო თუ არ გაუმართლა, მაშინ შეუძლია მაშინვე შეწყვიტოს 

თამაში - “გადაწყვეტილება 1”. სხვა ალტერნატივა უკვე არ არსებობს. 

მას მერე, რაც მოთამაშე გააკეთებს საბოლოო არჩევანს, დილერი ხსნის საკუთარ კარტს. ჯერ-ჯერობით დავუშვათ, რომ მას 

აქვს ღირებული (არა ცარიელი) კომბინაცია. ასეთ შემთხვევაში მისი განლაგება უნდა შეედაროს მოთამაშის კარტს. თუ 

აღმოჩნდა მოთამაშის განლაგება უფრო უარესია, მოთამაშე კარგავს ყველაფერს, რაც ბოქსში ჰქონდა დედბული. თანაბარი 

განლაგების შემთხვევაში, მოთამშე რჩება მისი დადებული ფსონი. კრუპიეს წაგების შემთხვევაში, იწყება ყველაზე 

საინტერესო. სტანდარტული “ოაზისი”-სგან განსხვავებით, რუსულ პოკერში საწყისი ფსონი (ANTE) არ ექვემდებარება 

გადახდას იმ შემთხვევაში, თუ დილერს აქვს თამაში. სამაგიეროდ, ძირითადი ფსონი ექვემდებარება გადახდას თქვენი 

პოკერ-კომბინაციის მიხედვით. იხილეთ პოკერ-კომბინაციათა ცხრილი: 

კომბინაცია შესაბამისობა 

ფლეშ-როიალი 100:1 

სტრიტ-ფლეში 50:1 

კარე 20:1 

ფულ-ჰაუსი 7:1 

ფლეში 5:1 

სტრიტი 4:1 

სამი ერთნაირი 3:1 

ორი წყვილი 2:1 

წყვილი 1:1 

ტუზ-მეფე 1:1 

საწყისი ფსონი (ANTE) არის 10 (ძირითადი ფსონი - 20), მოთამაშის საერთო მოგება რომელსაც მოუვიდა ფულ-ჰაუსი 

შეადგენს 140. როიალ ფლეშის შემთხვევაში მოგება შეადგენს 2000. 

მეორე პოკერ-კომბინაცია 

სტანდარტული “ოაზისი”-სგან განსხვავებით რუსულ პოკერში მოთამაშეს მომგებიანი კომბინაციის გარდა, შეიძლება 

დაუჯდეს მეორე პოკერ-კომბინაცია, რომელიც ასევე ექვემდებარება გადახდას. ამასთანავე, მეორე კომბინაციის თუნდაც 

ერთი კარტი არ უნდა შედიოდეს პირველ კომბინაციაში. 

მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი: 

• ტუზი-ტუზი-მეფე-8-9: წყვილი (ტ-ტ) + ტუზ-მეფე (ტ-მ) გადაიხდება 2:1 

• 2-2-ტუზი-მეფე-9: წყვილი (2-2) + ტუზ-მეფე (ტ-მ) გადაიხდება 2:1 

• ტუზი-ტუზი-ტუზი-ტუზი-7-7: კარე (ტ-ტ-ტ-ტ) + ფულ-ჰაუზი(ტ-ტ-ტ-7-7) გადაიხდება (27:1) 

• ტუზი-მეფე-დამა-ვალეტი-10-9: სტრიტი (ტ-მდ- ვ-10) + სტრიტი (მ-დ-ვ-10-9) გადაიხდება 8:1. თუკი ყველა კარტი ერთი 

მასტისაა მაშინ ფლეშ როიალ+სტრიტ-ფლეშ გადაიხდება (150:1) 

• ტუზი-ტუზი-ტუზი-ტუზი-9: კარე გადაიხდება 20:1. არ შეიძლება ამ კომბინაციის განხილვა როგორც კარე (ტ-ტ-ტ-ტ) + 

სამი ერთნაირი (ტ-ტ-ტ) რადგან მეორე კომბინაციის ყველა კარტი შედის პირველ კომბინაციაში. 

არ ჰყავს თამაში - ნავარაუდევია, რომ დილერს მოუვიდა ღირებული კომბინაცია თუ ეს ასე არ არის, მოთამაშის კარტი 

არავის აინტერესებს. ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ დილერს “თამაში არ ჰყავს”. მოთამაშე მოგებულია ყველა 

შემთხვევაში, მაშინაც კი, თუ მასაც “არ ჰყავს თამაში”. ამ შემთხვევაში, მისი მოგება, არც მეტი არც ნაკლები, უტოლდება 

საწყისს ფსონს (ANTE). თუმცა ეს მოგება შეიძლება არ აღმოჩნდეს მანუგეშებელი. 

თუკი მოთამშეს “უფუჭდება” კარე ან სტრიტ-ფლეში. რუსულ პოკერში მოთამაშეს შეუძლია სცადოს შეცვალოს სიტუაცია, 

დილერისთვის კარტის ყიდვით. 

თუ დილერს “არ ჰყავს თამაში”, ის მოთამაშეს სთავაზობს გადაიხადოს თანხმა, საწყისი ფსონის (ANTE) ოდენობით, მისი 



ერთი კარტის შეცვლისათვის,. დილერი გადააგდებს სიდიდით ყველაზე მაღალ კარტს და დასტიდან ახალს აიღებს. თუ 

შეცვლის შედეგად, დილერი ააწყობს რაიმე ღირებულ კომბინაციას, განხორციელდება ჩვეულებრივი შედარება და 

მოგებული თანხის გადახდა. იმ შემთხვევაში, თუ კარტის შეცვლის შემდეგ “არ ჰყავს თამაში”, მაშინ მოთამაშეს უბრუნდება 

მხოლოდ მისი ფსონი. ამასთან საწყისი ფსონიც (ANTE) კი არ იქნება გადახდილი. 

P.S. კარტის შეცვლის შემდეგ, თუ დილერმა გახსნა იგივე მასტის კარტი (მაგ.: გადააგდო ტუზი და გახსნა ისევ ტუზი), 

მოთამაშეს ეძლევა დამატებით კიდევ ერთი შანსი, სრულიად უფასოდ, სიტუაციის შესაცვლელად. დილერი ამ 

შემთხვევაში გამოცვლის გახსნილ (ნაყიდ) კარტს ახალი კარტით. მნიშვნელობა არ აქვს რა კარტი გაიხსნება გაცვლის 

შემთხვევაში. თამაში გაგრძელდება  წესების მიხედვით. 

დაზღვევა - იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშეს აქვს კომბინაცია “სამი ერთნაირი” ან უფრო მაღალი, მას შეუძლია დააზღვიოს 

ის დილერის “არ აქვს თამაში”-სგან. 

დაზღვევის მინიმუმია: ძირითადი ფსონი. მაქსიმუმი: მოთამაშის მაქსიმალური მოგება. თუ კი დილერს არ აქვს თამაში 

დაზღვევა იგებს და გადაიხდება 1:1, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზღვევა აგებს. (თუ კი დილერის კომბინაცია მოთამაშის 

კომბინაციაზე ძლიერია ან თანაბარი მაშინ დაზღვევა რჩება). 

აღნიშნული თამაშობის  მინიმალური ფსონია 5 ლარი, მაქსიმალური ფსონია 100 ლარი, ხოლო მახსიმალური მოგების 

ოდენობა შეადგენს 8000 ლარი. 



 

 
 

ზოგადი დებულება 
სარეგისტაციო წესები და რეგისტრირებულ მომხმარებელთა უფლება–მოვალეობები. 

1.  წინამდებარე წესები შეთანხმებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  შემოსავლების სამსახურთან. 

2. ინტერნეტ–სამორინეს სალონს აწყობს შპს „მარსი“ (შემდგომში „კომპანია“) მისამართზე: ქ. წყალტუბო, სოფ. 

ქვიტირი, ნაკვეთი N 072-ზე  არსებული შენობა–ნაგებობა N 05, N 06 და N07-ის პირველი სართული, გაერთიანებული 

ფართი N1. 

3. მოწყობილი სამორინეს საფუძველზე, სისტემურ–ელექტრონული ფორმით–ინტერნეტის მეშვეობით მოეწყობა და 

იფუნქციონირებს ვებ–გვერდი მისამართით: WWW.CRYSTALBET.COM რომელზეც განთავსებულია თამაშობები და 

რეალურ სამორინეში ფუნქციონირებადი თამაშობათა წესების შესაბამისად მიმდინარეობის თამაშობა. ვებ–გვერდი 

იფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში. სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობების მართვა და ორგანიზება 

ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. № 5. 

4. ინტერნეტ–სამორინე წარმოადგენს პროგრამას, რომლის მეშვეობით მის მომხმარებელს საშუალება ეძლევა, 

დაწესებულებაში მიუსვლელად, ინტერნეტის მეშვეობით, თამაშობის მსვლელობისას მონაწილეობა მიიღონ აზარტულ 

თამაშობებში, დადონ ფსონები და თამაშობის მიმდინარეობის შედეგების შესაბამისად მიიღონ  მოგება. 

რეგისტრაციისა და თამაშის დაწყების წინ მოთამაშეები ვალდებულნი არიან გაეცნონ ინტერნეტ–სათამაშო აპარატების 

სალონის წესებს, რომელიც მოთამაშეთა უფლებების დაცვის მიზნით, განთავსებულია აღნიშნული ვებ–გვერდზე. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში საკითხებზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ინტერნეტ–სამორინეს ვებ–გვერდზე და შესაბამისად, 

უზრუნველყოფილია მათი საჯაროობა, პრეტენზიები არ მიიღება. 

5. ყველა მოთამაშე ვალდებულია „კომპანიის“ ვებ გვერდზე WWW.CRYSTALBET.COM რეგისტრაციის გავლისა და 

ფსონის დადების წინ გაეცნოს წინამდებარე წესებს. გათამაშების წესების არცოდნა არ მიიღება არგუმენტად ფსონის 

გასაუქმებლად ან სხვა სადავო საკითხის გადასაწყვეტად. 

6. მოთამაშის მიერ რეგისტრაციის გავლა და ფსონის დადება ნიშნავს რომ ის ეთანხმება „კომპანიის“ მიერ დადგენილ 

გათამაშების წესებს. 

7. ფსონები მიიღება 25 წელს მიღწეული პირებისაგან საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში, ხოლო 18 წელს მიღწეული 

პირებისაგან უცხო ქვეყნის/მოქალაქეობის არმქონე პირების შემთხვევაში, რომლებიც ეთანხმებიან „კომპანიის“ გათამაშების 

წესებს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამასეს. 

8. ინტერნეტ–სამორინეს ვებ გვერდზე რეგისტრაციისათვის მოთამაშე თავდაპირველად შედის ვებ–გვერდზე  

WWW.CRYSTALBET.COM შემოთავაზებულ სარეგისტრაციო ფანჯარაში და სავალდებულო წესით ავსებს 

რეგისტრაციისთვის აუცილებელ ველებს: სახელსა და გვარს, პირად საიდენტიფიკაციო სახელს (ე.წ. „იუზერ ნეიმ“–ს) 

პაროლს, მის პირად ნომერს (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისად), დაბადების თარიღს, თვეს და 

წელს, საკონტაქტო და სხვადასხვა პირად მონაცემებს. ამის შემდგომ პირი ადასტურებს რომ გაეცნო გათამაშების წესებს და 

შეუსრულდა 25 წელი საქართველოს მოქალაქის, ხოლო 18 წელი უცხო ქვეყნის მოქალაქის/მოქალაქეობის არმქონე პირის 

შემთხვევაში, რის შედეგადაც სისტემა არეგისტრირებს მომხმარებელს და ანიჭებს მას პირად საიდენტიფიკაციო ნომერს, 

რომელიც ინდივიდუალურია თითოეული მოთამაშისთვის და ინტერნეტ მონაწილეობის მიღების საშუალებას იძლევა. 

რეგისტრაციისას, პირადი მონაცემების შეყვანის შემდეგ, პირი მოწმდება დამოკიდებულ და აკრძალულულ პირთა სიაში, 

თუ აღნიშნული პირი მოხვედრილია აღნიშნულ სიებში, მას ეკრძალება თამაშობებში მონაწილეობის მიღება. 

9. პირადი საიდენთიფიკაციო კოდის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია თანხის დამატება ან თანხის გატანა 

“კომპანიიდან”. 

10. რეგისტრაციის შედეგად მინიჭებული „პაროლი“ არის საიდუმლო და იკრძალება მისი გასხვისება ან მოთამაშის მიერ 

მისი გადაცემა მესამე პირისთვის. ამ შემთხვევაში მიყენებულ ზარალზე „კომპანიი“–ს ადმინისტრაცია სრულიად იხნის 

ყველანაირ პასუხისმგებლობას და პასუხისმგებლობა ეკისრება მოთამაშეს. მომხმარებელს შეუძლია „პაროლის“/“იუზერის“ 

აღდგენა საიტზე განთავსებული „იუზერის და პაროლის აღდგენის“ ღილაკით. მომხმარებელს ასევე შეუძლია 

რეგისტრაციისას მითითებული პირადი მონაცემების, პროფილის (ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომრის) 

ცვლილება. 

 

12. საიტზე რეგისტრაციის წესებით დაცვით დარეგისტრირებულ მომხმარებელს, შეუძლია ვერიფიკაცია გაიაროს 

ელექტრონულად, საიტზე განთავსებულ სპეციალურ ველებში პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოების 

ატვირთვით (უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად 

გადაღებული სელფი დამატებით). კომპანიის კომპეტენტური თანამშრომელი გადაამოწმებს რეგისტრაციისას 

მითითებული ინფორმაციის და ატვირთული დოკუმენტის შესაბამისობას და პასუხს გასცემს მოთხოვნაზე 

დაუყოვნებლივ, გადამოწმების პროცედურის დასრულებისთანავე. ვერიფიცირების შემდგომ, მომხმარებელმა 

ვერიფიკაცია უნდა გაიარონ ხელახლა, ვერიფიცირების დღიდან ყოველწლიურად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას 

შეეზღუდება აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებზე წვდომა. 

ინტერნეტ–სამორინე „კრისტალბეთი” გათამაშების წესები 
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საიტზე, www.crystalbet.com ასევე დამატებულია მომხმარებლების „სწრაფი ონლაინ ვერიფიკაციის“ პროცედურა,  

რომელიც ხორციელდება ესტონეთში, ტალინში რეგისტრირებული კომპანია “Veriff OU”( შპს)–ის პროგრამის „Veriff” 

გამოყენებით. ვერიფიკაციის გავლის სურვილის მქონე მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ ვერიფიცირების აღნიშნული 

მეთოდი და მიყვნენ შემდგომ ინსტრუქციებს ვერიფიკაციის გასავლელად. მომხმარებელმა საწყის ეტაპზე უნდა 

დააფიქსიროს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის წინა მხარე (სახელმწიფო პასპორტის შემთხვევაში მხოლოდ ერთი 

გვერდი), შემდეგ უკანა მხარე და გადაიღოს სელფი. აღნიშნული საფეხურების გავლის შემდეგ პროგრამული 

უზრუნველყოფა შეადარებს მონაცემებს და მომხმარებელი მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას: წარმატებულია თუ 

წარუმატებელი მათი ვერიფიკაცია. ვერიფიკაციის სესიის ვიდეოჩანაწერი, ასევე ვერიფიკაციის გავლის გზის შესახებ 

ინფორმაცია და თარიღი ინახება პლატფორმაზე და მასზე წვდომა აქვთ მხოლოდ კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკით 

განსაზღვრულ, კომპეტენტურ თანამშრომლებს.  

მომხმარებლები ვერიფიკაციის გავლით ადასტურებენ, რომ გაეცნენ და ეთანხმებიან საიტის www.crystalbet.com წესებს და 

პირობებს. 

13. მოთამაშის მიერ თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც კრისტალბეთს მიადგება სხვადასხვა 

სახის ზიანი, ის იტოვებს უფლებას: 

 დაბლოკოს მოთამაშის ვებ–გვერდზე შემოსვლა; 

 გააუქმოს ანგარიში და დაუბრუნოს თანხა მოთამაშეს; 

 საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს შესაბამის ორგანოებს თაღლითობის ფაქტთან 

დაკავშირებით. 

14. ყოველ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ანგარიში. დარეგისტრირებულ მოთამაშეს 

არ შეუძლია გაიაროს ახლიდან რეგისტრაცია. ამ წესის დარღვევისათვის „კომპანიის“ ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას 

დაბლოკოს ასეთი ანგარიში. 

15.„კომპანია“ იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უარი უთხრას მოთამაშეს ვებ–გვერდზე          

რეგისტრაციის გავლაზე ან ფსონის დადებაზე. 

16. მოთამაშის მიერ ბალანსის შევსების დროს მის მიერ თანხის სხვის პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის 

შემთხვევაში, “კომპანი“–ის ადმინისტრაცია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან 

სხვა ანგარიშზე გადატანასთან დაკავშირებით. 

 

                                                ანგარიში  და ბალანსის მართვის წესები:  

1. ინტერნეტ–სამორინეს WWW.CRYSTALBET.COM–ს საიტზე პირადი ანგარიშის შევსება და თანხის გატანა 

შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით: პარტნიორი ბანკების, მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციების, საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერების და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით. 

მომხმარებლის მიერ  საბარათე არხით განაღდებული თანხა მის ანგარიშზე აისახება მომენტალურად, მომსახურე 

ბანკის მიერ დადგენილი პროცედურების გავლის შემდეგ. 

2. ნაღდი ანგარიშსწორების დროს მოთამაშე მიერ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის 

შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი დეპოზიტიდან მოიხსნება თანხა და გადაეცემა მომხმარებელს.  

3. მოგებები გაიცემა და დეპოზიტზე თანხა მიიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით სამორინეს ინტერნეტ სალაროების 

განყოფილებაში ყოველდღიურად 11:00 სთ–დან მუშაობის დასრულებამდე (გამონაკლისი შემთხვევები  დეტალურად 

მოცემულია ქვემოთ) შემდეგ მისამართებზე: 

1. შპს „მარსი“, ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა  N19-05/358.  

  ქ. ბორჯომი, რუსთაველის ქ. N115, ნაკვეთ N009-ზე არსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, ფართი N2. 

2.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა N25, ფართი N2.  

3.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ, გურჯაანი, წმინდა ნინოს ქ. 1 

 4.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზირი N20 

5.   შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N50. 

6.   შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თბილისი, მ/ს ისანის მიმდებარედ, ნაკვეთი 027/039 

7. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თბილისი, ტრანსპორტის ქუჩა N1, (მეტრო „დიდუბის“ მიმდებარედ). 

8. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი 4. 

9.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ხაშური, რუსთველის ქუჩა N 33.  
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10. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N9ა. 

11. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. გორი, გურამშვილის № 1. 

12. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. N14. 

13. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. თელავი, ჭავჭავაძის გამზ. N73/სააკაძის N6.  

14. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. სენაკი, რუსთაველის ქ. N166.  

15.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. სამტრედია, რუსთაველის ქ. N10 

16. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. N92 
17.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ახალციხე, კოსტავას 33. 

18.  შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. N2. 

19. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ქუთაისი. ფალიაშვილის №29. 

20. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ. N 7. 

21. შპს „ფასტფეი/კრისტალფეი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0081–2904. 

 ქ. ოზურგეთი, ა. წულაძის ქ. N17. 

22.  შპს „ნიუ კრისტალბეთ“, ს/კ 400191323 , სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა: N19-06/287 

 ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. N 2, შენობის პირველი სართული, ფართი N4. მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის 

განმავლობაში. 

23.  შპს „კრისტალ-პლიუს“, ს/კ 405135713, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N19-06/262 

 ქ. თბილისი, გ. ცაბაძის ქ.N8-ბ, ნაკვეთ N020/069-ზე არსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართ, ფართი №1, 

მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში. 

24. შპს „ბონუს+2019“ ს/კ 400276651, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობა, ნებართვა N19-06/261 

 ქ. თბილისი, მეტრო სადგურ ”ახმეტელის თეატრი”-ს მიმდ. ტერიტორია, ვეკუას 14, პირველი სართული, ფართი 

N1. მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში. 

   25. ი/მ დიმიტრი ქარქიშვილი, პ/ნ 59001011569, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N 19-06/282 

 ქ. გორი, სამეფოს ქ. N49 (ყოფილი ერთობის N49) პირველი სართული ფართი N2. მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის 

განმავლობაში. 

26.  ი/მ ჯულიეტა ამოევა, პ/ნ 01017009715, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N 19-06/303. 

 ქ. მარნეული, რუსთველის ქ.№ 78, შენობა-ნაგებობა N3, პირველი სართული, მთლიანი ფართი N1. მუშაობს 

ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში. 

27.  შპს „ლიდერ-ბონუსი, ს/კ 406119338 ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა N19-05/365 

 ქ. თბილისი, ჯავახეთის ქ. N82, მეორე სართული, ფართი N1. 

28. შპს „ლიდერ-ბონუსი, ს/კ 406119338, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N19-06/266 

 ქ. თბილისი, დიმიტრი გულიას ქ. N5ა, N04/034 ნაკვეთზე არსებული შენობის პირველი სართული, N 1 და N 2 

გაერთიანებული ფართი. მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში. 

29.  შპს „ლიდერ-ბონუსი, ს/კ 406119338 ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა N19-05/366. 

 ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. N2ა, ნაკვეთ N002/066-ზე არსებული შენობა-ნაგებობა N1, მეორე სართული, ფართი 

N1. 

30.  შპს „ლიდერ-ბონუსი, ს/კ 406119338, ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა N19-05/364. 

 ქ. რუსთავი, მე-16 მ/რ, უნივერსამის მ/რ, N 905 ნაკვეთზე არსებული შენობა ნაგებობა N1, მეორე სართული 

მთლიანი ფართი. 

31.  შპს „ლიდერ-ბონუსი“, ს/კ 406119338, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N19-06/269 

 ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზ. N47ა, პირველი სართული, ფართი N 2, დარბაზი N 1. მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის 

განმავლობაში. 

32.  შპს „ფლეითიკა“, ს/კ 406328781, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N 19-06/293. 

 ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.  N 67-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მიწისქვეშა სართული, გაერთიანებული ფართი 

N 01 (ფართი N003; N004; N006; N008; N009; და N010). 

 



   33. ი/მ „ლევან ხალვაში“, პ/ნ 61005004038, ტოტალიზატორის ნებართვა N 19-05/375. 

                 ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N77-79, ნაკვეთ N009-ზე არსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართული, ფართი N1.                      

  34. ი/მ „არტავაზდ შუშანიან“, პ/ნ 47001040519, ტოტალიზატორის ნებართვა N 19-05/371 

                      ქ. ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქ. N4, პირველი სართული ფართი N1. სამუშაო საათები: 10:00-დან 22:00-მდე. 

  35. ი/მ „არტავაზდ შუშანიან“, პ/ნ 47001040519, ტოტალიზატორის ნებართვა N 19-05/378 

                      ქ. ახალქალაქი, ნალბანდიანის ქ.N45, შენობა-ნაგებობა N1, პირველი სართული, ფართი N1.  

                      სამუშაო საათები: 10:00-დან 22:00-მდე. 

  36. ი/მ „ დარეჯან ახვლედიანი“, პ/ნ 17001009549, ტოტალიზატორის ნებართვა N 19-05/361. 

                      ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის N 6, პირველი სართული, ფართი N 1.  

                      სამუშაო საათები: 11:00-დან 00:00-მდე. 

  37. ი/მ „ დარეჯან ახვლედიანი“, პ/ნ 17001009549, ტოტალიზატორის ნებართვა N 19-05/369. 

                      ქ. მარნეული, რუსთაველის N66, ნაკვეთ N932-ზე არსებული შენობა N 1-ის  პირველი სართული, ფართი N 1.  

                      სამუშაო საათები: 11:00-დან 01:00-მდე. 

  38. შპს „მერკური2021“,  ს/კ 445596463, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N 19-06/322. 

                     ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. სარფი, მე-5 ქუჩა N11, პირველი სართული, ლიტერი B. 

  39.  შპს „აჩი 2023“, ს/კ 446988528, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა N 19-06/324. 

                    ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. N10-12, N005 ნაკვეთზე არსებული სასტუმრო „მერკური“-ს პირველი სართული, ფართი N1. 

მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში.                         

  40.  გარე სალარო. 

ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზირი N39ა, მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში. 

  41. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 172 

42. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. თბილისი, ზესტაფონის ქ. 21 

43. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. 2 

44. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. ქუთაისი, წმინდა ნინოს ქ. 25 

45. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის ქ. 7 

46. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. ბაღდათი, რუსთაველის ქ. 19 

47. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. სამტრედია, ბათუ კრავეიშვილის ქ. 1 

48. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

ქ. სამტრედია, სააკაძის ქ. 6 

49. შპს „მანი მუვერსი“ (საგადახდო მომსახურეობის პროვაიდერი) სარეგისტრაციო ნომერი 0008–9004. 

                       ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 122 

 

აუცილებელი პირობაა მომხმარებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, მის ბალანსზე არსებული 

თანხის განაღდებისათვის.  

უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, მოგებული თანხა ავტომატურად დაირიცხება მოთამაშის დეპოზიტზე, თამაშობის 

დასრულებისთანავე. მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს და საკუთარი სადეპოზიტო ანგარიშიდან 

ახდენს თანხის გადარიცხვას პირად საბანკო რეკვიზიტზე ან/და პლასტიკურ ბარათზე. თანხის გატანის საკომისიო, 

როგორც საბარათე ასევე ყველა სხვა არხით განისაზღვრება გატანილი თანხის 3%-ით. 

ბალანსის შევსების დროს მომხმარებელს შეუძლია დაიმახსოვროს ბარათის მონაცემები, ხოლო ყოველი შემდეგი 

გადახდის დროს მომხმარებელს შეუძლია დამახსოვრებული ბარათიდან გადმოიტანოს თანხა ბალანსზე, ბარათის 

მოანაცემების შეყვანის გარეშე.  

მოგებული თანხა მომენტალურად აისახება მომხმარებლის ანგარიშზე, შესაბამისად წაგებული თანხა კი ჩამოიჭრება 

მისი ანგარიშიდან. თუ თქვენს ბალანსზე არსებული თანხა მინიმალურ ფსონზე ნაკლებია, თქვენს მიერ არჩეული 

ფსონი არ იქნება დაფიქსირებული, რადგანაც  „კომპანია“ არ ითვალისწინებს კრედიტში თამაშს. 

ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულებისას კლიენტი ვალდებულია „კომპანია“-ს წარმოუდგინოს პირადობის 

დამადასტურებელი საბუთი პირადად. 

მოთამაშეს არა აქვს უფლება ნება დართოს მესამე პირს გამოიყენოს მისი ანგარიში. მოთამაშე პირადად არის 

პასუხისმგებელი საკუთარ „პაროლზე“, ანგარიშზე და თამაშის ისტორიაზე. მისი დაკარგვის ან/და სხვა პირზე გაცემის 

შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხოლოდ მოთამაშეს ეკისრება. 

“კომპანიი“–ს ვებ–გვერდზე არსებული ანგარიშის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში 



(თანხის შემოტანისა და 30%–ის გათმაშების გარეშე, ამ თანხის გატანის შემთხვევაში), „კომპანია“ იტოვებს უფლებას, 

მომხმარებელს დეპოზიტზე არსებული თანხის გატანის მომენტში, საკომისიოს სახით გატანილი თანხიდან დამატებით 

ჩამოაჭრას 3%. 

მომხმარებელს საკუთარ ანგარიშზე განხორციელებული ტრანზაქციების ისტორიის ჩანაწერი შეუძლია გამოითხოვოს 

კომპანიის დირექტორის სახელზე შედგენილი განცხადების საფუძველზე, გამოგზავნოს ელექტრონული ფოსტით 

მისამართზე: info@crystalbet.com,  გამოგზავნოს წერილობით მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5 ან ეწვიოს 

ნებისმიერ თანხის განაღდების პუნქტს სადაც განცხადების შევსება და გამოგზავნა მოხდება ადგილზევე. 

 

 ინტერნეტ თამაშობათა აღწერილობა. 

 

 კაზინო 
 

მოთამაშეს ეძლევა შესაძლებლობა ინტერნეტით თამაშისას www.crystalbet.com–ის ვებ-გვერდის საშუალებით 

დაუკავშირდეს ინტერნეტ-სამორინეს და აირჩიოს მისთვის სასურველი თამაშობა, აირჩიოს თამაშის ტიპი და ქვემოთ 

აღწერილი წესით ითამაშოს. 

მოთამაშის მიერ არჩეული სამორინეს თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. 

თამაშობის წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

როდესაც მოთამაშე ირჩევს თამაშს ინტერნეტის მეშვეობით, კომპიუტერის ეკრანზე გამოისახება: მოთამაშის კრედიტის 

ოდენობა (ქულებში); მიმდინარე ფსონის ოდენობა; დადებული ფსონის (ფსონების) საერთო ოდენობა; მოგების ოდენობა; 

სათამაშო მოედანი; ბოლო 10 მომგებიანი რიცხვი; მიმდინარე მომგებიანი რიცხვი; შეტყობინება ფსონების მიღების 

დაწყების ან დასრულების შესახებ. 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი პროვაიდერის კაზინოს ტიპის თამაშები  : 
 

 CRYSTALBET CASINO; 

 EVOLUTION GAMING; 

 PLAYTECH  CASINO; 

 PRAGMATIC PLAY; 

 AMUSNET ROULETTE. 

 

 
 

 CRYSTALBET CASINO 

 

საიტზე იფუნქციონირებს CRYSTALBET CASINO-ს შემდეგიტიპისთამაშები: 

 

1. რულეტი 

2. ბლექჯეკი - Blackjack 

3. პოკერი - Poker 
 

თამაშების მომწოდებელი: შპს „სმარტსოფტი“  ს/კ 406144587 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0007 

ნებართვის N: 19-02/04 

 
1. რულეტი (Roulette) 
რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 

1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული 

დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ 

ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა 

mailto:info@crystalbet.com
http://www.crystalbet.com/


ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

• Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

• Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

• Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

• Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

• Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

• Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ თორმეტივე 

რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

• Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

• Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

• Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

• 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) ფსონი 

მოიცავს ბარაბანზე თანმიმდევრობით დალაგებულ ჩვიდმეტ რიცხვს 22-ისა და 25-ის ჩათვლით, ზეროს მარჯვნიდან და 

მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) ფსონი მოიცავს 

თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე 

მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის 

ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება 

შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 



• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 
მაგიდების რაოდენობა: 

N თამაშის დასახელება 

1 Live Roulette 

2 Classic Roulette 

3 Cammegh Roulette 

4 Pneumo Roulette 

5 Virtual Roulette 

6 Virtual Classic Roulette 

7 Bonus Roulette 

8 Personal Roulette 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

Live Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.10 500 35:1 

Split 0.10 1000 17:1 

Street 0.10 1500 11:1 

Corner 0.10 2000 8:1 

Line 0.10 3000 5:1 

Column / Dozen 1 5000 2:1 

Red / Black 2 10000 1:1 

Even / Odd 2 10000 1:1 

1-18 / 19-36 2 10000 1:1 

Max Win: ₾306,000 

 

Classic Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 300 35:1 

Split 0.05 600 17:1 

Street 0.05 900 11:1 

Corner 0.05 1200 8:1 

Line 0.05 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 1500 2:1 

Red / Black 1 3000 1:1 

Even / Odd 1 3000 1:1 

1-18 / 19-36 1 3000 1:1 

Max Win: ₾156,600 

 

 

Cammegh Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 300 35:1 



Split 0.05 600 17:1 

Street 0.05 900 11:1 

Corner 0.05 1200 8:1 

Line 0.05 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 1500 2:1 

Red / Black 1 3000 1:1 

Even / Odd 1 3000 1:1 

1-18 / 19-36 1 3000 1:1 

Max Win: ₾156,600 

 

Pneumo Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 300 35:1 

Split 0.05 600 17:1 

Street 0.05 900 11:1 

Corner 0.05 1200 8:1 

Line 0.05 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 1500 2:1 

Red / Black 1 3000 1:1 

Even / Odd 1 3000 1:1 

1-18 / 19-36 1 3000 1:1 

Max Win: ₾156,600 

 

Virtual Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 300 35:1 

Split 0.05 600 17:1 

Street 0.05 900 11:1 

Corner 0.05 1200 8:1 

Line 0.05 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 1500 2:1 

Red / Black 1 3000 1:1 

Even / Odd 1 3000 1:1 

1-18 / 19-36 1 3000 1:1 

Max Win: ₾156,600 

 

Virtual Classic Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 300 35:1 

Split 0.05 600 17:1 

Street 0.05 900 11:1 

Corner 0.05 1200 8:1 

Line 0.05 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 1500 2:1 



Red / Black 1 3000 1:1 

Even / Odd 1 3000 1:1 

1-18 / 19-36 1 3000 1:1 

Max Win: ₾156,600 

 

 

Bonus Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 100 35:1 

Split 0.05 200 17:1 

Street 0.05 300 11:1 

Corner 0.05 400 8:1 

Line 0.05 600 5:1 

Column / Dozen 0.50 500 2:1 

Red / Black 1 1000 1:1 

Even / Odd 1 1000 1:1 

1-18 / 19-36 1 1000 1:1 

Max Win: ₾52,200 

 

Personal Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 100 35:1 

Split 0.05 200 17:1 

Street 0.05 300 11:1 

Corner 0.05 400 8:1 

Line 0.05 600 5:1 

Column / Dozen 0.50 500 2:1 

Red / Black 1 1000 1:1 

Even / Odd 1 1000 1:1 

1-18 / 19-36 1 1000 1:1 

Max Win: ₾52,200 

 

          

 

Burning Roulette 

Burning Roulette - თამაში დაფუძნებულია სტანდარტული ევროპული რულეტის წესებზე. ყოველ რაუნდში ერთიდან 

ხუთამდე „ცეცხლოვანი რიცხვი“ შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევა და ცვლის ამ Straight Up ფსონის სტანდარტულ 

გადახდას გარკვეული კოეფიციენტით, რომელიც ასევე შემთხვევითობის პრინციპით ენიჭება. 

თამაშის მიზანია, მოთამაშემ წინასწარ გამოიცნოს რიცხვი, რომელშიც ბურთულა ჩავარდება და ამ რიცხვზე განათავსოს 

ფსონი/ფსონები. რულეტის ბორბალი შედგება 1-დან 36 რიცხვის ჩათვლით და ცალკე 0 (ნული)-ისგან. 

ფსონების განთავსების დროის ამოწურვის შემდეგ, შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩევა ერთი ან რამდენიმე 

„ცეცხლოვანი რიცხვი“ „იღბლიანი მოგებით“ და რულეტის ბურთულა დატრიალდება. საბოლოოდ ბურთულა ჩავარდება 

ბორბლის რიცხვებიდან ერთ-ერთის „ჯიბეში“. მოთამაშე იმარჯვებს, თუ ფსონი დადებული აქვს ამ კონკრეტულ რიცხვზე. 

თუ გამარჯვებული რიცხვი არის შემთხვევითად შერჩეულ „იღბლიან რიცხვებს“ შორის და მოთამაშეს მასზე Straight Up 

ფსონი აქვს განთავსებული, ის მიიღებს „იღბლიან მოგებას“. 



ლიმიტები და გადახდები: 

 

Burning Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 100 29-999:1 

Split 0.05 200 17:1 

Street 0.05 300 11:1 

Corner 0.05 400 8:1 

Line 0.05 600 5:1 

Column / Dozen 0.50 1000 2:1 

Red / Black 1 2000 1:1 

Even / Odd 1 2000 1:1 

1-18 / 19-36 1 2000 1:1 

Max Win: ₾157,600 

 

Virtual Burning Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 100 29-999:1 

Split 0.05 200 17:1 

Street 0.05 300 11:1 

Corner 0.05 400 8:1 

Line 0.05 600 5:1 

Column / Dozen 0.50 1000 2:1 

Red / Black 1 2000 1:1 

Even / Odd 1 2000 1:1 

1-18 / 19-36 1 2000 1:1 

Max Win: ₾157 600 

 

 

2. ბლექჯეკი (Blackjack) 
 

თამაშის მიზანია დააგროვოთ დილერზე მეტი ქულა. თუ დილერის ხელთ არსებული ქულების ჯამი 21-ზე მეტია, 

დილერი წაგებულად ითვლება (ჩაწვა). მოთამაშე ასევე უნდა ეცადოს, რომ მის ხელთ არსებული ქულების ჯამი 21-ზე მეტი 

არ გამოვიდეს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ის ავტომატურად წააგებს. თუკი მოთამაშის და დილერის ქულები თანაბარია 

თამაში ფრედ მთავრდება და მოთამაშეს ფსონი დაუბრუნდება. 

თამაშის წესები: ბლექჯეკი ითამაშება კარტის ექვსი შეკვრით. ყოველი  დასტა შეიცავს 52 კარტს ჯოკრების გარეშე. 

ბლექჯეკში კარტის ფერს მნიშვნელობა არ აქვს. 2-იდან 10-ის ჩათვლით კარტების ქულა მათზე გამოსახული ციფრის 

ტოლია. ნახატი კარტები 10-ს უდრის. გამონაკლის მხოლოდ ტუზი წარმოადგენს. ის შეიძლება უდრიდეს ერთს ან 

თერთმეტს იმისდა მიხედვით თუ რომელი უფრო აწყობს მოთამაშეს მის ხელთ არსებული სხვა კარტებიდან გამომდინარე. 

ბლექჯეკი ჰქვია კომბინაციას როდესაც მოთამაშისთვის დარიგებული პირველი ორი კარტის ქულა 21 უდრის (მაგალითად 

ტუზი და 10). თუ მოთამაშეს ბლექჯეკი აქვს მას ახალი კარტის დამატება აღარ შეუძლია. მოთამაშე ბლექჯეკს ვერ მიიღებს 

სპლიტის შემდეგ. ბლექჯეკის შემთხვევაში გაანგარიშების კოეფიციენტია 3:2. ყველა სხვა შემთხვევაში - 1:1 თამაშის 

დასაწყისში ყოველ მოთამაშეს ურიგდება ორ-ორი კარტი სახით ზემოთ. დილერი ირიგებს ერთ კარტს. ყოველ 

მოთამაშეს შეუძლია აიღოს დამატებითი კარტი (hit) ან უარი თქვას კარტის დამატებაზე (stand). ასევე ყოველ მოთამაშეს 

შეუძლია მოახდინოს ხელის გაყოფა (split) ორ ხელად თუკი მას ყავს წყვილი ან ორი ერთნაირი ქულის კარტი. ხელის 

გასპლიტვის შემდეგ დილერი ამატებს კიდევ ერთ კარტს ხელის შესავსებად. ამის შემდეგ მოთამაშეს შეუძლია დაიმატოს 

(hit), არ დაიმატოს (stand) ან ისევ გაყოს (split) მის ხელთ არსებული კარტები (სპლიტის გაკეთება შესაძლებელია მაქსიმუმ 

სამჯერ ერთი დარიგების განმავლობაში). თუ მოთამაშე გასპლიტავს ხელს ორი ტუზის შემთხვევაში, მხოლოდ ერთი 

კარტის დამატება შეუძლია ყოველ გასპლიტულ კომბინაციებზე. 



როცა დილერს დაურიგდება ტუზი, მოთამაშეებს შეუძლიათ გააკეთონ დაზღვევა იმ შემთხვევისთვის თუ დილერს 

ბლექჯეკი ამოუვა. დაზღვევის ფსონი მოთამაშის ფსონის ნახევრის ტოლია. თუ დილერს ბლექჯეკი ამოუვა ამ ფსონი 

გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 2:1. თუ დილერს არ ამოუვა ბლექჯეკი, მაშინ ფსონი წაგებულად ჩაითვლება და ხელი 

გაგრძელდება ჩვეულებრივად. 

თუ დილერის კარტების ქულა შეადგენს 16 ან ნაკლებს, ის ვალდებულია კარტი დაიმატოს, ხოლო თუ მის არსებული 

კარტების ქულათა ჯამი 17 ან მეტია, დილერი კარტს ვეღარ დაიმატებს. 

ზოგი ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს (Side Bets): Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs: ფსონი გაიმარჯვებს, თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი. არსებობს წყვილის სამი ტიპი თითოეული 

განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

 
21+3: მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
მაგიდების რაოდენობა: 

 

# თამაშის დასახელება 

1 BlackJack Standard 1 

2 BlackJack Standard 2 

3 BlackJack Standard 3 

 

ლიმიტები: 

Table Min - Max (₾) Max Win 

BlackJack Standard 1      0.10 – 2     ₾25 

BlackJack Standard 2 1 – 20 ₾250 

BlackJack Standard 3 10 – 200 ₾2,500 

 

 

3. პოკერი (Poker) 
 

თამაში, რომლის მიზანია მოიგო ფსონები, რაც შეიძლება მაღალი პოკერის კომბინაციით, რომელიც 5 კარტით იქმნება. 

არსებობს პოკერის სხვადასხვა სახეობა, რომლებსაც განსხვავებული წესები აქვს, მაგრამ ყველა სახის პოკერისთვის 

აუცილებელია კომბინაციები და ფსონები თამაშის მიმდინარეობისას. 

მაგიდების რაოდენობა: 
 

# თამაშის დასახელება 

1 Russian Poker 

 

  რუსული პოკერი (Russian Poker) 
 

რუსული პოკერი პოპულარული თამაშია. რუსულ პოკერს თამაშობენ 52 კარტიანი ბანქოს დასტით ჯოკრების გარეშე, 

დილერის წინააღმდეგ. როგორც პოკერის სხვა სახეობაში რუსულ პოკერშიც მოთამაშის მიზანია შეადგინოს 5 კარტისგან 

კომბინაცია. იგებს ის ვინც უფრო მაღალ კომბინაციას შეადგენს. მოთამაშეს შეუძლია დაირიგოს კარტი სამ პოზიციაზე, იმ 

შემთხვევაში, თუ სამივე პოზიციაზე შესაბამის ფსონებს განათავსებს. მოთამაშეს მესამე პოზიციაზე არ ეძლევა საშუალება 

დაიმატოს, შეცვალოს, ან დაათვალიეროს კარტი (მესამე პოზიციაზე კარტები დამალულია), აღნიშნულ პოზიციაზე ბეთი 

კეთდება ავტომატურად ანტეს დადებასთან ერთად. 

წესები - ყოველი დარიგების წინ მოთამაშემ უნდა გააკეთოს აუცილებელი ფსონი (ante), რომლის შემდეგაც დილერი 



ურიგებს მოთამაშეს დახურულ 5 კარტს, და თავისთვის 5 კარტს ამასთან დილერის პირველი კარტი არის ღია. აქედან 

გამომდინარე მოთამაშეს აქვს მეტი ინფორმაცია. ამის შემდეგ მოთამაშე აკეთებს ერთ ერთ ქმედებას. ამბობს პასს და ყრის 

კარტს-თამაში წყდება და მოთამაშე კარგავს ანტეს ყველა ფსონთან ერთად. აკეთებს ფსონს (bet) რომელიც არის 

გაორმაგებული ანტე. ამის შემდეგ ხდება დილერის და მოთამაშის კომბინაციების შედარება. 

ყიდულობს მეექვსე კარტს- იხდის ამაში ერთ ანტეს ცვლის კარტებს- ამ ქმედებისათვის მოთამაშე იხდის ერთ ანტეს, 

ამასთან შესაძლებელია მინიმუმ ორი ან მეტი კარტის გამოცვლა. თუ მოთამაშე ამბობს პასს დარიგება წყდება და მოთამაშე 

კარგავს ყველა ფსონს. თუ მოთამაშემ იყიდა მეექვსე კარტი ან მოახდინა კარტების შეცვლა ამის შემდეგ მან უნდა გააკეთოს 

არჩევანი დაყაროს კარტი ან დადოს ფსონი. თუ მოთამაშე დებს ფსონს ამის შემდეგ არსებობს სამი ვარიანტი. 

დილერის კარტებმა არ შეადგინეს კომბინაცია -ამ შემთხვევაში მოთამაშე იბრუნებს ანტესა და ბეთზე გაკეთებულ ფსონს 

და დამატებით იგებს ანტეს იმის მიუხედავად შეადგინა თუ არა მისმა კარტებმა კომბინაცია. დილერის კარტმა შეადგინა 

კომბინაცია- ამ შემთხვევაში დარდება დილერისა და მოთამაშის კომბინაცია. თუ დილერის კომბინაცია მაღალია მოთამაშე 

აგებს ყველა დადებულ ფსონს და ანტეს. თუ მოთამაშის კომბინაცია მაღალია მოთამაშე იგებს გარკვეულ თანხას ანტეს 

გარდა ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით. დილერს და მოთააშეს აქვთ ერთნაირი კომბინაცია- ამ შემთხვევაში 

ფიქსირდება ფრე და ფსონი და ანტე არ ბრუნდება რჩება მაგიდაზე. 

რუსული პოკერის მთავარი განსხვავება ისაა რომ მოთამაშემ შეიძლება შეაგროვოს ერთდროულად ორი კომბინაცია და 

წესების მიხედვით ხდება ორივე კომბინაციაზე მოგების გადახდა ცხრილის შესაბამისად. 

მოთამაშე მიიღებს მოგებას იმ შემთხვევაში თუ: 

-ერთ ერთი კომბინაცია დილერის კომბინაციაზე მაღალია. 

-მეორე კომბინაციში არის ერთი კარტი მაინც ,რომელიც არ მონაწილეობს პირველ კომბინაციაში. ერთ მოთამაშეზე ხდება 

არა უმეტეს 2 კომბინაციის გადახდა ერთ ჯერზე. 

კომბინაციები რუსულ პოკერში იდენტურია ტეხასური ჰოლდემის კომბინაციებისა. განსხვავება არის მხოლოდ ის რომ 

რუსულ პოკერში ყველაზე დაბალი კომბინაცია არის ტუზ-კაროლი. 

მოგებების ცხრილი რუსულ პოკერში: როიალ ფლეში 100:1 

სტრიტ ფლეში 50:1 

კარე 20:1 

ფულ ჰაუსი 7:1 

ფლეში 5:1 

სტრიტი 4:1 

სეტ/სამეული 3:1 

ორი წყვილი 2:1 

წყვილი 1:1 

ტუზ კაროლი 1:1 

დაზღვევა - თუ მოთამაშემ შეაგროვა კომბინაცია „სეტ“ ან მაღალი მას შეუძლია დააზღვიოს თავისი კარტები დილერის არ 

თამაშისგან. ამისათვის კარტის გახსნამდე უნდა გააკეთოს ფსონი დაზღვევის პოზიციაზე. 

თუ დილერს არ აქვს კომბინაცია „ტუზ კაროლი“ ან მაღალი ამ შემთხვევაში დაზღვევას მიიიღებს მოთამაშე 1:1. თუ 

დილერის კომბინაცია დაბალია მოთამაშის კომბინაციაზე დაზღვევა არ იხდება. 

თუ დილერმა შეაგროვა მოთამაშეზე მაღალი კომბინაცია დაზღვევის გადახდა არ ხდება და დაზღვევა რჩება მაგიდაზე. 

დამატებითი ფსონი ან თამაში ბონუსზე: 

დარიგების დაწყებამდე მოთამაშეს შეუძლია გააკეთოს დამატებითი ფსონი ბონუსზე. 

რომელიც შეიძლება შეადგენდეს 0,1 ლარიდან 2 ლარამდე . მოთამაშე იგებს თუ შეაგროვებს შემდეგ კომბინაციას: Royal 

Flush - როიალ ფლეში 1000:1 

Straight Flush - სტრიტ ფლეში 500:1 Four of a Kind - ოთხი ერთნაირი 300:1 Full House - ფულ ჰაუსი 100:1 

Flush - ფლეში 50:1 Straight - სტრიტი 20:1 

თუ მოთამაშე იყიდის კარტს, ბონუს თამაში გრძელდება განსხვავებული (ნაკლები) კოეფიციენტებით: კომბინაცია Bonus 

Bet 

Royal Flush - როიალ ფლეში 300:1 Straight Flush - სტრიტ ფლეში 160:1 Four of a Kind - ოთხი ერთნაირი 100:1 Full House - 

ფულ ჰაუსი 30:1 

Flush - ფლეში 15:1 Straight - სტრიტი 5:1 

ბონუს ფსონი წაგებულია იმ შემთხვევაში თუ: 

-მოთამაშემ ვერ შეადგინა საჭირო კომბინაცია 

-შეცვალა კარტი 

- გააკეთა პასი 

 
Russian Poker 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 0.10 - 100 



როიალ ფლეში 100:1  
სტრიტ ფლეში 50:1  
კარე 20:1  
ფულ ჰაუსი 7:1  
ფლეში 5:1  
სტრიტი 4:1  
სეტ/სამეული 3:1  
ორი წყვილი 2:1  
ტუზ კაროლი 1:1  
Ante Bets 0.10 – 2 

როიალ ფლეში 1000:1  
სტრიტ ფლეში 500:1  
კარე 300:1  
ფულ ჰაუსი 100:1  
ფლეში 50:1  
სტრიტი 20:1  
Max Win: ₾36,306 



 
 Evolution Gaming  

   საიტს მიეწოდება EVOLUTION GAMING-სშ ემდეგი ტიპის თამაშები: 

 
თამაშების მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

 

Roulette 
 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული 

დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ 

ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად:



• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

N თამაშის დასახელება 
1 Roulette 
2 Immersive Roulette 
3 Auto-Roulette VIP 
4 Auto-Roulette 
5 VIP Roulette 
6 French Roulette Gold 
7 Speed Roulette 

 8 Speed Auto Roulette 
 9 Clubhouse Roulette 
10 Grand Casino Roulette 

11 Ruletka live 

12 Turkish Roulette 
13 Arabic Roulette 

14 Beneluxe Slingshot 

15 London Roulette 

 

 

ლიმიტები  და  გადახდები :  

 

Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,4 100 35:01:00 

Split 0,4 200 17:01 



Street 0,4 350 11:01 

Corner 0,4 400 8:01 

Line 0,4 600 5:01 

Column 0,4 800 2:01 

Dozen 0,4 800 2:01 

Red / Black 0,4 10000 1:01 

Even / Odd 0,4 10000 1:01 

1-18 / 19-36 0,4 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

 

    

Immersive Roulette   

Bet Min Bet Min 

Straight Up 1 
Straight 

Up 
1 

Split 1 Split 1 

Street 1 Street 1 

Corner 1 Corner 1 

Line 1 Line 1 

Column 1 Column 1 

Dozen 1 Dozen 1 

Red / Black 1 
Red / 

Black 
1 

Even / Odd 1 
Even / 

Odd 
1 

1-18 / 19-36 1 
1-18 / 

19-36 
1 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Auto-Roulette VIP   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 500 35:01:00 

Split 1 1000 17:01 

Street 1 1500 11:01 

Corner 1 2000 8:01 

Line 1 3000 5:01 

Column 1 5000 2:01 

Dozen 1 5000 2:01 

Red / Black 1 10000 1:01 

Even / Odd 1 10000 1:01 

1-18 / 19-36 1 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Auto-Roulette   

Bet Min Max Payout 



Straight Up 1 500 35:01:00 

Split 1 1000 17:01 

Street 1 1500 11:01 

Corner 1 2000 8:01 

Line 1 3000 5:01 

Column 1 5000 2:01 

Dozen 1 5000 2:01 

Red / Black 1 10000 1:01 

Even / Odd 1 10000 1:01 

1-18 / 19-36 1 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

VIP Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 5 500 35:01:00 

Split 5 1000 17:01 

Street 5 1500 11:01 

Corner 5 2000 8:01 

Line 5 3000 5:01 

Column 5 5000 2:01 

Dozen 5 5000 2:01 

Red / Black 5 10000 1:01 

Even / Odd 5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

French Roulette Gold   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Speed Roulette   

Bet Min Max Payout 



Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Speed Auto Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,5 500 35:01:00 

Split 0,5 1000 17:01 

Street 0,5 1500 11:01 

Corner 0,5 2000 8:01 

Line 0,5 3000 5:01 

Column 0,5 5000 2:01 

Dozen 0,5 5000 2:01 

Red / Black 0,5 10000 1:01 

Even / Odd 0,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 0,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Clubhouse Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Grand Casino Roulette   

Bet Min Max Payout 



Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

    

Ruletka Live   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Turkish Rulet   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

    



Arabic Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:01:00 

Split 2,5 1000 17:01 

Street 2,5 1500 11:01 

Corner 2,5 2000 8:01 

Line 2,5 3000 5:01 

Column 2,5 5000 2:01 

Dozen 2,5 5000 2:01 

Red / Black 2,5 10000 1:01 

Even / Odd 2,5 10000 1:01 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

    

    

Beneluxe Slingshot   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 500 36 

Split 1 1000 18 

Street 1 1500 12 

Corner 1 2000 9 

Line 1 3000 6 

Column 1 5000 3 

Dozen 1 5000 3 

Red / Black 1 10000 2 

Even / Odd 1 10000 2 

1-18 / 19-36 1 10000 2 

Max Win: ₾306,000 

 

London Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,4 250 36:1 

Split 0,4 500 18:1 

Street 0,4 750 12:1 

Corner 0,4 1000 9:1 

Line 0,4 1500 6:1 

Column 0,4 3000 3:1 

Dozen 0,4 3000 2:1 

Red / Black 0,4 4000 2:1 

Even / Odd 0,4 4000 2:1 

1-18 / 19-36 0,4 4000 2:1 

Max Win: ₾122 400 

 



 

 

American Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. ამერიკული რულეტის ბორბალი მოიცავს 

რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით, 0-ს (ზერო), ასევე 00-ს (ორმაგი ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის 

შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები 

მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Five - ფსონი ბადის გარე საზღვარზე, მოიცავს 5 რიცხვს: 0, 00, 1, 2 და 3. 

           Line -  ფსონი რიცხვების ორი რიგის ბოლოში, ორი რიგის კვეთაზე. ხაზის ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს ორივე 

რიგში, ჯამში სულ ექსვსი რიცხვი 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

 

 
ლიმიტები და გადახდები: 
 

American Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 500 35:01:00 

Split 1 1000 17:01 

Street 1 1500 11:01 

Corner 1 2000 8:01 

Five 1 2500 6:01 

Line 1 3000 5:01 

Column 1 5000 2:01 

Dozen 1 5000 2:01 

Red / Black 1 10000 1:01 

Even / Odd 1 10000 1:01 

1-18 / 19-36 1 10000 1:01 

Max Win: ₾306,000 

 

 

 

 



Dual Play Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, აღნიშნული რულეტის სათამაშო ხასიათი ორმაგია, რაც 

მდგომარეობს შემდეგში, სტრიმი მოდის კუნძული მალტის ერთერთი კაზინოდან (და არა სტანდარტულად სტუდიიდან), 

ლაივ სამორინეს მოთამაშეს აქვს საშუალება უყუროს რეალურ სამორინეში მოთამაშეებს, განათავსოს ფსონები სამორინეს 

დილერთან, და მიიღოს მოგება. 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი აგდებს ბურთულას რულეტის 

ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. 

მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

  2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 



• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 

Dual Play Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:01:00 

Split 1 400 17:01 

Street 1 600 11:01 

Corner 1 800 8:01 

Line 1 1200 5:01 

Column 1 2000 2:01 

Dozen 1 2000 2:01 

Red / Black 1 4000 1:01 

Even / Odd 1 4000 1:01 

1-18 / 19-36 1 4000 1:01 

Max Win: ₾122 400 

 

 

French Roulette 
თამაში მიმდინარეობს ლაივ დილერთან ერთად და რეალური რულეტის მაგიდასთან. Goal ფსონი: თქვენ 

შეგიძლიათ დადოთ ფსონი Goal ფსონის პოზიციაზე (ფსონების რუკის ზემო ნაწილში), რომელიც ფარავს 5 

მეზობელს ერთ ხაზს. ამ მეზობლების პოზიციები შეირჩევა შემთხვევით ყოველი რაუნდის დროს და ფსონების 

დროს ფსონების რუკაზე წარმოდგენილია ფეხბურთის მაისურების სახით. ფსონის განთავსების დროის შემდეგ, 

გამოჩნდება მულტიპლიკატორი, რომელიც მოქმედებს Goal ფსონის გადახდაზე. შესაძლო მულტიპლიკატორებია: 

x3, x5, x20, x50 და x100. თუ რაუნდის შედეგი არის 5 მეზობლიდან ერთ-ერთი, თქვენი გადახდა არის თქვენი Goal 

ფსონი x მულტიპლიკატორზე: 

        მაგალითი: მოთამაშე დადებს 2-ს  Goal ფსონის პოზიციაზე, შედეგია x20 ხოლო გადახდა კი 40. გთხოვთ 

გახსოვდეთ რომ თქვენ გეძლევათ შანსი მიიღოთ Goal მოგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ განათავსებთ ფსონს 

 Goal Straight Up ფსონების განთავსება მაისურებით მონიშნულ პოზიციებზე არ გაძლევთ თქვენ Goal ფსონის 

მოგების საშუალებას. 

წესები: 

წესების მიხედვით, თქვენ აგებთ თანაბარი ფულის ფსონების მხოლოდ ნახევარს, როცა დატრიალების შედეგი 

ნულია (0). წესები მოქმედებს მხოლოდ წითელ/შავ, Pair/Impair(კენტი/ლუწი) , Manque (1-18) /Passe (19-

36)ფსონებზე. 

        ლიმიტები 

        მინიმალური და მაქსიმალური პოზიციის ლიმიტები მოქმედებს ყველა მაგიდაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ხელმისაწვდომ პოზიციებზე ყველა თქვენი ფსონი უნდა იყოს მაგიდის ლიმიტების პანელში მითითებული 

ლიმიტების ფარგლებში. 

        მაგიდაზე Min და Max ნიშნები მიუთითებს ლიმიტებს Plein (სტრეიტ-აპ) ფსონისთვის. ზოგიერთ მაგიდას აქვს 



ასევე მინიმალური და მაქსიმალური მაგიდის ლიმიტი, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი ფსონების ჯამი უნდა იყოს ამ 

ფარგლებში. ეს ლიმიტები ნაჩვენებია ასევე ლიმიტების პანელში. 

         ფსონის ტიპები 

        ლაივ რულეტზე რულეტის ფსონების დადების ბევრი გზაა. ყოველი ტიპის ფსონი მოიცავს რიცხვების 

სხვადასხვა ნაკრებს და აქვს განსხვავებული დისტრიბუცია. გადახდები ყველა ფსონისთვის ჩამოთვლილია 

ქვემოთ, მოგების ცხრილში. 

         რულეტის შიდა ფსონები 

        რულეტის მაგიდის შიდა მხარეს განლაგებულია ფიგურები, სადაც დებთ ფსონს კონკრეტულ რიცხვზე. 

         რულეტის გარე ფსონები 

        ესენია ფსონის პოზიციები დაფის გარე კიდეზე, მაგ., ლუწი, კენტი, წითელი, შავი და ა.შ. 

         სტრეიტ-აპი (Plein) 

        ფსონის დადება შეგიძლიათ ნებისმიერ რიცხვზე, მათ შორის ნულზეც (0), რისთვისაც რიცხვის ცენტრში უნდა 

მოათავსოთ ჩიპი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა მითითებულია ლიმიტების პანელში. 

         სპლიტი(Cheval) 

        შეგიძლიათ ორ რიცხვზე დადოთ ფსონი, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ ორი რიცხვის გამყოფ ხაზზე. ამ 

ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის სტრეიტ-აპ ფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული ორზე. 

         სტრიტი(Transversale Pleine) 

        სამი რიცხვის რიგზე (სტრიტი) ფსონის დასადებად მოათავსეთ ჩიპი რულეტის მაგიდის სასაზღვრო ხაზზე, 

შესაბამისი რიგის ბოლოში. ფსონი სამ რიცხვზე 0, 1 და 2, ან 0, 2 და 3 არის განსაკუთრებული სტრიტ ფსონი. ამ 

ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp; სტრეიტ-აპ ფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული სამზე. 

         კორნერი(Carré) 

        შეგიძლიათ ოთხ რიცხვზე დადოთ ფსონი, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ ოთხი რიცხვის თანხვედრის 

კუთხეში. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp; სტრეიტ-აპფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული ოთხზე. 

         ბასკიტი(Transversale de Quatre) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ ნომრებზე 0, 1, 2 და 3, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ სასაზღვრო ხაზზე, 

სადაც მას კვეთს ნულსა (0) და პირველ რიგს შორის ხაზი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp; 

სტრეიტ-აპ ფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული ოთხზე. 

         ლაინი(Transversale Simple) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ ორ სტრიტზე (მაგ., ექვს სხვადასხვა რიცხვზე ორ რიგში, თითოეულ რიგში სამ 

რიცხვზე), რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ რულეტის მაგიდის სასაზღვრე ხაზზე, სადაც მას კვეთს ორი რიგის 

გამყოფი ხაზი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp;სტრეიტ-აპფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული 

ექვსზე. 

         კოლონა(Colonne) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ სვეტში თორმეტივე რიცხვზე, რისთვისაც იგი უნდა მოათავსოთ რეგულარულ 

რულეტში “2 to 1”-ით მონიშნული სამი უჯრიდან ერთ-ერთში ან ფრანგული რულეტის მაგიდაზე ნებისმიერ 

ცარიელ უჯრაში. თუ არჩეული სვეტიდან რომელიმე რიცხვი ამოვა, აგინაზღაურდებათ 2:1. გაითვალისწინეთ, 

რომ ნული (0) წამგებიანი ციფრია. ფსონის ამ პარამეტრს აქვს მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, 

რომლებიც არ აკლდება &nbsp; სტრეიტ-აპ ფსონს და შეგიძლიათ იხილოთ მაგიდის ლიმიტების პანელში. 

         დოუზენი(Douzaine) 

        შეგიძლიათ ფსონის დადება თორმეტი რიცხვისგან შემდგარ ჯგუფზე, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ 

ადგილზე, რომელიც მონიშნულია “1st 12”, “2nd 12” და “3rd 12” რეგულარულ რულეტში; და “D12”, “M12” და“P12” 

ფრანგულ რულეტში. თუ თქვენი 12 რიცხვიდან ერთ-ერთი ამოვა, აგინაზღაურდებათ 2:1. გაითვალისწინეთ, რომ 

ნული (0) წამგებიანი ციფრია. ფსონის ამ პარამეტრს აქვს მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, რომლებიც არ 

აკლდება &nbsp;სტრეიტ-აპ ფსონს და შეგიძლიათ იხილოთ მაგიდის ლიმიტების პანელში. 

         წითელი/შავი,ლუწი/კენტი(Pair/Impair) , დაბალი (Manque აბ 1-18) / მაღალი (Passe ან19-36) და &nbsp;La 

Partage&nbsp; წესი 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ რომელიმე უჯრაზე მაგიდის გრძელი გვერდის გასწვრივ, რომელიც ფარავს 

რულეტის მაგიდაზე ნახევარ რიცხვებს (გარდა ნულისა). თითოეულ უჯრაში არის 18 რიცხვი. ყველა ამ ფსონზე 

იგებთ თანაბარ ფულს (1-ზე 1). რეგულარულ რულეტში თუ შედეგი ნულია (0) მოთამაშე კარგავს თავის ფსონს; 

ფრანგულ რულეტში კი ფსონის ნახევარს იბრუნებს (იხ. La Partage-ის წესი). ფსონის ამ პარამეტრს აქვს 

მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, რომლებიც არ აკლდება სტრეიტ-აპ &nbsp; ფსონს და შეგიძლიათ 

იხილოთ ლიმიტებისპანელში. 



        განსაკუთრებული ფსონები 

        შემდეგი ფსონების დადება შეიძლება რეისტრეკის, ჩემი ფსონებისა და განსაკუთრებული ფსონების 

პანელების გამოყენებით. 

         სტრეიტ-აპ ფსონები 

        დადეთ სტრეიტ-აპფსონები ყველა რიცხვზე, რომლებიც ეკუთვნის სპეციფიკური ტიპის ფსონს. 

         სრული ფსონები 

        ეს არის ფსონი ყველა განსხვავებულ შიდა ფსონზე, რომლებიც დადებულია კონკრეტულ რიცხვზე. 

         ნახევრად სრული ფსონები 

        ეს არის ფსონი, რომელიც ფარავს იმავე პოზიციებს, რასაც სრული ფსონებიმაგრამ გამრიცხავს სტრიტსადა 

ლაინს. 
         Voisins du Zéro 

        ფსონი ნულის (0) მეზობლებზე რულეტის ბორბალზე, რომელიც ფარავს ყოველ რიცხვს ბორბალზე 22-სა და 

25-ს შორის და მოიცავს ბორბლის თითქმის ნახევარს, მათ შორის ნულსაც (0). 

         Voisins du Zéro დაფაზე დებს ცხრა ჩიპს: ორ ჩიპს ტრიპლეტზე 0/2/3, ორ ჩიპს კორნერად 25/26/28/29-ზე და 

ერთ ჩიპს &nbsp;თითო სპლიტად 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 და 32/35-ზე. Voisins du Zéro ფსონის ჯამი არის 9 x 

არჩეული ჩიპის ღირებულება. 

გადახდა შემდეგნაირადაა: 

         
         Tiers du Cylindreან Tiers ნიშნავს „ორბლის ერთ მესამედს“ რადგან ეს არის ბორბლის 1/3-თან 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ახლოს მყოფი. ეს ფსონი მოიცავს თორმეტ რიცხვს, რომლებიც განთავსებულია 

ბორბლის საპირისპირო მხარეს, 27-სა და 33-ს შორის, 27-ისა და 33-ის ჩათვლით.  ეს სერიებია: 
27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33. 

        ფსონი ექვსი ჩიპი, სადაც ერთი ჩიპი მოთავსებულია შემდეგ დანაყოფზე: 5/8; 10/11; 13/16; 23/24; 27/30; 33/36. 

         Orphelins(ობლები) 

        ეს რიცხვები შეადგენელ ბორბლის ორ დანაყოფს Tiers-ისა &nbsp;და Voisins-ის გარეთ. ისინი შეიცავს სულ რვა 

რიცხვს, მათ შორის 17,34,6 და 1,20,14,31,9. 
         

           Orphelins en Plein: დებს ერთ სტრეიტ-აპფსონს თითოეული ობლის პოზიციაზე. 

           Orphelins a Cheval: ერთი ჩიპი იდება&nbsp;რიცხვზე 1 და ერთი — თითოეულ განაყოფზე: 6/9; 14/17; 17/20 და 
31/34. 
         

        გადახდა შემდეგნაირადაა: 

 
               
             Jeu 0 - Zéro 



        Jeu 0&nbsp;(Jeu Zéro) არის Voisins du Zéro ფსონის უფრო მცირე ვერსია. იგი მოიცავს რულეტის ბორბალზე 

რიცხვებს 12-სა და 15-ს შორის (და მათი ჩათვლით).  ერთი ჩიპი იდება რიცხვზე 26 და ერთი — თითოეულ 

განაყოფზე: 0/3; 12/15; 32/35. 
         Jeu7/9 

        ეს ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს, დამთავრებულს 7-ზე, 8-ზე ან 9-ზე. ერთი ჩიპი იდება 19 და 27-ზე, როგორც 

სტრეიტ-აპფსონი და ერთი — თითოეულ განაყოფზე: 7/8; 8/9; 17/18; 28/29. 
         Finales en Plein 

        ეს არის ფსონი რულეტის ბორბლის ყველა იმ რიცხვზე, რომლებსაც ერთი და იგივე ბოლო ციფრი აქვს, მაგ.: 

„ბოლო 5“ ნიშნავს ფსონს რიცხვებზე 5, 15, 25, 35. 

        ეს ფსონი დებს ოთხ ჩიპს, როცა 0, 1, 2, 3, 4, 5 ან 6 არჩეულია ბოლო ციფრად - ერთი ჩიპი ყოველ რიცხვზე 

სტრეიტ-აპ ფსონად. თუ სპინის შედეგად ამოვა ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთი, გადახდა ამ რიცხვზე იქნება 

რეგულარული სტრეიტ-აპფსონის&nbsp;მოგება. მგვარად, თქვენი მოგება არის 35 + 1 - 4 ჩიპი = 32 ჩიპი. 

        თუმცა, ეს ფსონი დებს სამ ჩიპს, როცა 7, 8 ან 9 არჩეულია ბოლო ციფრად — ერთი ჩიპი ყოველ რიცხვზე 

სტრეიტ-აპ ფსონად. ამგვარად, ამ შემთხვევაში თქვენი მოგება არის 35 + 1 - 3 = 33 ჩიპი. 

        ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოკლედ არის მიმოხილული სათამაშო მაგიდაზე თითოეულ განსაკუთრებულ 

ფსონზე დადებული ჩიპების რაოდენობა და რულეტის ბორბლის პოზიციები, რომლებსაც ფსონები ფარავს. 

                     
 
ლიმიტები და გადახდები: 
 

French Roulette  

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2,5 500 35:1 

Split 2,5 1000 17:1 

Street 2,5 1500 11:1 

Corner 2,5 2000 8:1 

Line 2,5 3000 5:1 

Column 2,5 5000 2:1 

Dozen 2,5 5000 2:1 

Red / Black 2,5 10000 1:1 

Even / Odd 2,5 10000 1:1 

1-18 / 19-36 2,5 10000 1:1 

Max Win: ₾122 400 

 



 
 
 

Instant  Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

Instant  Roulette-ის შემთხვევვაში ლაივ თამაშის პროცესი მიმდინარეობს 12 განსხვავებულ რულეტკის მაგიდაზე, მოთამასეს 

შეუძლია უსწრაფესად განათავსოს მათზე ფსონები, რომ არ დაკარგოს დრო, როგორც 1 რულეტის მაგიდაზე თამაშისას, 

რაუდნის დალოდებისას. 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის 

შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები 

მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 



3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 
 
ლიმიტები და გადახდები: 
 

Instant roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,4 250 35:01:00 

Split 0,4 500 17:01 

Street 0,4 750 11:01 

Corner 0,4 1000 8:01 

Line 0,4 1500 5:01 

Column 0,4 3000 2:01 

Dozen 0,4 3000 2:01 

Red / Black 0,4 4000 1:01 

Even / Odd 0,4 4000 1:01 

1-18 / 19-36 0,4 4000 1:01 

Max Win: ₾1,056,000 

 
 

Slingshot auto roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის 

შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები 

მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 



გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც ბორბალზე 

ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du Cylindre”-სა და 

“ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 
ლიმიტები და გადახდები: 
 

Slingshot auto roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 36 

Split 0.40 400 18 

Street 0.40 600 12 

Corner 0.40 800 9 

Line 0.40 1200 6 

Column 0.40 2000 3 

Dozen 0.40 2000 3 

Red / Black 0.40 4000 2 

Even / Odd 0.40 4000 2 

1-18 / 19-36 0.40 4000 2 

Max Win: ₾122 400 

 
 
 

Lightning Roulette  -  ელვისებური რულეტი 

ელვისებური რულეტი: მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ 

რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 



ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. 

თამაშის დროის ამოწურვის შემდეგ, შემთხვევით შეირჩევა ერთი ან რამოდენიმე იღბლიანი რიცხვი იღბლიანი 

მოგებით. რულეტის ბურთი დატრიალდება რულეტზე, ტრიალის შემდეგ ბურთი ჩავარდება ბორბლის 

რიცხვებიდან ერთ-ერთში. თუ გამარჯვებული რიცხვი არის შემთხვევით შერჩეული იღბლიან რიცხვებს შორის 

და მოთამაშეს straight up-ით აქვს ფსონი დადებული მოთამაშე იღებს იღბლიან მოგებას. ფსონების მიღების 

დასრულების შემდგომ შემთხვევითად შერჩეული იღბლიანი რიცხვები მათი მოგებებით ნაჩვენები იქნება 

ფსონთა დაფაზე. ყოველი თამაშის დროს ამოდის 1დან 5 მდე იღბლიანი რიცხვი, რომელთა გადახდა არის 50x- 

დან 500x-მდე თუ ფსონი განთავსებული გაქვთ straight up-ზე. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 
 

Lightning Roulette   

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,4 500 30-500:01 

Split 0,4 1000 17:01 

Street 0,4 1750 11:01 

Corner 0,4 2000 8:01 

Line 0,4 3000 5:01 

Column 0,4 5000 2:01 

Dozen 0,4 5000 2:01 

Red / Black 0,4 10000 1:01 

Even / Odd 0,4 10000 1:01 

1-18 / 19-36 0,4 10000 1:01 

Max Win: ₾216 400 

 
 
 

Greek Lightning Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 100 
   30 - 

500:1 

Split 0.40 200 18:1 

Street 0.40 350 12:1 

Corner 0.40 400 9:1 

Line 0.40 600 6:1 

Column 0.40 800 3:1 

Dozen 0.40 800 2:1 

Red / Black 0.40 1000 2:1 

Even / Odd 0.40 1000 2:1 

1-18 / 19-36 0.40 1000 2:1 

Max Win: ₾216 400 



XXXtreme Lightning Roulette  -  XXXtreme ელვისებური რულეტი 
XXXtreme Lightning Roulette ესაა საინტერესო და დინამიური თამაში, ელვისებური რულეტის მსგავსი 

გამოცდილებით და უფრო დიდი მოგების კოეფიციენტებით. ყოველი თამაშის რაუნდში, ერთიდან ხუთამდე 

„ელვისებური რიცხვი“ შემთხვევითი წესით მოინიშნება ყვითელი ელვის მეშვეობით, რაც საშუალებას გაძლევთ, 

მოიგოთ გამრავლებული გადახდა 50x-დან 500x-მდე (49:1-დან 499:1-მდე). ბონუსად, თითოეულ ყვითელ 

იღბლიან  რიცხვს აქვს შანსი, დაამატოს ფსონის ადგილი ფსონების ბადეზე, რათა გაიზარდოს იღბლიანი 

რიცხვების ჯამური რაოდენობა 10-მდე თამაშის მიმდინარე რაუნდში. ასევე, თითოეულ რაუნდში არის წითელი 

ელვის გაჩენის და უკვე ნაჩვენები მამრავლების გაძლიერების/გაზრდის შანსი კიდევ უფრო მაღალ 

სიდიდეებამდე. წითელი ელვა საშუალებას გაძლევთ, მოიგოთ 50x-დან 2 000x-მდე (49:1-დან 1999:1-მდე). 

XXXtreme Lightning Roulette თამაშის მიზანია, სწორად გამოიცნო  რიცხვი ერთი ან რამდენიმე ფსონის ამ 

რიცხვზე დადებით, სადაც რულეტის ბურთი დაგორდება. რულეტის ბორბალი შედგება 1-36  რიცხვისგან, პლუს 

0 (ნული). 

თამაშის დროის ამოწურვის შემდეგ, შემთხვევითად შეირჩევა ერთი ან რამდენიმე ელვისებრი რიცხვი 

გაზრდილი მოგებით და რულეტის ბურთი  დატრიალდება რულეტზე. ტრიალის შემდეგ, ბურთი საბოლოოდ 

ჩავარდება ბორბლის რიცხვებიდან ერთ-ერთ ჯიბეში. მოთამაშე იმარჯვებს, თუ ფსონი დადებული აქვს ამ 

მომგებიან რიცხვზე. თუ მომგებიანი რიცხვი არის შემთხვევითად შერჩეულ ელვისებრ რიცხვებს შორის და 

მოთამაშეს Straight Up-ით აქვს ფსონი დადებული მასზე, მოთამაშე იღებს  შესაბამისად გაზრდილ მოგებას. 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 

XXXtreme Lightning Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 20 - 2000:1 

Split 0.40 200 18:1 

Street 0.40 200 12:1 

Corner 0.40 400 9:1 

Line 0.40 400 6:1 

Column 0.40 800 3:1 

Dozen 0.40 800 2:1 

Red / Black 0.40 1000 2:1 

Even / Odd 0.40 1000 2:1 

1-18 / 19-36 0.40 1000 2:1 

Max Win: 
500 000₾ პლიუს 

მოთამაშის 
მომგებიანი ფსონი 

 

 

Double Ball Roulette 

კლასიკური რულეტისგან განსხვავდება იმით, რომ თამაშის დროს გამოიყენებენ ორ ბურთს. ორბურთიან 

რულეტის მიზანია რიცხვის ან რიცხვების გამოცნობა, რომლებზეც უნდა დაჯდეს ორი ბურთი. რულეტის 

ბორბალი შედგება 1-36 რიცხვისგან პლუს ცალკე 0 (ნული). 

მას შემდეგ, რაც ფსონის დადებისთვის გამოყოფილი დრო ამოიწურება, მოწყობილობა ათავისუფლებს ორივე 

ბურთს. ბურთები ტრიალებს იგივე მიმართულებით და იგივე სიჩქარით, მაგრამ ერთი ყოველთვის უკან მისდევს 

მეორეს. ტრიალის შემდეგ, თითოეული ბურთი საბოლოოდ ჩავარდება ბორბლის დანომრილ ჯიბეში.  

ბურთები შეიძლება ჩავარდეს ერთსა და იმავე ან სხვადასხვა ჯიბეში. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 



Double Ball Roulette   

Bet Min Max Payout 

Both Balls Must Land: 
Both Balls 

Must Land: 

On selected number 1 100 1300:01:00 

On any number 1 1000 35:01:00 

Column 1 4000 8:01 

Dozen 1 4000 8:01 

Even / Odd 1 8000 3:01 

1-18 / 19-36 1 8000 3:01 

Red 1 8000 3:01 

Black 1 8000 3:01 

Red / Black 1 8000 1:01 

At Least One Ball Must Land: 

At Least One 

Ball Must 

Land: 

Straight Up 1 1000 17:01 

Split 1 2000 8:01 

Street 1 3000 5:01 

Corner 1 4000 3.5:1 

Line 1 6000 2:01 

Max Win: ₾1,418,862,100 

 

 

 Blackjack 

ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 

ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 



მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 

ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 

აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს 

თამაშზე. 

Perfect  Pairs-  ფსონი გაიმარჯვებს,  თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი.  არსებობს წყვილის სამი ტიპი 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 

მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Bet Behind 

მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი 

მომხმარებელმა განათავსა პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე 

უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ 

გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად 



გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს 

(⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 



მაგიდების რაოდენობა: 

 

N თამაშის დასახელება 

1 ოპერატორის სახელობის (Crystalbet) VIP BlackJack 

2 Blackjack VIP A 

3 Blackjack VIP B 

 4 Blackjack VIP C 

 5 Blackjack VIP D 

 6 Blackjack VIP E 

 7 Blackjack VIP G 

 8 Blackjack VIP H 

 9 Blackjack VIP J 

10 Blackjack VIP F 

11 Blackjack VIP K 

12 Blackjack VIP L 

13 Blackjack VIP M 

14 Blackjack VIP N 

15 Blackjack VIP O 

16 Blackjack Diamond VIP 

17 Blackjack Fortune VIP 

18 Blackjack Grand VIP 

19 Blackjack Party 

20 Blackjack Platinum VIP 

21 Exclusive BJ1 

22 Exclusive BJ2 

23 Party Exclusive 

24 Clubhouse Blackjack 2 

25 Clubhouse Blackjack 4 

26 Clubhouse Blackjack 5 

27 Clubhouse Blackjack 6 

28 Clubhouse Blackjack 7 

29 Clubhouse Blackjack 8 

30 Clubhouse Blackjack 10 

31 Blackjack VIP S 

32 Blackjack VIP T 

33 Blackjack VIP Q 

34 Blackjack VIP Z 

35 Blackjack VIP X 

36 Salon Privé Blackjack A 

37 Salon Privé Blackjack B 

38 Salon Privé Blackjack C 

39 Salon Privé Blackjack D 

40 Blackjack Silver A 

41 Blackjack Silver B 

42 Blackjack Silver C 

43 Blackjack Silver D 

44 Blackjack Silver E 

45 Blackjack Silver F 



46 Blackjack Silver G 

47 Blackjack VIP U 

48 Blackjack VIP V 

48 Blackjack Alpha 

50 Blackjack Betta 

51 Blackjack Gamma 

52 Blackjack VIP 1 

53 Blackjack VIP 2 

54 Blackjack VIP 3 

55 Blackjack VIP 4 

56 Blackjack VIP 5 

57 Blackjack VIP 6 

58 Blackjack VIP 7 

59 Blackjack VIP 8 

60 Exclusive Blackjack 10 

61 Exclusive Blackjack 11 

62 Exclusive Blackjack 12 

63 Exclusive Blackjack 13 

64 Exclusive Blackjack 14 

65 Exclusive Blackjack 15 

66 Exclusive Blackjack 16 

67 Exclusive Blackjack 7 

68 Exclusive Blackjack 8 

69 Exclusive Blackjack 9 

70 Blackjack A 

71 Blackjack B 

72 Blackjack C 

73 Clubhouse Blackjack 1 

74 Clubhouse Blackjack 3 

75 Clubhouse Blackjack 9 

76 Clubhouse Blackjack 11 

77 Exclusive BJ5 

78 Exclusive BJ6 

79 Exclusive BJ4 

80 Blackjack VIP I 

81 Salon Privé Blackjack E 

82 Salon Privé Blackjack F 

 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet Bet Behind 

Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 

ოპერატორისსახელობის 

(Crystalbet)VIP BlackJack 
5 – 5000 5 – 1000 5 – 1000 5 - 500  305,500 ₾  



Blackjack VIP A 500 – 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750    960,250 ₾  

Blackjack VIP B 500 – 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   960,250 ₾  

Blackjack VIP C 1250 – 50000 25 – 1000 25 - 1500 25 - 750    960,250 ₾  

Blackjack VIP D 500 – 50000 25 – 1000 25 - 1500 25 - 750   960,250 ₾  

Blackjack VIP E 500 – 30000 25 – 1000 25 - 1500 25 - 750    720,250 ₾  

Blackjack VIP G 1250 – 25000 25 – 1000 25 – 1000 25 - 500    545,500 ₾  

Blackjack VIP H 1250 – 30000 25 – 1000 25 - 1500 25 - 750       720,250 ₾  

Blackjack VIP J 1250 – 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   960,250 ₾  

Blackjack VIP F 250 – 50000 25 – 1000 25 - 5000 25 - 2500      1,763,500 ₾  

Blackjack VIP K 500 – 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   960,250 ₾  

Blackjack VIP L 500 – 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   960,250 ₾  

Blackjack VIP M 2500 - 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750     960,250 ₾  

Blackjack VIP N 250 - 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750    960,250 ₾  

Blackjack VIP O 250 - 50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750     960,250 ₾  

Blackjack Diamond VIP 12500 - 50000 N/A 125 - 1500 125 - 750    944,250 ₾  

Blackjack Fortune VIP 1875 - 30000 N/A 125 - 1500 125 - 750  704,250 ₾  

Blackjack Grand VIP 2500 - 25000 N/A 125 - 1500 125 - 750  644,250 ₾  

Blackjack Party 25 – 5000 2,5 – 500 5 - 500 5 - 375        220,625 ₾  

Blackjack Platinum VIP 1250 – 30000 N/A 125 - 1500 125 - 750     704,250 ₾  

Exclusive BJ1 37,5 – 7500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750  450,250 ₾  

Exclusive BJ2 37,5 – 7500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750   450,250 ₾  

Party Exclusive 37,5 – 7500 7,5 – 1500 7,5 - 2250 7,5 - 1125  630,375 ₾  

Clubhouse Blackjack 2 50 – 12500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750  510,250 ₾  

Clubhouse Blackjack 4 75 – 11250 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750    510,250 ₾ 

Clubhouse Blackjack 5 75 – 12500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750       510,250 ₾  

Clubhouse Blackjack 6 25 – 5000 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750  420,250 ₾  

Clubhouse Blackjack 7 37,5 – 7500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750  450,250 ₾  

Clubhouse Blackjack 8 37,5 – 7500 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750  450,250 ₾  

Clubhouse Blackjack 10 375 – 30000 5 – 1000 5 - 1500 5 - 750       720,250 ₾  

Blackjack VIP S 250 – 50000 25 – 1000 25 – 5000 25 - 2500      1,763,500 ₾  

Blackjack VIP T 250 – 50000 25 – 1000 25 – 5000 25 - 2500     1,763,500 ₾  

Blackjack VIP Q 500 – 50000 25 – 1000 25 – 5000 25 - 2500     1,763,500 ₾  

Blackjack VIP Z 250 – 50000 25 – 1000 25 – 5000 25 - 2500   1,763,500 ₾  

Blackjack VIP X 200-7000 2 – 400 2 - 600 2 - 300 ₾228 100 

Salon Privé Blackjack A 2000-20000 N/A 2000 1000 ₾699 000 

Salon Privé Blackjack B 2000-20000 N/A 2000 1000 ₾699 000 

Salon Privé Blackjack C 2000-20000 N/A 2000 1000 ₾699 000 

Salon Privé Blackjack D 3000-20000 N/A 2000 1000 ₾699 000 

Blackjack Silver A 250-30000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   720,250 ₾  

Blackjack Silver B 250-30000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750   720,250 ₾  

Blackjack Silver C 500-50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750    960,250 ₾  

Blackjack Silver D 500-50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750    960,250 ₾  

Blackjack Silver E 500-50000 50 – 1000 25 - 1500 25 - 750      960,250 ₾  

Blackjack Silver F 1250-50000 50 – 500 25 - 1000 25 - 500      837,500 ₾  

Blackjack Silver G 1250-50000 50 – 500 25 - 1000 25 - 500      837,500 ₾  

Blackjack VIP U 250-50000 25 – 1000 25 - 5000 25 - 2500        1,763,500 ₾  

Blackjack VIP V 250-50000 25 – 1000 25 - 5000 25 - 2500         1,763,500 ₾  

Blackjack Alpha 100 – 10000 N/A  10 - 2000 10 - 1000 ₾579 000 

Blackjack Betta 100 – 10000 N/A  10 - 2000 10 - 1000 ₾579 000 

Blackjack Gamma 100 – 10000 N/A  10 - 2000 10 - 1000 ₾579 000 



Blackjack VIP 1 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 2 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 3 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 4 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 5 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 6 250 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 7 500 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Blackjack VIP 8 500 - 25000 25 - 1000 25 - 5000 25 - 2500 ₾1 463 500 

Exclusive Blackjack 10 25 - 5000 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 223 500 

Exclusive Blackjack 11 25 - 5000 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 223 500 

Exclusive Blackjack 12 50 - 12500 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 313 500 

Exclusive Blackjack 13 50 - 12500 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 313 500 

Exclusive Blackjack 14 50 - 12500 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 313 500 

Exclusive Blackjack 15 50 - 12500 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 313 500 

Exclusive Blackjack 16 50 - 12500 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 313 500 

Exclusive Blackjack 7 25 - 5000 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 223 500 

Exclusive Blackjack 8 25 - 5000 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 223 500 

Exclusive Blackjack 9 25 - 5000 5 - 1000 5 - 5 000 5 - 2 500 ₾1 223 500 

Blackjack A 25 - 12500 5 - 1000 5 - 1000 5-500 ₾395 500 

Blackjack B 50-10000 25-1000 5-1500 5-750 ₾480 250 

Blackjack C 75-10000 5-1000 5-1500 5-750 ₾480 250 

Clubhouse Blackjack 1 50-12500 5-1000 5-5000 5-2 500 ₾1 313 500 

Clubhouse Blackjack 3 75-12500 5-1000 5-1500 5-750 ₾510 250 

Clubhouse Blackjack 9 125-25000 5-1000 5-5000 5-2 500 ₾1 463 500 

Clubhouse Blackjack 11 750-45000 75-1000 25-1500 25-750 ₾900 250 

Exclusive BJ5 100 - 20000 5-250 5-1000 5-500 ₾955 500 

Exclusive BJ6 100 - 20000 5-250 5-1000 5-500 ₾955 500 

Exclusive BJ4 25-5000 5-1000 5-5000 5-2500 ₾387 500 

Blackjack VIP I 1500-20000 25-1000 25-2500 25-1250 ₾829 750 

Salon Privé Blackjack E 7500-20000 N/A 2000 1000 ₾1 351 000 

Salon Privé Blackjack F 7500-20000 N/A 2000 1000 ₾1 351 000 

 

 

Free Bet Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 

ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

აღნიშნული  ბლექჯეკის უპირატესობაა უფასო ფსონების შესაძლებლობა: მოთამაშეს შეუძლია უფასოდ 

გაორმაგება მყარ 9, 10, ან 11 ღირებულებაზე, ასევე აქვს უფასოდ გაყოფის “split” შესაძლებლობა. 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 



• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 
ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 

მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 

ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 

აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

აღნიშნული ბლექჯეკი მოიცავს ოთხ ბონუს თამაშს: Any Pair,  21+3, Hot 3, Bust It. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან 

ერთად ნებისმიერ დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ 

მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Any Pair - ნებისმიერი წყვილი, გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი არის წყვილი. 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 

მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Hot 3 



იღბლიანი 3-იანი - გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი და დილერის ღია კარტი შეადგენს 19-21-ს. 

Bust It 

გადაჭარბება - გადახდა ხდება თუ დილერი ჩაიწვება, მისი კარტების ჯამური ღირებულება  გასცდება 21-ს 

 

 

ლიმიტები: 

 

Table 
 Min - Max (₾) 

Max Win 
 Bet Hot 3 21+3 Any Pair Bust It 

Free Bet Blackjack  5 – 5000 5 - 500 5 - 500 5 - 500 5 - 500   259,500 ₾  

 

 

Infinite Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 

ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. თამაშს უძღვება დილერი და 

თითო რაუნდში ნებადართულია უსაზღვრო რაოდენობის მოთამაშეების თამაში. 

 
• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 
ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 

მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 

ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 



აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

აღნიშნული ბლექჯეკი მოიცავს ოთხ ბონუს თამაშს: Any Pair,  21+3, Hot 3, Bust It. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან 

ერთად ნებისმიერ დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ 

მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Any Pair - ნებისმიერი წყვილი, გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი არის წყვილი. 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 

მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Hot 3 

იღბლიანი 3-იანი - გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი და დილერის ღია კარტი შეადგენს 19-21-ს. 

Bust It 

გადაჭარბება - გადახდა ხდება თუ დილერი ჩაიწვება, მისი კარტების ჯამური ღირებულება  გასცდება 21-ს 

 

 

ლიმიტები:  

 

Table 
 Min - Max (₾) 

Max Win 
 Bet Hot 3 21+3 Any Pair Bust It 

Infinite Blackjack  5 – 5000 5 - 500 5 - 500 5 - 500 5 - 500   259,500 ₾  

 

 

Power Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 



ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

აღნიშნული ბლექჯეკ თამაშის უპირატესობაა, ის რომ მოთამაშეს დილერის წინააღმდეგ თამაშისას შეუძლია 

ფსონის გაორმაგება, გასამმაგება და გაოთხმაგება სპლიტის „split” შემდეგაც კი. დილერი დასტებიდან იღებს 9-ებს 

და 10 -ებს, ანუ ნაკლებია სწრაფად ჩაწვის ალბათობაც.  ასევე, დილერი ამოწმებს Blackjack-ს J-ზე;  Q-ზე;  K-ზე. 

 
• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 
ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 

მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 

ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 

აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

აღნიშნული ბლექჯეკი მოიცავს ოთხ ბონუს თამაშს: Any Pair,  21+3, Hot 3, Bust It. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან 



ერთად ნებისმიერ დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ 

მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Any Pair - ნებისმიერი წყვილი, გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი არის წყვილი. 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 

მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Hot 3 

იღბლიანი 3-იანი - გადახდა ხდება თუ თქვენი პირველი ორი კარტი და დილერის ღია კარტი შეადგენს 19-21-ს. 

Bust It 

გადაჭარბება - გადახდა ხდება თუ დილერი ჩაიწვება, მისი კარტების ჯამური ღირებულება  გასცდება 21-ს 

 

ლიმიტები: 

 

Table 
Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet Hot 3 21+3 Any Pair Bust It 

Power Blackjack 5 – 25000 5 - 1250 5 - 1250 5 - 1250 5 - 500   510,500 ₾  

       

 

Lightning Blackjack 
წესები 

თქვენ დადებთ დამატებით სავალდებულო 100% ელვის საფასურს ყოველ საწყის ფსონზე. ეს საშუალებას 

გაძლევთ, მოიგოთ მამრავლი თქვენი შემდეგი ხელისთვის. ელვის საფასური არ ვრცელდება გაყოფასა და 

გაორმაგებაზე. 

მამრავლები  

რაუნდის მოგების შემთხვევაში, შემდეგი რაუნდის გადახდა იქნება სუპერ ზომის. ფსონების დახურვის შემდეგ 

მამრავლები ნაჩვენებია ყოველ ტურში. მამრავლები ვრცელდება თქვენს შემდეგ ხელზე, თუ მოიგეთ „17-ით და 

ქვემოთ“, 18, 19, 20, 21 ან Blackjack. თითოეული ეს მოგებული ხელი წარმოქმნის შემთხვევით მამრავლს 2x-დან 

25x-მდე. თუ მოიგეთ მამრავლი და უნდა დატოვოთ თამაში, შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ თქვენი მამრავლი 

თქვენს მომდევნო რაუნდში 180 დღემდე. 

- თუ მოთამაშეს აქვს 5x მამრავლი და მოიგებს 10 GEL-ს ფსონით, ეს ფსონი გამრავლდება 5x-ზე, რის შედეგადაც 

მოხდება 50 GEL-ს გადახდა. გარდა ამისა, მოთამაშე დაუბრუნდება თავის თავდაპირველ ფსონს. თუ მოთამაშე 

მოიგებს მამრავლს, მაგრამ არ დადებს ფსონს შემდეგ რაუნდზე და ამის ნაცვლად, თამაშიდან გავა, მას შეუძლია, 

ნებისმიერ დროს დაბრუნდეს, 180 დღის განმავლობაში, და მამრავლი კვლავ , გამოჩნდება მოთამაშის ფსონის 

ადგილზე. მამრავლი ფარავს თქვენს ფსონს მხოლოდ ელვის საფასურის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოხდა 

იმ რაუნდში, რომელშიც შეძენილია მამრავლი. თუ უფრო დიდ ფსონს დადებთ, Blackjack-ის რეგულარული 

გადახდა გავრცელდება გადაჭარბებულ თანხაზე. გაყოფის გამოყენებისა და ორივე ხელის მოგებისას, მამრავლის 

მოგება მოხდება ხელის საუკეთესო ქულით. ყველა გადახდა მამრავლით შედის მამრავლში. მაგალითად, თუ 

თქვენ | გაქვთ Blackjack და მამრავლი, მაშინ გამოყენებული იქნება მხოლოდ, მამრავლი. ფრეს შემთხვევაში, უკან 

დაიბრუნებთ თქვენს მთავარ ფსონს, მაგრამ, დაკარგავთ ელვის გადასახადს და მამრავლს. დაზღვევის 

შემთხვევაში დაკარგავთ ელვის გადასახადს და მამრავლს. 

99,56% RTP 

Limits : GEL 5 – 12 500 

Black Jack:   3:2-25:1 

Winning Hand :  1-25:1 



Insurance:  2:1 

 

Table 
Min - Max (₾) 

Bet       Max Win 

Lightning Blackjack 5-12500       312 500 ₾ 

 

 

პოკერი  

თამაში, რომლის მიზანია მოიგო ფსონები, რაც შეიძლება მაღალი პოკერის კომბინაციით, რომელიც 5 

კარტით იქმნება. არსებობს პოკერის სხვადასხვა სახეობა, რომლებსაც განსხვავებული წესები აქვს, მაგრამ 

ყველა სახის პოკერისთვის აუცილებელია კომბინაციები და ფსონები თამაშის მიმდინარეობისას. 

 

  მაგიდები: 
 

 

2 Hand Casino Holdem 

2 Hand Casino Hold'em არის პოპულარული Casino Hold'em პოკერის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც 

საშუალებას აძლევს “მოთამაშეს” ითამაშოს ერთი ან ორი ხელი. 

“მოთამაშის” მიზანია, დაამარცხოს დილერი საუკეთესო ხუთი ბანქოს კომბინაციით, რომელიც იქმნება 

“მოთამაშისთვის” დარიგებული პირველი ორი ბანქოსგან და ხუთი საერთო ბანქოდან. თითოეული 

“მოთამაშის” ხელი შედარდება დილერის ხელთან დამოუკიდებლად. საუკეთესო პოკერის ხელი იგებს. 

მოთამაშეთა განუსაზღვრელ რაოდენობას შეუძლია ერთდროულად თამაში 2 Hand Casino Hold'em-ის ერთ 

მაგიდასთან. თითოეული მოთამაშე, რომელიც თამაშობს იგივე ხელს, იკავებს მაგიდასთან მხოლოდ 

ერთ ადგილს. 

2 Hand Casino Hold'em ითამაშება ერთი სტანდარტული 52 ბანქოს დასტით, რომელიც თითოეული რაუნდის 

შემდეგ აირევა. 

“მოთამაშემ” ფსონის დადების პერიოდში უნდა განათავსოს ფსონი ანტე (ante) ფსონის ადგილზე სათითაოდ 

მისი ორი ხელისთვის. “მოთამაშეს” ასევე შეუძლია დადოს დამატებითი ბონუს ფსონი, რომლის გადახდაც 

მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ტუზის წყვილი ან უკეთესი კომბინაცია დარიგდება პირველ ხუთ ბანქოში. ბონუს 

ფსონი ფასდება თითოეული ხელისთვის დამოუკიდებლად პირველი ხუთი ბანქოს შესაბამისად (3 საერთო 

ბანქო Flop-ზე, პლუს “მოთამაშის” საწყისი ორი ბანქო). 

დილერი “მოთამაშეს” ურიგებს ორ გახსნილ ბანქოს და ორ დახურულ ბანქოს - თავისთვის. შემდეგ დილერი 

არიგებს პირველ სამ საერთო ბანქოს (Flop) მაგიდის შუაში. ეს სამი ბანქო საერთოა “მოთამაშისთვის” და 

დილერისთვის პოკერის ხელის შესადგენად. 

“მოთამაშემ” უნდა აირჩიოს “თამაში” ან “Fold”. “მოთამაშემ” რაუნდის გასაგრძელებლად უნდა აირჩოს “თამაში” 

Play ფსონის განთავსების გზით, რომელიც შეადგენს ანტე ფსონის ორმაგ ოდენობას. რაუნდის შეწყვეტისთვის 

“მოთამაშემ” უნდა აირჩიოს Fold, რა შემთხვევაშიც ის კარგავს ანტე ფსონს. ბონუს ფსონზე გავლენა არ აქვს 

“მოთამაშის” “თამაშის”/”Fold”-ის გადაწყვეტილებას. 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, დილერი დაარიგებს კიდევ ორ საერთო ბანქოს (რომელსაც ეწოდება “Turn” 

და “River”). დილერი ასევე ამოაბრუნებს “მოთამაშის” ორ საწყის ბანქოს. 

გამარჯვებულის გამოსავლენად, შვიდი არსებული ბანქოსგან ხუთის გამოყენებით შედგება საუკეთესო 

გადახდის ხელი “მოთამაშისთვის” და დილერისთვის და შედარდება. 

ბონუს ფსონი: 

ბონუს ფსონი (Bonus bet) არის ნებაყოფლობითი ფსონი და მხოლოდ მისი დადება ცალკე შეუძლებელია. ანტე 

ფსონის განთავსების შემდეგ ბონუს ფსონის ადგილი გააქტიურდება. “მოთამაშემ” ბონუს ფსონი უნდა 

განათავსოს იგივენაირად, როგორც ანტე ფსონის განთავსების შემთხვევაში. 

ბონუს ფსონი ფასდება თითოეული ხელისთვის დამოუკიდებლად პირველი ხუთი ბანქოს შესაბამისად (3 

საერთო ბანქო Flop-ზე, პლუს “მოთამაშის” საწყისი ორი ბანქო). “მოთამაშე” მოიგებს ბონუს ფსონს, თუ მას ექნება 

ტუზის წყვილი ან უკეთესი კომბინაცია. გადახდა ხდება ბონუს ცხრილის შესაბამისად. 



მომგებიანი ხელი: 

ბანქოს შემდგომი თანრიგი მოცემულია მაღლიდან დაბლისკენ: ტუზი (მაღალი ან დაბალი), მეფე, დედოფალი, 

ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. 

ტუზი შეიძლება იყოს უმაღლესი A, K, Q, J, 10-იანის სტრეიტში (Straight), ან - ყველაზე დაბალი 5, 4, 3, 2, A-ის 

სტრეიტში (Straight). 

შემდგომი შესაძლო კომბინაციები/ხელი მოცემულია ყველაზე მაღალი გადახდიდან დაბლისკენ: 

Royal Flush არის ერთნაირი მასტის  Straight Flush ტუზის, მეფის, დედოფლის, ვალეტის და  10-იანის 

შემადგენლობით. ფრეს შემთხვევაში, “მოთამაშეს” უბრუნდება საწყისი ფსონი და თამაშის შედეგი არის Push. 

Straight Flush იგივე მასტის ხუთი ბანქოს თანმიმდევრული კომბინაცია, მაგალითად: გულის ცხრიანი, რვიანი, 

შვიდიანი, ექვსიანი და ხუთიანი. ორი Straight Flush-ის თანრიგი განისაზღვრება თითოეულში უმაღლესი ბანქოს 

მიხედვით. ფრეს შემთხვევაში, “მოთამაშეს” უბრუნდება საწყისი ფსონი და თამაშის შედეგი არის Push. 

Four of a Kind არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი და იგივე თანრიგის ოთხი ბანქოსგან, პლუს ერთი სხვა ბანქო. 

მაგალითად, ოთხი ტუზი. უფრო მაღალი თანრიგის ოთხეული უგებს შედარებით დაბალი თანრიგის 

ოთხეულს. თუ ორივე ოთხეული თანაბარი თანრიგისაა, მაშინ მეხუთე ბანქოს (Kicker) თანრიგი გადაწყვეტს 

მოგებულს. ფრეს შემთხვევაში, “მოთამაშეს” უბრუნდება საწყისი ფსონი და თამაშის შედეგი არის Push. 

Full House არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი თანრიგის ბანქოსგან და სხვა თანრიგის წყვილისგან, 

მაგალითად: სამი მეფე და ორი ექვსიანი. ორი Full House-ის შემთხვევაში იგებს უფრო მაღალი თანრიგის 

სამეული. თუ ორივე Full House-ის სამეულები იგივე თანრიგისაა, შედარდება წყვილის თანრიგები. ფრეს 

შემთხვევაში, “მოთამაშეს” უბრუნდება საწყისი ფსონი და თამაშის შედეგი არის Push. Flush  არის ხელი, 

რომელიც შედგება ხუთი ერთნაირი მასტის ბანქოსგან, თუმცა არა თანმიმდევრობით. ორი Flush-ის 

შემთხვევაში იგებს უფრო მაღალი თანრიგის ბანქო Flush-ში. თუ ორივე Flush-ს აქვს თანაბარი თანრიგის 

უმაღლესი ბანქო, მაშინ შედარდება თანრიგის მეორე ბანქო და ა.შ. 

Straight არის ხელი, რომელიც შედგება სულ მცირე ორი განსხვავებული მასტის ხუთი თანმიმდევრული 

ბანქოსგან, მაგალითად: ორ მასტში წარმოდგენილი ცხრიანი, რვიანი, შვიდიანი, ექვსიანი და ხუთიანი. ორი 

Straight-ის შემთხვევაში იგებს უფრო მაღალი თანრიგის ბანქო Straight-ში. თუ ორივე Straight-ს აქვს იგივე 

თანრიგის უმაღლესი ბანქო, მაშინ თამაშის შედეგია ფრე. 

Three of a Kind არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი თანრიგის სამი ბანქოსგან, პლუს ორი ბანქოსგან, რომლებიც 

არ არის ამ თანრიგის ან იგივე თანრიგის. ორი Three of a Kind-ის შემთხვევაში იგებს უფრო მაღალი თანრიგის 

სამეული. თუ ორივე Three of a Kind-ს აქვს იგივე თანრიგის უმაღლესი სამეული, შედარდება დარჩენილი 

დარჩენილი ორი ბანქო (Kickers). 

Two Pairs არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი თანრიგის ორი ბანქოსგან, პლუს ერთი სხვა თანრიგის ორი 

ბანქოსგან (ანუ რომელთაც აქვთ იგივე თანრიგი, თუმცა მათი თანრიგი განსხვავდება წინა ორი ბანქოს 

თანრიგისგან), პლუს ერთი სხვა ბანქოსგან, რომელსაც აქვს წინა ორი წყვილისგან განსხვავებული თანრიგი. ორი 

Two Pairs-ის შემთხვევაში იგებს უფრო მაღალი თანრიგის წყვილი. თუ ორივე Two Pairs-ს აქვს იგივე თანრიგის 

უმაღლესი წყვილი, მაშინ დარდება დარჩენილი მეორე წყვილი. თუ ორივე Two Pairs-ს მეორე წყვილიც იგივე 

თანრიგის აქვს, შედარდება ბოლო ბანქოს (Kickers) თანრიგი. 

Pair არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი თანრიგის ორი ბანქოსგან, პლუს განსხვავებული თანრიგის სამი 

ბანქოსგან, რომელთა თანრიგები ასევე არის განსხვავებული. მაღალი თანრიგის წყვილი ამარცხებს დაბალი 

თანრიგისას. თუ ორ ხელს იგივე თანრიგის წყვილი აქვს, მაშინ შედარდება დარჩენილი სამი ბანქო სათითაოდ 

უმაღლესი თანრიგის მიხედვით. 

High Card არის ხელი, რომელიც შედგება ზემოთ აღნიშნული ხელებისგან განსხვავებული ხუთი ბანქოსგან. 

ორივე მაღალი ბანქოს შემთხვევაში დარდება უმაღლესი თანრიგის ბანქოები თანმიმდევრობით. 

თამაშის შედეგები და გადახდები: 

თამაში  შედეგი  განისაზღვრება  “მოთამაშის”  და  დილერის  ხუთი  ბანქოსგან  შემდგარი  საუკეთესო  ხელის 

შედარებით (რომელიც იქმნება “მოთამაშის”/დილერის ორი საწყისი ბანქოსგან და ხუთი საერთო ბანქოსგან). 

დილერს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ოთხიანის წყვილი ან მაღალი კვალიფიკაციის გასავლელად. 

თამაშის შედეგის სწრაფად შესამოწმებლად - იგებს, აგებს ან ფრედ ამთავრებს “მოთამაშე”, მოცემულია ქვემოთ 

ცხრილის სახით: 



 

2 Hand Casino Holdem 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2,5 - 2500 

Royal Flush 100:01:00   

Straight Flush 20:01   

Four of a Kind 10:01   

Full House 3:01   

Flush 2:01   

Straight 1:01   

Three of a Kind 1:01   

Two Pairs 1:01   

One Pair or less 1:01   

Bonus Bets 2,5 - 2500 

Royal Flush 100:01:00   

Straight Flush 50:01:00   

Four of a Kind 40:01:00   

Full House 30:01:00   

Flush 20:01   

Straight 7:01   

Three of a Kind 7:01   

Two Pairs 7:01   

Pair of Aces 7:01   

Max Win: 
      505,000 

₾  
 

 

ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა გადახდა და თამაში. 

ფსონის ლიმიტების პანელის სათაური აჩვენებს მაგიდაზე მინიმალურ და მაქსიმალურ დასაშვებ ლიმიტებს. 

 

Caribbean Stud Poker 

Caribbean Stud Poker არის პოპულალური Texas Hold'em პოკერის ნაირსახეობა. Caribbean Stud Poker განსხვავდება 

Texas Hold'em პოკერისგან იმ თვალსაზრისით, რომ მიმხმარებელი ეთამაშება სამორინეს და არა სხვა 

მომხმარებელს. 

Caribbean Stud Poker-ის მიზანია დაძლიო დილერის კარტს საუკეთესო შესაძლო ხუთ ბანქოიანი კომბინაციით. 

მოთამაშეების რაოდენობა Caribbean Stud Poker’ში შეზღუდული არ არის. თუმცა ერთ მოთამაშეს, მაგიდასთან 

მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. 

Caribbean Stud Poker თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო (ჯოკრების გარეშე). ბანქოს 

დასტა ირევა ყველა დარიგების შემდეგ. 

თამაშის რაუნდის დასაწყებად, მომხმარებელმა უნდა განათვსოს პირველადი ფსონი Ante-ზე, და ბონუს 5+1 

BONUS-ს განთავსება მომხმარებელს შეუძლია სურვილისამებრ. დილერი დაარიგებს ხუთ ბანქოს სახით ზემოთ 

თქვენთვის, ხოლო ერთ ბანქოს სახით ზემოთ და ოთხ ბანქოს სახით ქვემოთ თავისთვის. 

ბანქოს დარიგების შემდეგ მომხმარებელს ეძლევა ორი მოქმედების არჩევის საშუალება, დაყაროს ბანქო (Fold), 

ან გააგრძელოს თამაში (Call). 

(Fold)-ის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი აგებს (Ante)-ზე განთავსებულ ფსონს, ხოლო (Call)-ის არჩევის 

შემთხვევაში მომხმარებელი აგრძელებს თამაშს და მის მიერ განთავსებული პირველადი ფსონი (Ante) 

ორმაგდება. 



ბონუს ფსონი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) რჩება აქტიური რაუნდის ბოლომდე იმის მიუხედავათ თუ რა 

გადაწყვეტილაბას მიიღებს მომხმარებელი (Fold თუ Call-ს). 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, დილერი ხსნის თავის ოთხ დახურულ ბანქოს. 

გამარჯვებულის გამოსავლენად, ხდება დილერის ხუთკარტიანი კომბინაციის და მომხმარებლის ხუთკარტიანი 

კომბინაციის შედარება. 

ბონუს ფსონები: 

5+1 BONUS-ი არის არჩევითი გვერდითა ფსონი. თქვენ მოიგებთ 5+1 BONUS-ს თუ თქვენი ხუთი ბანქო პლუს 

დილერის პირველი (სახით მაღლა) ბანქო ქმნის ხუთ კარტიან პოკერის კომბიინაციას, მინიმუმ სამი ერთნაირ ან 

უკეთესს კომბინაციას. 

ყველა ფსონის დასადებათ განკუთვნილია დრო, რომლის გასვლის შემდეგ შეწყდება ფსონების მიღება. 

მომგებიანი კომბინაციები: 

ინდივიდუალური კარტის შეფასება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით: ტუზი (მაღალი ან დაბალი), მეფე, 

დედოფალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. 

ტუზი შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც მაღალი მნიშვნელობის კარტად სტრეიტში A, K, Q, J, 10-ებთან 

ისე დაბალი მნიშნველობის კარტად სტრიტში 5, 4, 3, 2, A.-ებთან 

შესაძლო ბანქოები ყველაზე მაღალი გადახდიდან ყველაზე დაბალისკენ: 

Royal Flush: ტუზის, მეფის, დედოფალის, ვალეტის და 10 შემადგენლობით, ყველა ერთნაირი მასტის. 

Straight Flush: ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული მიყოლების კარტისგან, ყველა ერთნაირი 

მასტის, მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი, ყველა გულები. 

Four of a Kind: ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ოთხი ერთნაირი რანგის და ერთი სხვა კარტისგან. მაგალითად, 

ოთხი ტუზი შეადგენს ოთხი ერთნაირი. პირი ყველაზე მაღალი რანგის კარტით დაამარცხებს უფრო დაბალი 

რანგის კარტის მქონე პირს. 

Full House: ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ერთი რანგის სამი შესაფერისი კარტისგან და სხვა რანგის ორი 

შესაფერისი კარტისგან, მაგ. სამი მეფე და ორი ექვსიანი. ორი სავსე ჰაუზის პირობებში, იმარჯვებს ერთი უფრო 

მაღალი რანგის სამი კარტით. 

Flush: არის ბანქო, სადაც ყველა ხუთი კარტი, არის ერთი და იმავე მასტის, მაგრამ არა მიყოლებით, მაგალითად, 

ხუთი კარტი, რომელიც ყველა ჯვარია. ორი flush-ის შედარება ხდება თუ ისინი არიან მაღალი ბანქოს კარტი; 

ყველაზე მაღალი რანგის კატის შედარება ხდება მეორესთან გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით. თუ ორივე 

ხელს ერთნაირად მაღალი კარტი აქვს, ასეთ შემთხვევაში, მეორე შედარებით მაღალი რანგის კარტის შედარება 

ხდება, და ასე შემდეგ, სანამ არ მოიძებნება განსხვავება. 

Straight: არის ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული რანგის კარტისგან სულ ცოტა ორი სხვადასხვა 

მასტის, მაგ., ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი ორი ან მეტი მასტის. ორი straight-ის რანგის განსაზღვრა ხდება 

თითოეულიდან ყველაზე მაღალი კარტის შედარებით. ორი straight ერთნაირად მაღალი კარტით წარმოადგენს 

ერთნაირ მნიშვნელობას, მასტების გამოყენება არ ხდება მათ გასაყოფად. 

Three of a Kind: არის ბანქო, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის კარტისგან, პლუს ორი კარტისგან, 

რომლებიც არ არიან ამ რანგის ან იგივეა, რაც სხვა დანარჩენი. მაგალითად, მოთამაშეს აქვს სამი მეფე ხელში, ესე 

იგი Three of a Kind. უფრო მათალი მნიშვნელობის Three of a Kind ამარცხებს უფრო დაბალი მნიშნველობის Three 

of a Kind. თუ ორი ხელი შედგება Three of a Kind, სადაც მოცემულია ერთნაირი მნიშნველობა, Kickers შედარება 

ხდება tie-ის გასატეხად. 

Two Pairs: არის ბანქო, რომელიც შეიცავს ორ იგივე რანგის კარტს, პლიუს ასევე ორ სხვა რანგის კარტს (რომლებიც 

ერთმანეთთან წყვილდება, მაგრამ არა პირველ წყვილთან), პლუს ნებისმიერი სხვა რანგის კარტი. მაგალითად, 

როცა ხელში გაქვთ ორი ტუზი და ორი მეფე. ორი ბანქოს შესადარებლად, სადაც ორივე შედგება Two Pairs, უფრო 

მაღალი რანგის წყვილი თითოეული ხელიდან დარდება ერთმანეთს, და უფრო მაღალი რანგის წყვილი 

იმარჯვებს. თუ ორივე ბანქო ერთნაირი რანგის წყვილს შეიცავს, მაშინ მეორე წყვილის შედარება ხდება 

ერთმანეთთან. თუ ორივე წყვილის ორივე წყვილი ერთნაირია, Kicker განსაზრვრავს გამარჯვებულს. 

One Pair or less: არის ბანქო, რომელის შედგება ორი ერთნაირი რანგის კარტისგან (ე.ი. ორი მეფისგან), პლუს სამი 

კარტისგან, რომელთაგან არცერთი არ არის ამ რანგის ან ერთმანეთის მსგავსი.. Pair არის ყველაზე დაბალი ბანქო, 

რისთვისაც ხდება გადახდის მიღება. შედარებით მაღალი რანგის წყვილი ამარცხებს შედარებით დაბალი 



რანგის წყვილს. თუ ორი ბანქო ერთნაირი წყვილისგან შედგება, Kickers შედარება ხდება დაღმავალი 

თანმიმდევრობით გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

Hight Card: არის პოკერის კომბინაცია, რომელიც შედგება ნებისმიერი ხუთი ისეთი კარტისგან, რომელიც არ 

აკმაყოფილებს ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. არსებითად, ბანქო არ დგება  და მხოლოდ ნებისმიერი 

მნიშვნელობის რამ მოთამაშის ხელში არის მისი ყველაზე მაღალი კარტი. 

თამაშის შედეგები: 

კვალიფიკაციის მისაღებად დილერს თავის ხუთკარტიან კომბინაციაში უნდა ყავდეს მინიმუმ ტუზი და მეფე ან 

სხვა რამე უკეთესი კომბინაცია. იმ შემთხვევაში თუ დილერი ვერ გაივლის კვალიფიკაციას, მომხმარებელი 

იგებთ Ante-ზე განთავსებული ფსინის ტოლ თანხას ხოლო Call-ზე განთავსებული თანხა უბრუნდება უკან. 

თუ დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და მისი კომბინაცია სჯობნის მამხმარებლის კომბინაციას, მომხმარებელი 

აგებს Ante-ზე და Call-ზე განთავსებულ ფსონებს. 

თუ დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და მომხმარებლის კომბინაცია ჯაბნის დილერის კომბინაციას, 

მომხმარებელი იგებს Ante-ზე და Call-ზე განთავსებულ ფსონებს. ფსონის გადახდა ხდება გადახდების ცხრილის 

მიხედვით. 

 

თუ მომხმარებლის და დილერს კომბინაცია არის ტოლი, მომხმარებლელს უბრუნდება ორივე (Ante-ზე და Call- 

ზე) განთავსებული ფსონი. 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Caribbean Stud Poker 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 5 - 5 000 

Royal Flush 100:01:00   

Straight Flush 50:01:00   

Four of a Kind 25:01:00   

Full House 10:01   

Flush 7:01   

Straight 5:01   

Three of a Kind 3:01   

Two Pairs 2:01   

One Pair or less 1:01   

Bonus Bets 5 - 250 

Royal Flush 1000:01:00   

Straight Flush 200:01:00   

Four of a Kind 100:01:00   

Full House 20:01   

Flush 15:01   

Straight 10:01   

Three of a Kind 7:01   

Max Win: 
      755,250 

₾  

 

 

  Casino Hold’em 

კაზინო ჰოლდემი პოპულარული ტეხასური ჰოლდემ პოკერის სახეობაა. კაზინო ჰოლდემი ტეხასური 

ჰოლდემისგან იმით განსხვავდება, რომ თქვენ ეთამაშებით კაზინოს და არა სხვა მოთამაშეებს. 

კაზინო ჰოლდემის სათამაშო მაგიდასთან ერთდროულად შეუზღუდავი რაოდენობის მოთამაშეებს შეუძლიათ 



ითამაშონ. ერთ მოთამაშეს მაგიდასთან მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. 

კაზინო ჰოლდემის თამაშის მიზანია მოუგოთ დილერის ხელს ხუთი საუკეთესო ბანქოს კომბინაციით, ხელის 

ორი და მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით. რეგულარულ ხელთან ერთად, თქვენ ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ 

ბონუს ფსონი და მოიგოთ, თუ პირველ ხუთ კარტში (ხელის ორ და მაგიდის პირველ სამ კარტში) ორი ტუზს ან 

უფრო მაღალ კომბინაციას ააწყობთ. 

თამაშის შედეგი. დილერმა მინიმუმ ოთხიანების წყვილი უნდა ააწყოს, იმისათვის რომ დილერის თამაში 

შედგეს. 

თუ დილერის თამაში არ შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე დაბალი კომბინაცია ააწყო) და თქვენ უფრო 

მაღალი კომბინაცია შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის გადახდების ცხრილის მიხედვით, 

მაგრამ  ამ  შემთხვევაში,  Call  ფსონის  თანხა  უკან დაგიბრუნდებათ. 

თუ დილერის თამაში შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე მაღალი კომბინაცია ააწყო), მაგრამ თქვენ უფრო 

მაღალი კომბინაცია შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის გადახდების ცხრილის მიხედვით, 

Call  ფსონის გადახდა მოხდება 1:1 ფორმულით. თუ დილერის თამაში შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე 

მაღალი კომბინაცია ააწყო), მაგრამ თქვენ უფრო დაბალი კომბინაცია შეაგროვეთ, თქვენ წააგებთ ფსონს Ante 

და Call ფსონებს. Push-ის შემთხვევაში (როდესაც თქვენც და დილერსაც თანაბარი კარტი გყავთ), დარიგებას არ 

იგებს და არ აგებს არავინ. თქვენ დაგიბრუნდებათ Ante და Call ფსონები. 

თუ თქვენც და დილერსაც მსგავსი ტიპის კომბინაცია გყავთ, იგებს ის კომბინაცია, რომელიც უფრო მაღალ 

ბანქოს შეიცავს (მაგალითად სამი მეფე უგებს სამ დამას; Q, J, 10, 9, 8 ფლეში უგებს 10, 9, 8, 7, 6 ფლეშს). 

როდესაც თქვენი და დილერის ბანქოს კომბინაცია თანაბარია, დარიგების გამარჯვებულს კომბინაციის შემდეგი 

უმაღლესი კარტი (Kicker) ავლენს. 

ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა მოგება და თამაშის მიმდინარე რაუნდები. გადახდა. თამაშის 

ლიმიტების სანახავად, გადაატარეთ მაუსის კურსორი ლიმიტების მაჩვენებელ ნიშანს ეკრანზე. თქვენ 

დაინახავთ Ante და Bonus ფსონების გადახდების ცხრილს. 

Call ფსონზე გადახდის კოეფიციენტია 1:1. 

გაითვალისწინეთ, რომ ბონუს ფსონის მოსაგებად აუცილებელია Call ფსონი გააკეთოთ თუ თქვენ FOLD 

გააკეთებთ, ბონუს ფსონი ნებისმიერ შემთხვევაში წაგებულად ჩაგეთვლებათ. გამეორება & გაორმაგება. 

თამაშის ბოლო რაუნდში განთავსებული ფსონის გამეორება შეგიძლიათ ღილაკ “გამეორებაზე” დაჭერით. 

ღილაკი “გამეორება”-ზე გაჭერის შემდეგ,  აქტიურდება ღილაკი “გაორმაგება”,  რომელიც საშუალებას 

გაძლევთ წინა თამაშში დადებული ფსონი, თუ რა თქმა უნდა ბალანსზე საკმარისი თანხა გაგაჩნიათ. ფსონის 

გასაორმაგებლად უნა დააჭიროთ ღილაკს “გაორმაგება”. ღილაკები გამეორება & გაორმაგება მოქმედებს Ante და 

Bonus ფსონების შემთხვევაში, თუ ეს ფსონები განთავსებულია თამაშის წინა რაუნდის დროს. 

თამაშის წესები: 

კაზინო ჰოლდემის თამაში ხდება ერთი 52 ბანქოსგან შემდგარი დასტით (თამაშში ჯოკრები არ მონაწილეობს). 

ერთი დასტა კარტი მხოლოდ ერთ თამაშში მონაწილეობს. თამაშის ყოველი რაუნდის შემდეგ კარტი იჩეხება. 

თამაშში მონაწილეობის მისაღებად თქვენ უნდა განათავსოთ Ante (საწყისი ფსონი). ასევე დამატებით თქვენ 

შეგიძლიათ განათავსოთ Bonus ფსონი. დილერი თქვენ გირიგებთ ორ ბანქოს გახსნილად და თავისთვის ორ 

ბანქოს დახურულად. მაგიდაზე რიგდება სამი საერთი კარტი გახსნილად. მაგიდის სამი გახსნილი გამოიყენება 

როგორც თქვენს მიერ ასევე დილერი მიერ კომბინაციის შესადგენად. 

საწყისი ბანქოს დარიგების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ კომბინაციის სახელწოდება წაიკითხოთ ეკრანზე. ამის 

შემდეგ თქვენ უნდა შეაფასოთ თქვენი მოგების შანსები და გადაწყვიტოთ Call ფსონის გაკეთება და თამაშში 

დარჩენა ან Fold ფსონის გაკეთება და ყველა თქვენს მიერ გაკეთებული ფსონის წაგება. 

თუ თქვენ გაქვთ მოგებული Bonus ფსონი, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას “ Bonus მოგების მისაღებად უნდა 

გააკეთოთ CALL!” შეტყობინება გამოჩნდება CALL / FOLD ფანჯრის ქვეშ. Bonus ფსონზე განკუთვნილი მოგების 

მისაღებად, თქვენ უნდა გააკეთოთ CALL. 

ღილაკ CALL არჩევის შემთხვევაში თქვენ აგრძლებთ თამაშს და აკეთებთ CALL ფსონს, რომელიც Ante ფსონზე 

ორჯერ მეტია. Call ფსონი ავტომატურად დაიდება სათამაშო მაგიდაზე. ღილაკ FOLD არჩევის შემთხვევაში თქვენ 

აგებთ თქვენს მიერ განთავსებულ ყველა (ante და onus ფსონს) ფსონს. FOLD არჩევის შემთხვევაში თქვენ უყურებთ 

თამაშს, მაგრამ ამ დარიგებაში უკვე აღარ მონაწილეობთ. თქვენ უნდა დაელოდოთ შემდეგ თამაშს და 



განათავსოთ თქვენი ფსონები. 

თუ გადაწყვეტილების მიღებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და თქვენ არ გააკეთეთ არც CALL და არც 

FOLD, თქვენი ხელი ავტომატურად წააგებს ყველა ფსონს. შუქნიშნის ინდიკატორზე გაჩნდება შეტყობინება AUTO 

FOLDED. 

როდესაც  გადაწყვეტილების  მიღებისთვის  განკუთვნილი   დრო   ამოიწურება,  დილერი დაარიგებს კიდევ 

ორ საერთო ბანქოს (“Turn” და “River”) და გახსნის თავის ხელის ორ დახურულ ბანქოს. 

გამარჯვებულის ვინაობის დასადგენად, თქვენი და დილერის ხელის ორი და მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით 

შედგენილი საუკეთესო კომბინაციები შედარდება ერთმანეთს. 

მოგებული კომბინაციები ბანქოს ღირებულება სიძლიერის მიხედვით (თანმიმდევრობა იწყება ყველაზა მაღალი 

ბანქოთი და ყველაზე დაბალი ბანქოთი მთავდება): ტუზი (უმაღლესი ან ყველაზე დაბალი), მეფე, ქალი, 

ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

ტუზი ყველაზე მაღალი კარტია კომბინაცია მაღალი სტრიტის შემთხვევაში: A, K, Q, J, 10 და ყველაზე დაბალი 

კარტია დაბალი სტრიტის შემთხვევაში: 5, 4, 3, 2, A. 

ბანქოს კომბინაციები სიძლიერის მიხედვით (თანმიმდევრობა იწყება ყველაზა მაღალი კომბინაციით და 

ყველაზე დაბალი კომბინაციით მთავდება): 

როიალ ფლეში - ერთი ფერის უმაღლესი ბანქოს თანმომდევრობა: ერთი ფერის ტუზი, მეფე, ქალი, ვალეტი, 10. 

სტრიტ ფლეში - ერთი ფერის არაუმაღლესი ბანქოს თანმომდევრობა: ერთი ფერის მეფე, ქალი, ვალეტი, 10, 9. 

კარე არის ოთხი თანაბარი რანგის ბანქოს და ერთი სხვა ნებისმიერი რანგის ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. 

მაგალითად: ტუზი ყვავი, ტუზი ჯვარი, ტუზი გული, ტუზი აგური, 9 ჯვარი. 4 ტუზისგან შემდგარი კარე უფრო 

მაღალია ვიდერე 4 ვალეტისგან შემდგარი კარე. 

ფულჰაუსი შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან. 

მაგალითად 3 მეფე და ორი ექვსიანი. ორ ჰულჰაუსს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი 3 კარტიც 

უფრო მაღალია. 

ფლეში არის ხუთი არათანმიმდევრული, ერთიდაიგივე ფერის  ბანქოსგან  შემდგარი  კომბინაცია. მაგალითად 

ხუთი სხვადასხვა ჯვარი. ორ ფლეშს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი უფრო მაღალია. თუ 

ორივე მოთამაშის უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი კარტების შედარება 

ხდება. 

სტრიტი არის ხუთი არა ერთი ფერის თანმიმდევრული ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. 9 ჯვარი, 8 ჯვარი, 7 

გული, 6 გული, 5 აგური. ორ სტრიტს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი უფრო მაღალია. თუ 

ორივე მოთამაშის უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი კარტების შედარება 

ხდება. 

სეტი/სამეული შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვადასხვა ღირებულების ბანქოსგან. 

კომბინაცია მინიმუმ 3 სხვადასხვა ფერის ბანქოს უნდა შეიცავდეს. 

ორ სეტს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი მე-4 ან 5-ე კარტი უფრო მაღალია. 

ორი წყვილი შეიცავს ორი ერთნაირი ღირებულების ბანქოს + 2 ორი ერთნაირი ღირებულების კარტი. ორი 

წყვილი შედგება 2 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან (რომელიც არ 

ემთხვევა  პირველი  2  თანაბარი  ღირებულების  ბანქოს),  პლიუს  ნებისმიერი  მეხუთე  კარტი,  რომელიც  არ 

ემთხვევა დანარჩენი 4 ბანქოს რანგს. მაგალითად ორი ტუზი და ორი ცხრიანი არის ორი წყვილის კომბინაცია. 

ორ  2  წყვილის  კომბინაციას  შორის  უფრო მაღალია  ის  კომბინაცია,  რომელიც  უმაღლესი  წყვილიც  უფრო 

მაღალია. თუ ორივე კომბინაციის უმაღლესი წყვილი თანაბარია, მაშინ ხდება მეორე წყვილის შედარება. თუ 

ორივე მოთამაშის ორივე წყვილი თანაბარია, გამარჯვებული გამოვლინდება Kicker-ის მეშვეობით. 

წყვილი შედგება 2 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა (მაგალითად 2 მეფე) და სამი ბანქოსგან, რომელთა რანგი არ 

ემთხვევა არც წყვილის და არც ერთმანეთის რანგს. წყვილი არის ყველაზე დაბალი რანგის კომბინაცია, 

რომელზეც ხდება მოგების გადახდა. წყვილის კომბინაციებს შორის გამარჯვებულია უფრო მაღალი ბანქოსგან 

შემდგარი წყვილი. თუ ორივე კომბინაციის წყვილი თანაბარია, გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება Kicker-ის 

ბანქოს თანმიმდევრობითი შედარებით. 

მაღალი კარტი შედგება ნებისმიერი ხუთი ბანქოსგან, რომლებიც არ ადგენენ არცერთ ზემოთაღნიშნულ 

კომბინაციას. როდესაც არცერთი კომბინაცია არ დგება, უფრო მაღალ კომბინაციად ითვლება ის ხელი, რომელიც 



უფრო მაღალ ბანქოს შეიცავს. 

ლიმიტები და გადახდები: 

  

Casino Hold'em 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2,5 - 2500 

Royal Flush 100:01:00   

Straight Flush 20:01   

Four of a Kind 10:01   

Full House 3:01   

Flush 2:01   

Straight or less 1:01   

Bonus Bets 2,5 - 2500 

Royal Flush 100:01:00   

Straight Flush 50:01:00   

Four of a Kind 40:01:00   

Full House 30:01:00   

Flush 20:01   

Pair of Aces to Straight 7:01   

Max Win: 
      505,000 

₾  

 
 

  Side Bet City 

Side Bet City არის პოკერის თამაში, სადაც “მოთამაშეს” შეუძლია დადოს ფსონი 3 Card Hand-ზე, 5 Card Hand-ზე ან 

7 Card Hand-ზე ან თუ ის ფიქრობს, რომ ამ ხელიდან ვერცერთი ვერ მოიგებს, მაშინ All Lose-ზე. თამაშის მიზანია 

“მოთამაშემ” გამოიცნოს საუკეთესო შესაძლო ხელი. 

“მოთამაშეთა” განუსაზღვრელ რაოდენობას შეუძლია ერთდროულად თამაში Side Bet City-ის მაგიდასთან. 

“თამაშისათვის” გამოიყენება ბანქოს სტანდარტული დასტა, რომელიც მოიცავს 52-ბანქოს.  მხოლოდ ერთი 

თამაში ითამაშება ერთი ბანქოს ერთი დასტით და ბანქოს არევა ხდება თამაშის ყოველი რაუნდის შემდეგ. 

თამაშის დასაწყებად “მოთამაშემ” უნდა დადოს ფსონი ნებისმიერ ფსონის დასადებ ადგილზე: “3 Card Hand”, “5 

Card Hand”, “7 Card Hand”, “All Lose”. 

დილერი ჯამში დაარიგებს 7 ბანქოს. პირველი 3 ბანქო განსაზღვრავს 3 ბანქოს ხელის შედეგს, პირველი 5 ბანქო 

განსაზღვრავს 5 ბანქოს ხელის შედეგს და 7 ბანქოს ხელის განსაზღვრა ხდება დარიგებული 7 ბანქოს 

საფუძველზე, რომელშიც მხედველობაში მიიღება 7 -დან 5 საუკეთესო ბანქო. თუ რომელიმე ზემოთხსენებულ 

ხელზე დადო “მოთამაშემ” ფსონი და ამ ხელმა მოიგო, მოგების მაუწყებელი შეტყობინება მის მიერ მოგებულ 

ოდენობასთან ერთად გამოჩნდება. თუ “მოთამაშემ” დადო ფსონი All Lose ოფციაზე და არცერთმა 3 Card, 5 Card 

და 7 Card Hand არ მოიგო, “მოთამაშე” იგებს All Lose ფსონს, მაშინაც კი თუ მას ამავდროულად არ ჰქონდა 

განთავსებული ფსონი 3 ბანქოს ხელზე, 5 ბანქოს ხელზე თუ 7 ბანქოს ხელზე. 

3 Card Hand - დილერი არიგებს პირველ სამ ბანქოს და ხსნის 3 Card Hand-ს: თუ “მოთამაშემ” დადო ფსონი 3 Card 

Hand-ზე და მოიგო, მოგების მაუწყებელი შეტყობინება გამოჩნდება. 

5 Card Hand - დილერი არიგებს შემდეგ ორ ბანქოს და ხსნის 5 Card Hand-ს: თუ “მოთამაშემ” დადო ფსონი 5 Card 

Hand-ზე და მან მოიგო, მოგების მაუწყებელი შეტყობინება გამოჩნდება. 

7 Card Hand - დილერი არიგებს ბოლო ორ ბანქოს და ხსნის 7 Card Hand-ს: თუ “მოთამაშემ” დადო ფსონი 7 Card 

Hand-ზე და მან მოიგო, მოგების მაუწყებელი შეტყობინება გამოჩნდება. 

All Lose - თუ “მოთამაშემ” დადო ფსონი All Lose ფსონის ადგილზე და არცერთმა 3 Card, 5 Card და 7 Card Hand-მა 



არ მოიგო, “მოთამაშე” იგებს All Lose ფსონს, მაშინაც კი თუ მას არ ჰქონდა განთავსებული ფსონი 3 Card Hand, 5 

Card Hand ან 7 Card Hand-ის ფსონის ადგილზე. 

მომგებიანი კომბინაციები: 

ინდივიდუალური ბანქოს შეფასება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით: ტუზი (მაღალი ან დაბალი), მეფე, 

დედოფალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. 

ტუზი შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც მაღალი მნიშვნელობის ბანქოდ სტრეიტში - A, K, Q, J, 10, ისე 

დაბალი მნიშნველობის ბანქოდ სტრეიტში - 5, 4, 3, 2, A. 

შესაძლო ხელი ყველაზე მაღალი გადახდიდან ყველაზე დაბლისკენ: 

3 Card Hand-ის მომგებიანი ხელი: 

როიალ ფლეში არის ერთი მასტის ტუზი, მეფე და დედოფალი. 

სტრიტ ფლეში არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ბანქოსგან თანმიმდევრობით და ყველა მათგანი არის ერთი 

მასტის, მაგალითად: მეფე, დედოფალი, ვალეტი, ყველა აგურის მასტის. 

სამი ერთნაირი არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან. მაგალითად, მოთამაშეს აქვს 

სამი მეფე ხელში, ე.ი. სამი ერთნაირი. 

სტრეიტი არის ხელი, რომელიც შედგება სამი თანმიმდევრული რანგის ბანქოსგან, რომელთაგან ორი მაინც სხვა 

მასტის შეიძლება იყოს, მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, რომელთაგან ორი ერთნაირი მასტის არის. 

ფლეში არის ხელი, სადაც ყველა  სამი ბანქო არის  ერთნაირი  მასტის, მაგრამ არა თანმიმდევრული 

მნიშნველობით, მაგ. სამი ბანქო, რომელთაგან ყველა ჯვარია. 

ნებისმიერი წყვილი არის ხელი, რომელიც შედგება ორი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან (მაგ. ორი მეფე), პლუს 

ერთი ბანქო, რომელიც არ არის ამ რანგის. 

5 Card Hand-ის და 7 Card Hand-ის მომგებიანი ხელი: 

როიალ ფლეში არის სტრიტ ფლეში ტუზის, მეფის, დედოფალის, ვალეტის და 10 ყველა ერთნაირი მასტის 

შემადგენლობით. 

სტრიტ ფლეში ხელი, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული მიყოლების ბანქოსგან, ყველა ერთნაირი 

მასტის, მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი, ყველა გულები. 

ოთხი ერთნაირი არის ხელი, რომელიც შედგება ოთხი ერთნაირი რანგის და ერთი ნებისმიერი სხვა 

კარტ(ებ)ისგან. მაგალითად, ოთხი ტუზი შეადგენს ოთხი ერთნაირი. 

ფულ ჰაუსი ეს არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი რანგის სამი შესაფერისი ბანქოსგან და სხვა რანგის ორი 

შესაფერისი ბანქოსგან, მაგ. სამი მეფე და ორი ექვსიანი. 

ფლეში არის ხელი, სადაც ყველა ხუთი ბანქო, არის ერთი და იმავე მასტის, მაგრამ არა მიყოლებით, მაგალითად, 

ხუთი ბანქო, რომელიც ყველა ჯვარია. 

სტრიტი არის ხელი, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული რანგის ბანქოსგან სულ ცოტა ორი სხვადასხვა 

მასტის, მაგ., ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი ორი ან მეტი მასტის. 

სამი ერთნაირი არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან. მაგალითად, “მოთამაშეს” აქვს 

სამი მეფე ხელში, ესე იგი სამი ერთნაირი. 

ორი წყვილი (მხოლოდ 5 Card Hand-ში) არის ხელი, რომელიც შეიცავს ორ იგივე რანგის ბანქოს, პლუს ასევე ორ 

სხვა რანგის ბანქოს (რომლებიც ერთმანეთთან წყვილდება, მაგრამ არა პირველ წყვილთან), პლუს ნებისმიერი 

სხვა რანგის ბანქო. მაგალითად, ორი ტუზი და ორი მეფე. Pair JJ-AA (მხოლოდ 5 Card Hand-ში) არის ხელი, 

რომელიც შედგება წყვილი ვალეტის, წყვილი დამის, წყვილი კაროლის ან წყვილი ტუზისგან. 

 

ლიმიტები და გადახდები:  

 

Side Bet City 

Bet Payout Limit 

3 Card Hand 2,5 - 500 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 40:1   



Flush 4:1   

Straight 5:1   

Three of a Kind 35:1   

Any Pair 1:1   

5 Card Hand 2,5 - 500 

Royal Flush 1000:1   

Straight Flush 250:1   

Four of a Kind 100:1   

Full House 50:1   

Flush 40:1   

Straight 25:1   

Three of a Kind 7:1   

Two Pairs 4:1   

Pair JJ-AA 1:1   

7 Card Hand 2,5 - 500 

Royal Flush 500:1   

Straight Flush 100:1   

Four of a Kind 50:1   

Full House 7:1   

Flush 5:1   

Straight 4:1   

Three of a Kind 3:1   

All Lose 0.7:1 2,5 - 500 

Max Win: ₾375,000 

 

 

Texas Hold'em Bonus Poker 
კლასიკური ტეხასური ჰოლდემ პოკერისგან განსხვავებით, თქვენ ეთამაშებით კაზინოს და არა სხვა მოთამაშეებს. 

სათამაშო მაგიდასთან ერთდროულად შეუზღუდავი რაოდენობის მოთამაშეებს შეუძლიათ ითამაშონ. ერთ 

მოთამაშეს მაგიდასთან მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. თამაშის მიზანია მოუგოთ დილერის ხელს 

ხუთი საუკეთესო ბანქოს კომბინაციით, ხელის ორი და მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით. რეგულარულ ხელთან 

ერთად, თქვენ ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ ბონუს ფსონი და მოიგოთ, თუ პირველ ხუთ კარტში (ხელის ორ და 

მაგიდის პირველ სამ კარტში) ორი ტუზს ან უფრო მაღალ კომბინაციას ააწყობთ. თამაშის შედეგი. დილერმა 

მინიმუმ ოთხიანების წყვილი უნდა ააწყოს, იმისათვის რომ დილერის თამაში შედგეს. თუ დილერის თამაში არ 

შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე დაბალი კომბინაცია ააწყო) და თქვენ უფრო მაღალი კომბინაცია 

შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის გადახდების ცხრილის მიხედვით, მაგრამ ამ შემთხვევაში, 

Call ფსონის თანხა უკან დაგიბრუნდებათ. თუ დილერის თამაში შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე მაღალი 

კომბინაცია ააწყო), მაგრამ თქვენ უფრო მაღალი კომბინაცია შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის 

გადახდების ცხრილის მიხედვით, Call ფსონის გადახდა მოხდება 1:1 ფორმულით. თუ დილერის თამაში შედგა 

(დილერმა ოთხიანების წყვილზე მაღალი კომბინაცია ააწყო), მაგრამ თქვენ უფრო დაბალი კომბინაცია 

შეაგროვეთ, თქვენ წააგებთ ფსონს Ante და Call ფსონებს. Push-ის შემთხვევაში (როდესაც თქვენც და დილერსაც 

თანაბარი კარტი გყავთ), დარიგებას არ იგებს და არ აგებს არავინ. თქვენ დაგიბრუნდებათ Ante და Call ფსონები. 

თუ თქვენც და დილერსაც მსგავსი ტიპის კომბინაცია გყავთ, იგებს ის კომბინაცია, რომელიც უფრო მაღალ 

ბანქოს შეიცავს (მაგალითად სამი მეფე უგებს სამ დამას; Q, J, 10, 9, 8 ფლეში უგებს 10, 9, 8, 7, 6 ფლეშს). როდესაც 

თქვენი და დილერის ბანქოს კომბინაცია თანაბარია, დარიგების გამარჯვებულს კომბინაციის შემდეგი 

უმაღლესი კარტი (Kicker) ავლენს. ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა მოგება და თამაშის მიმდინარე 

რაუნდები. გადახდა. თამაშის ლიმიტების სანახავად, გადაატარეთ მაუსის კურსორი ლიმიტების მაჩვენებელ 

ნიშანს ეკრანზე. თქვენ დაინახავთ Ante და Bonus ფსონების გადახდების ცხრილს. Call ფსონზე გადახდის 

კოეფიციენტია 1:1. გაითვალისწინეთ, რომ ბონუს ფსონის მოსაგებად აუცილებელია Call ფსონი გააკეთოთ თუ 



თქვენ FOLD გააკეთებთ, ბონუს ფსონი ნებისმიერ შემთხვევაში წაგებულად ჩაგეთვლებათ. გამეორება & 

გაორმაგება. თამაშის ბოლო რაუნდში განთავსებული ფსონის გამეორება შეგიძლიათ ღილაკ “გამეორებაზე” 

დაჭერით. ღილაკ “გამეორება”-ზე გაჭერის შემდეგ, აქტიურდება ღილაკი “გაორმაგება”, რომელიც 

განთავსებულია თამაშის წინა რაუნდის დროს. თამაშის წესები: თამაში ხდება ერთი 52 ბანქოსგან შემდგარი 

დასტით (თამაშში ჯოკრები არ მონაწილეობს). ერთი დასტა კარტი მხოლოდ ერთ თამაშში მონაწილეობს. 

თამაშის ყოველი რაუნდის შემდეგ კარტი იჩეხება. თამაშში მონაწილეობის მისაღებად თქვენ უნდა განათავსოთ 

Ante (საწყისი ფსონი). ასევე დამატებით თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ Bonus ფსონი. დილერი თქვენ გირიგებთ 

ორ ბანქოს გახსნილად და თავისთვის ორ ბანქოს დახურულად. მაგიდაზე რიგდება სამი საერთი კარტი 

გახსნილად. მაგიდის სამი გახსნილი გამოიყენება როგორც თქვენს მიერ ასევე დილერი მიერ კომბინაციის 

შესადგენად. საწყისი ბანქოს დარიგების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ კომბინაციის სახელწოდება წაიკითხოთ 

ეკრანზე. ამის შემდეგ თქვენ უნდა შეაფასოთ თქვენი მოგების შანსები და გადაწყვიტოთ Call ფსონის გაკეთება და 

თამაშში დარჩენა ან Fold ფსონის გაკეთება და ყველა თქვენს მიერ გაკეთებული ფსონის წაგება. თუ თქვენ გაქვთ 

მოგებული Bonus ფსონი, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას “ Bonus მოგების მისაღებად უნდა გააკეთოთ CALL!” 

შეტყობინება გამოჩნდება CALL / FOLD ფანჯრის ქვეშ. Bonus ფსონზე განკუთვნილი მოგების მისაღებად, თქვენ 

უნდა გააკეთოთ CALL. ღილაკ CALL არჩევის შემთხვევაში თქვენ აგრძლებთ თამაშს და აკეთებთ CALL ფსონს, 

რომელიც Ante ფსონზე ორჯერ მეტია. Call ფსონი ავტომატურად დაიდება სათამაშო მაგიდაზე. ღილაკ FOLD 

არჩევის შემთხვევაში თქვენ აგებთ თქვენს მიერ განთავსებულ ყველა (ante და onus ფსონს) ფსონს. FOLD არჩევის 

შემთხვევაში თქვენ უყურებთ თამაშს, მაგრამ ამ დარიგებაში უკვე აღარ მონაწილეობთ. თქვენ უნდა დაელოდოთ 

შემდეგ თამაშს და განათავსოთ თქვენი ფსონები. თუ გადაწყვეტილების მიღებისთვის განკუთვნილი დრო 

ამოიწურა და თქვენ არ გააკეთეთ არც CALL და არც FOLD, თქვენი ხელი ავტომატურად წააგებს ყველა ფსონს. 

შუქნიშნის ინდიკატორზე გაჩნდება შეტყობინება AUTO FOLDED. როდესაც გადაწყვეტილების მიღებისთვის 

განკუთვნილი დრო ამოიწურება, დილერი დაარიგებს კიდევ ორ საერთო ბანქოს (“Turn” და “River”) და გახსნის 

თავის ხელის ორ დახურულ ბანქოს. გამარჯვებულის ვინაობის დასადგენად, თქვენი და დილერის ხელის ორი 

და მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით შედგენილი საუკეთესო კომბინაციები შედარდება ერთმანეთს. 

პარამეტრები. ღილაკი პარამეტრები გადაგიყვანთ პარამეტრების შეცვლის მენიუში. თქვენ შეგიძლიათ 

შეცვალოთ 3D დიზაინი კლასიკური დიზაინით. თამაში ავტომატურად ჩართულია 3D დიზაინში. თქვენ ასევე 

შეგიძლიათ შეცვალოთ ვიდეოს ხარისხი, დამალოთ ან გამოაჩინოთ ეკრანზე სხვა მოთამაშეების ჩატი. დააჭირეთ 

ღილაკს მთელს ეკრანზე იმისათვის, რომ თამაშის ფანჯარა მთელს ეკრანზე გაშალოთ და თამაში მთელს ეკრანზე 

გაიშალოს. ღილაკი განთავსებულია ეკრანის ქვედა მარცხენა კუთხეში. მთლიანი ეკრანის რეჟიმის 

გამოსართავად უნდა დააჭიროთ ხელმეორედ ღილაკს “მთელს ეკრანზე” ან დააჭიროთ ღილაკს ESC თქვენს 

კლავიატურაზე. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩატის მიმოწერა მთლიანი ეკრანის რეჟიმში, თუმცა 

შეტყობინების გაგზავნას შეძლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს კომპიუტერზე დაყენებული გაქვთ 

პროგრამის Adobe Flash Player 11.3 ან უფრო ახალი ვერსია. მოგებული კომბინაციები ბანქოს ღირებულება 

სიძლიერის მიხედვით (თანმიმდევრობა იწყება ყველაზა მაღალი ბანქოთი და ყველაზე დაბალი ბანქოთი 

მთავდება): ტუზი (უმაღლესი ან ყველაზე დაბალი), მეფე, ქალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ტუზი ყველაზე 

მაღალი კარტია კომბინაცია მაღალი სტრიტის შემთხვევაში: A, K, Q, J, 10 და ყველაზე დაბალი კარტია დაბალი 

სტრიტის შემთხვევაში: 5, 4, 3, 2, A. მეფე, ქალი, ვალეტი, 10. სტრიტ ფლეში არის ერთი ფერის არაუმაღლესი 

ბანქოს თანმომდევრობა: ერთი ფერის მეფე, ქალი, ვალეტი, 10, 9. კარე არის ოთხი თანაბარი რანგის ბანქოს და 

ერთი სხვა ნებისმიერი რანგის ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. მაგალითად: ტუზი ყვავი, ტუზი ჯვარი, ტუზი 

გული, ტუზი აგური, 9 ჯვარი. 4 ტუზისგან შემდგარი კარე უფრო მაღალია ვიდერე 4 ვალეტისგან შემდგარი კარე. 

ფულჰაუსი შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან. 

მაგალითად 3 მეფე და ორი ექვსიანი. ორ ჰულჰაუსს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი 3 კარტიც 

უფრო მაღალია. ფლეში არის ხუთი არათანმიმდევრული, ერთიდაიგივე ფერის ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. 

მაგალითად ხუთი სხვადასხვა ჯვარი. ორ ფლეშს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი უფრო 

მაღალია. თუ ორივე მოთამაშის უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი კარტების 

შედარება ხდება. სტრიტი არის ხუთი არა ერთი ფერის თანმიმდევრული ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. 9 

ჯვარი, 8 ჯვარი, 7 გული, 6 გული, 5 აგური. ორ სტრიტს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი 

უფრო მაღალია. თუ ორივე მოთამაშის უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი 

კარტების შედარება ხდება. სეტი/სამეული შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვადასხვა 

ღირებულების ბანქოსგან. კომბინაცია მინიმუმ 3 სხვადასხვა ფერის ბანქოს უნდა შეიცავდეს. ორ სეტს შორის 

უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი მე-4 ან 5-ე კარტი უფრო მაღალია. ორი წყვილი შეიცავს ორი ერთნაირი 

ღირებულების ბანქოს + 2 ორი ერთნაირი ღირებულების კარტი. ორი წყვილი შედგება 2 თანაბარი ღირებულების 



ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან (რომელიც არ ემთხვევა პირველი 2 თანაბარი 

ღირებულების ბანქოს), პლიუს ნებისმიერი მეხუთე კარტი, რომელიც არ ემთხვევა დანარჩენი 4 ბანქოს რანგს. 

მაგალითად ორი ტუზი და ორი ცხრიანი არის ორი წყვილის კომბინაცია. ორ 2 წყვილის კომბინაციას შორის 

უფრო მაღალია ის კომბინაცია, რომელიც უმაღლესი წყვილიც უფრო მაღალია. თუ ორივე კომბინაციის 

უმაღლესი წყვილი თანაბარია, მაშინ ხდება მეორე წყვილის შედარება. თუ ორივე მოთამაშის ორივე წყვილი 

თანაბარია, გამარჯვებული გამოვლინდება Kicker-ის მეშვეობით. წყვილი შედგება 2 თანაბარი ღირებულების 

ბანქოსა (მაგალითად 2 მეფე) და სამი ბანქოსგან, რომელთა რანგი არ ემთხვევა არც წყვილის და არც ერთმანეთის 

რანგს. წყვილი არის ყველაზე დაბალი რანგის კომბინაცია, რომელზეც ხდება მოგების გადახდა. წყვილის 

კომბინაციებს შორის გამარჯვებულია უფრო მაღალი ბანქოსგან შემდგარი წყვილი. თუ ორივე კომბინაციის 

წყვილი თანაბარია, გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება Kicker-ის ბანქოს თანმიმდევრობითი შედარებით. მაღალი 

კარტი შედგება ნებისმიერი ხუთი ბანქოსგან, რომლებიც არ ადგენენ არცერთ ზემოთაღნიშნულ კომბინაციას. 

როდესაც არცერთი კომბინაცია არ დგება, უფრო მაღალ კომბინაციად ითვლება ის ხელი, რომელიც უფრო მაღალ 

ბანქოს შეიცავს. ინტერნეტით თამაშის არჩევისას ფსონის მინიმალური ოდენობა ტრეიდაფში არის 1 ლარი, 

მაქსიმალური ოდენობა Texas Hold'em Bonus-ში - 1,000 ლარი. 

 

Three Card Poker  

თამაშის მიზანია, “მოთამაშემ” დაამარცხოს დილერი უკეთესი სამი ბანქოს კომბინაციით. 

 “მოთამაშე” განათავსებს ანტე ფსონს და ერთ ან ორივე Pair Plus და 6 Card Bonus ნებაყოფლობით 

ფსონებს. 

 “მოთამაშეს” დაურიგდება სამი ბანქო. დილერის სამივე ბანქო არის სახით დაბლა, დახურული. 

 თუ “მოთამაშე” დარწმუნებულია ხელში, მან უნდა დააკლიკოს ღილაკზე თამაში 1x ფსონის 

დასადებად, რომელიც არის მისი ანტე ფსონის ეკვივალენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მან უნდა 

დააჭიროს ფოლდს. 

მომგებიანი კომბინაციები: 

Three Card Poker ითამაშება ერთი სტანდარტული 52 ბანქოს დასტით (ჯოკერი არ მონაწილეობს). ბანქოს არევა 

ხდება თითოეული რაუნდის შემდეგ. 

Three card Straight უფრო მაღალი მნიშვნელობისაა ვიდრე სამი ბანქოს Flush-ს. აღნიშნული აიხსნება იმით, რომ 

რომ უფრო ცოტა გზა არსებობს სამი ბანქოს სტრეიტის შესადგენად, ვიდრე სამი ბანქოს Flush-ის. 

ინდივიდუალური ბანქოს შეფასება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით: ტუზი (მაღალი ან დაბალი), მეფე, 

დედოფალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. ტუზს აქვს უფრო მაღალი მნიშვნელობა სტრეიტში - A, K, Q  და 

დაბალი მნიშვნელობა სტრეიტში - 3, 2, A. თუ “მოთამაშესა” და დილერს აქვს ერთნაირი ტიპის ხელი, 

იმარჯვებს ის, ვისაც უფრო მაღალი მნიშვნელობის ბანქო აქვს (მაგ. სამი მეფე ამარცხებს სამ დედოფალს; Q, J, 

10 flush ამარცხებს 10, 9, 8 flush-ს). 

“მოთამაშესა” და დილერს შორის ფრის შემთხვევაში, მოგებული დადგინდება შემდეგი ბანქოთი, რომელიც არ 

მონაწილებს თამაშში და რომელსაც უწოდებენ Kicker-ს. 

Three Card Poker მომგებიანი ხელის ტიპი: 

Mini Royal: არის ერთ მასტიანი ტუზი, მეფე და დედოფალი. 

სტრიტ ფლეში: არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ბანქოსგან თანმიმდევრობით და ყველა მათგანი არის ერთი 

მასტის, მაგალითად: მეფე, დედოფალი, ვალეტი, ყველა აგურის მასტის. 

სამი ერთნაირი: არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან. მაგალითად, მოთამაშეს აქვს 

სამი მეფე ხელში, ესე იგი სამი ერთნაირი. უფრო მაღალი მნიშვნელობის სამი ერთნაირი ამარცხებს უფრო 

დაბალი მნიშვნელობის სამ ერთნაირს. 

სტრეიტი: არის ხელი, რომელიც შედგება სამი თანმიმდევრული რანგის ბანქოსგან, სულ მცირე ორი 

განსხვავებული მასტის, მაგალითად: ორი ან მეტ მასტის ცხრა, რვა, შვიდი. ორი straight-ის რანგის განსაზღვრა 

ხდება თითოეულიდან ყველაზე მაღალი ბანქოს შედარებით. ორი straight-ს ერთნაირად მაღალი ბანქოთი აქვთ 

თანაბარი მნიშვნელობა, მასტების გამოყენება არ ხდება მათ გასამიჯნად. 

ფლეში: არის ხელი, სადაც ყველა სამი ბანქო არის ერთნაირი მასტის, მაგრამ არა თანმიმდევრული 

მნიშნველობით, მაგ. სამი ბანქო, რომელთაგან ყველა ჯვარია. ორი flush-ის შედარება ხდება იგივენაირად, 

როგორც ორი მაღალი ბანქოსი; თითოეულის ყველაზე მაღალი რანგის ბანქო შედარდება მეორესთან 



გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით. თუ ორივე ხელს ერთნაირად მაღალი ბანქო აქვს, ასეთ შემთხვევაში, 

შედარდება რიგით მეორე მაღალი რანგის ბანქო, და ასე შემდეგ, სანამ არ მოიძებნება განსხვავება. 

წყვილი: არის ხელი, რომელიც შედგება ორი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან (მაგ. ორი მეფე), პლუს ერთი კარტი, 

რომელიც არ არის ამ რანგის, ან ერთმანეთის მსგავსი. შედარებით მაღალი რანგის წყვილი ამარცხებს 

შედარებით დაბალი რანგის წყვილს. თუ ორი ბანქო ერთნაირი წყვილისგან შედგება, Kicker-ები დარდება 

დაღმავალი თანმიმდევრობით გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

High Card: არის ხელი, რომელიც შედგება ნებისმიერი სამ ისეთი ბანქოსგან, რომელიც არ აკმაყოფილებს 

ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. არსებითად, ხელი არ დგება და მხოლოდ ყველაზე მაღალ ბანქოს “მოთამაშის” 

ხელში აქვს მნიშნველობა. 

6 Card Bonus მომგებიანი ხელის ტიპი: 

როიალ ფლეში: არის სტრიტ ფლეში ტუზის, მეფის, დედოფალის, ვალეტის და 10 შემადგენლობით, ყველა 

ერთნაირი მასტის. 

სტრიტ ფლეში: ხელი, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული მიყოლების ბანქოსგან, ყველა ერთნაირი 

მასტის, მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი, ყველა გულები. 

ოთხი ერთნაირი: ეს არის ხელი, რომელიც შედგება ოთხი ერთნაირი რანგის და ერთი სხვა ბანქოსგან. 

მაგალითად, ოთხი ტუზი შეადგენს ოთხი ერთნაირი. 

ფულ ჰაუსი: ეს არის ხელი, რომელიც შედგება ერთი რანგის სამი შესაფერისი ბანქოსგან და სხვა რანგის ორი 

შესაფერისი ბანქოსგან, მაგ. სამი მეფე და ორი ექვსიანი. 

ფლეში: არის ხელი, სადაც ყველა ხუთი ბანქო არის ერთი და იმავე მასტის, მაგრამ არა მიყოლებით, მაგალითად, 

ხუთი ბანქო, რომელიც ყველა ჯვარია. 

სტრიტი: არის ხელი, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული რანგის ბანქოსგან სულ ცოტა ორი სხვადასხვა 

მასტის, მაგ., ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი ორი ან მეტი მასტის. 

სამი ერთნაირი: არის ხელი, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის ბანქოსგან, პლუს ორი ბანქოსგან, 

რომლებიც არ არიან ამ რანგის ან იგივეა, რაც სხვა დანარჩენი. მაგალითად, “მოთამაშეს” აქვს სამი მეფე ხელში, 

ესე იგი სამი ერთნაირი. 

თამაშის შედეგები და გადახდები. შედეგები განისაზღვრება “მოთამაშის” და დილერის ხელის შედარებით. 

დილერს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ დედოფალი ან უფრო მეტი კვალიფიკაციისთვის. 

შედეგების სწრაფი სანახავი ცხრილი: 

შედეგი ANTE თამაში 1x 

დილერმა ვერ გაიარა კვალიფიკაცია და “მოთამაშე” იგებს 1:1 გაყრა 

დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და “მოთამაშე” იგებს 1:1 1:1 

დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და “მოთამაშე” აგებს წაგება წაგება 

დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და ფრეა გაყრა გაყრა 

“მოთამაშე” აცხადებს fold-ს (აირჩევს, არ განათავსოს Play ფსონი) წაგება - 

 

თუ “მოთამაშე” დებს თამაშის ფსონს და აქვს სტრიტ ფლეში, სამი ერთნაირი ან სტრეიტი თავდაპირველ სამ 

ბანქოში, ის იგებს Ante ბონუსის ფსონს გადახდების მაგიდის შესაბამისად მაშინაც კი, თუ დილერი იგებს 

რაუნდს. თუ “მოთამაშე” დებს არჩევით Pair Plus ფსონს, ის იგებს გადახდების ცხრილის მიხედვით სამ ბანქოშ 

წყვილის ან უკეთესი ხელის შემთხვევაში, მაშინაც კი, თუ მან fold გამოაცხადა და დილერმა გაიმარჯვა. 

თუ “მოთამაშე” დებს არჩევით 6 Card Bonus ფსონს, ის იგებს თუ სამი ბანქო პლუს დილერის სამი ბანქო ადგენს 

სამ ერთნაირს ან უფრო უკეთეს ხუთბანქონიან პოკერის ხელს. “მოთამაშე” იგებს გადახდების ცხრილის 

მიხედვით მაშინაც კი, თუ მან გამოაცხადა fold და დოლერმა მოიგო რაუნდი. 

ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზი აუქმებს თამაშის რაუნდს და რაუნდის ყველა გადახდას (მოგებას). 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

Three Card Poker 



Bet Payout Limit 

3 Card Hand 2,5 - 1250 

PLAY 1:01   

Ante Bets 2,5 - 1250 

Straight Flush or Higher 5:01   

Three of a Kind 4:01   

Straight 1:01   

PAIR Plus 2,5 - 875 

Mini Royal 100:01:00   

Straight Flush 40:01:00   

Three of a Kind 30:01:00   

Straight 5:01   

Flush 4:01   

Pair 1:01   

6 Card Bonus 2,5 - 375 

Royal Flush 1000:01:00   

Straight Flush 200:01:00   

Four of a Kind 100:01:00   

Full House 20:01   

Flush 15:01   

Straight 10:01   

Three of a Kind 7:01   

Max Win: 
      473,750 

₾  

   

   

Triple Card Poker 

Bet Payout Limit 

3 Card Hand 7,5 – 7500 

PLAY 1:01   

Play Bonus 7,5 – 7500 

Straight Flush or Higher 5:01   

Three of a Kind 4:01   

Straight 1:01   

Pair or Better 7,5 – 2500 

Mini Royal 100:01:00   

Straight Flush 40:01:00   

Three of a Kind 30:01:00   

Straight 5:01   

Flush 4:01   

Pair 1:01   

3+3 Bonus 7,5 – 375 

Royal Flush 1000:01:00   

Straight Flush 200:01:00   

Four of a Kind 100:01:00   



Full House 20:01   

Flush 15:01   

Straight 10:01   

Three of a Kind 7:01   

Max Win: 
      687,875 

₾  

 

 
 

 
 



Ultimate Texas Hold'em  

Ultimate Texas Hold’em - ტეხასური ჰოლდემის (Texas Hold’em) ერთ-ერთი სახეობაა და ტეხასური ჰოლდემისგან 

განსხვავებით კაზინო ჰოლდემში მოთამაშის მიზანია მოუგოს დილერს და არა სხვა მოთამაშეებს. 

მოთამაშეების რაოდენობა კაზინო ჰოლდემში შეზღუდული არ არის.  თუმცა ერთ მოთამაშეს, მაგიდასთან 

მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. 

გაძლიერებული ტეხასურ პოკერში მოთამაშის მიზანია მოუგოს დილერს 5 ბანქოსგან შემდგარი კომბინაციით, 

რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. 

თამაშის წესები: 

გაძლიერებული ტეხასური პოკერში თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო ჯოკრების 

გარეშე. ბანქოს დასტა ირევა ყველა დარიგების შემდეგ. 

თამაშში არსებობს ოთხი ტიპის ფსონი: Ante, Blind, Play და Trips. თამაშში მონაწილეობის მისაღებად მოთამაშე 

უნდა განათავსოს ფსონი Ante და Blind-ზე (რომლებიც თამასში მონაწილეობის მისაღებად არის სავალდებულო 

ფსონები). Trips ბეთის განთავსება მომხმარებელს შეუძლია სურვილისამებრ. 

დილერი რიგრიგობით ორ გახსნილ ბანქოს ურიგებს მოთამაშეს, ხოლო ორ დახურულ ბანქოს ირიგებს 

თავისთვის. 

ამის შემდეგ მოთამაშეს ეძლევა საშუალება გააკეთოს შემდეგი მოქმედებებიდან ერთ-ერთი; 

4x-ღილაკზე დაჭერით ოთხჯერ გაზარდოს ანტეზე განთავსებული ფსონი რაოდენობა 

3x-ღილაკზე დაჭერით სამჯერ გაზარდოს ანტეზე განთავსებული ფსონი რაოდენობა 

Check-ღილაკზე დაჭერით ფსონის გაზრდის გარეშე ნახოს სამი სართო კარტი (Flop). 

4x და 3x ღილაკების არჩევის შემთხვევაში, დარიგების ბოლომდე მომხმარებელს აღარ აქვს ფსონის გაზრდის 

საშუალება. დილერი ხსნის ხუთ სართო კარტს (Flop, Turn, River) რის შემდეგაც ვლინდება დარიგებაში 

გამარჯვებული. 

Check-ღილაკების არჩევის შემთხვევაში, დილერი არიგრბს სამ საერთო აბნქოს (Flop)-ს, ამის შემდეგ მოთამაშეს 

ეძლევა საშუალება გააკეთოს შემდეგი მოქმედებებიდან ერთ-ერთი; 

2x-ღილაკზე დაჭერით ორჯერ გაზარდოს ანტეზე განთავსებული ფსონი რაოდენობა ან Check-ღილაკზე 

დაჭერით ფსონის გაზრდის გარეშე ნახოს მეოთხე საერთო ბანქო (Turn)-ი. 

2x-ღილაკების არჩევის შემთხვევაში, დარიგების ბოლომდე მომხმარებელს აღარ აქვს ფსონის გაზრდის 

საშუალება. დილერი ხსნის მეხუთე სართო კარტს (River) რის შემდეგაც ვლინდება დარიგებაში გამარჯვებული. 

Check-ღილაკზე დაჭერით ფსონის გაზრდის გარეშე ნახოს მეხუთე საერთო ბანქო (River)-ს. 

მეხუთე საერთო ბანქო (River)-ს. ამოსვლის შემდეგ მოთამაშეს ეძლევა საშუალება გააკეთოს შემდეგი 

მოქმედებებიდან ერთ-ერთი; 

1x-ღილაკზე დაჭერით განათავსოს ანტეს ტოლი ფსონი რის შემდეგაც გამოვლინდება დარიგებაში 

გამარჯვებული. ან Fold-ის ღილაკის არჩევით გამოეთიშოს დარიგებას. 

Fold-ის ღილაკის არჩევისას მომხმარებელი აგებს Ante-ზე და Blind-ზე განთავსებულ ფსონებს. 

თუ  მოთამაშე  ფსონების  დასადებად  განკუთვნილი  დროის  ამოწურვამდე  ვერ  მიიღებს  გადაწყვეტილებას 

ქოლზე ან ფოლდზე, დროის ამოწურვის შემდეგ მოთამაშის გადაწყვეტილება ავტომატურად ფოლდი იქნება. 

თამაშის შედეგი: 

დილერს უნდა ჰქონდეს ორიანების წყვილი ან უკეთესი კომბინაცია, რათა მისმა ხელმა მიიღოს მონაწილეობა 

დარიგებაში. თუკი დილერის ხელი ორიანებისს წყვილზე სუსტია, მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება 

გამარჯვებულად. ანტეზე გადახდა ხდება გადახდის ცხრილის შესაბამისად, ხოლო ქოლ ბეთი მოთამაშეს 

დაუბრუნდება უკან. 

თუ დილერს თამაშის გაგრძელებისთვის აუცილებელი კომბინაცია აქვს, მაგრამ მოთამაშეს უკეთესი კომბინაცია 

აქვს, ის იგებს. ანტეს გადახდა ხდება გადახდის ცხრილის შესაბამისად, ხოლო ქოლ ბეთის გადახდა არის 1:1. 

თუ  დილერს  თამაშის  გაგრძელებისთვის  აუცილებელი  კომბინაცია  აქვს  და  ამავე  დროს  ეს  კომბინაცია 

მოთამაშის  ხელთ  არსებულ  კომბინაციაზე  უკეთესია,  მოთამაშე  აგებს.  შესაბამისად,  აგებს  ორივე  ფსონს, 

როგორც Ante-ს, ასევე Blind ბეთს. 



რაუნდი  ცხადდება  ბათილად  თუ  მოთამაშესა  და  დილერს  ერთნაირი  კომბინაცია  აქვთ.  ამ  შემთხვევაში 

მოთამაშეს დაუბრუნდება ყველა განთავსებული ფსონი, გარდა Trips-ს (თუ იყო განთავსებული). 

თუ  მოთამაშესა  და  დილერს  ერთი  რანგის  კომბინაცია  აქვთ,  იგებს  ის  ვისი  უმაღლესი  ბანქოც  მეტი 

ღირებულებისაა. (მაგ. სამი მეფე უგებს სამ ქალს. Q, J, 10, 9, 8-ს ფლეში უგებს 10, 9, 8, 7, 6-ის ფლეშს). 

თუ მოთამაშესა და დილერს შორის ფრეა, მოგებულს გადაწყვეტს შემდეგი უმაღლესი რანგის ბანქო, რომელიც 

არ არის კომბინაციის ნაწილი, ანუ ე.წ. ქიქერი. 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში ყველა მოგება ბათილდება.  

 

ლიმიტები და გადახდები: 

Ultimate Texas Hold'em 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2,5 - 2500 

PLAY 1:01   

Blind 2,5 - 2500 

Royal Flush 500:01:00   

Straight Flush 50:01:00   

Four of a Kind 10:01   

Full House 3:01   

Flush 1.5:1   

Straight 1:01   

Trips 2,5 - 2500 

Royal Flush 50:01:00   

Straight Flush 40:01:00   

Four of a Kind 30:01:00   

Full House 8:01   

Flush 7:01   

Straight 4:01   

Three of a Kind 3:01   

Max Win: 
1,385,000 
₾  

   

   

Extreme Texas Hold'em 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2,5 - 1250 

PLAY 1:01   

Ante Plus 2,5 - 1250 

Royal Flush 500:01:00   

Straight Flush 50:01:00   

Four of a Kind 10:01   

Full House 3:01   

Flush 1.5:1   

Straight 1:01   

Best Five 2,5 - 1250 

Royal Flush 50:01:00   

Straight Flush 40:01:00   



Four of a Kind 30:01:00   

Full House 8:01   

Flush 7:01   

Straight 4:01   

Three of a Kind 3:01   

Max Win:    692,500 ₾  

 
 

Baccarat 
ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის 

ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. 

მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი:  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების კოეფიციენტია 

0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ 

გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, 

მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 



მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 

შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 

მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 

N თამაშის დასახელება 

1 Baccarat A 

2 Baccarat B 

3 Baccarat C 

4 Salon Prive Baccarat B 

5 Salon Prive Baccarat C 

6 Speed Baccarat A 

7 Speed Baccarat B 

8 Speed Baccarat C 

9 Speed Baccarat D 

10 Speed Baccarat E 

11 Speed Baccarat F 

12 Speed Baccarat G 

 13 Speed Baccarat J 

14 Speed Baccarat K 

15 Speed Baccarat L 

16 Speed Baccarat M 

17 Speed Baccarat N 

18 Speed Baccarat O 

19 Speed Baccarat P 

 

 

 

 
 
 
 
 



ლიმიტები და გადახდები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
(₾) 

Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Baccarat A 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750   119,375 ₾  

Baccarat B 5 – 10000 5 – 2500 5 – 2500 5 – 100 5 – 2500 5 – 500  100 600 ₾  

Baccarat C 10 – 75000 10 – 25000 10 – 25000 10 – 500 5 – 50000 10 - 10000  1,160,500 ₾  

Salon Prive Baccarat B 2,00 ₾ 50 000,00  4 - 10000 4 - 200 4 - 20000 4 - 4000 ₾504 200 

Salon Prive Baccarat C 2,00 ₾ 50 000,00  4 - 10000 4 - 200 4 - 20000 4 - 4000 ₾504 200 

Speed Baccarat A 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750 119,375 ₾  

Speed Baccarat B 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750 119,375 ₾  

Speed Baccarat C 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750  119,375 ₾  

Speed Baccarat D 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750   119,375 ₾  

Speed Baccarat E 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750 119,375 ₾  

Speed Baccarat F 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750 119,375 ₾  

Speed Baccarat G 5 – 25000 5 – 5000 5 – 1000 5 – 125 5 – 1500 5 – 750   119,375 ₾  

Speed Baccarat J 2 – 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾38,950 

Speed Baccarat K 4 – 5000 4- 500 4- 500 4 - 50  4 - 3000 4 - 300 ₾38,950 

Speed Baccarat L 10 – 12500 10- 1250 10- 1250 10- 125 10 - 7 500 10 – 750 133,375 ₾  

Speed Baccarat M 10 – 12500 10- 1250 10- 1250 10- 125 10 - 7 500 10 – 750  133,375 ₾  

Speed Baccarat N 10 – 12500 10- 1250 10- 1250 10- 125 10 - 7 500 10 – 750  133,375 ₾  

Speed Baccarat O 10-12500 10-1250 10-1250 10-125 10-7500 10-750 ₾133 375 

Speed Baccarat P 10-12500 10-1250 10-1250 10-125 10-7500 10-750 ₾133 375 

 

 

Baccarat Control Squeeze 

ბაკარას ანალოგიური წესების და ვიზუალის თამაში, მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს 

კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით 

ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი 

მოიგებს ან გაყრა (როდესაც მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება 

სახით მაღლა. თუ რომელიმე მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი 

დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და 

ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი 

წესები: 

1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 



ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი:  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების კოეფიციენტია 

0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ 

გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, 

მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 

შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 

მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 

ლიმიტები: 

 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win (₾) 
Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Baccarat Control 

Squeeze 
2 – 5000 2 – 1000 2 – 200 2 – 25 2 – 300 2 – 150 23 875 ₾  

 

 

 

 



 

Baccarat Squeeze 

ბაკარას ანალოგიური წესების და ვიზუალის თამაში, მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს 

კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით 

ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი 

მოიგებს ან გაყრა (როდესაც მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება 

სახით მაღლა. თუ რომელიმე მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი 

დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და 

ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი 

წესები: 

1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი:  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების კოეფიციენტია 

0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ 

გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, 

მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 



შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 

მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 

ლიმიტები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
(₾) 

Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Baccarat Squeeze 2 – 5000 2 – 1000 2 – 200 2 – 25 2 – 300 2 – 150   23 875 ₾  

 

 

Dragon Tiger 
ესაა ბაკარას ტიპის (მსგავსი წესების და განსხვავებული ვიზუალის) თამაში, დრაგონ თაიგერი (დრაკონი და ვეფხვი) 

გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ძალიან მარტივად და სწრაფად. თამაშის მიზანია, გამოიცნოთ რომელი ხელი - „Dragon“ 

(დრაკონი) თუ „Tiger“ (ვეფხვი) მიიღებს უფრო მაღალი ღირებულების კარტს და შესაბამისად გაიმარჯვებს. მოთამაშს ასევე 

შეუძლია ივარაუდოს, რომ „Dragon“-ს და „Tiger“-ს თანაბარი ღირებულების კარტი ეყოლებათ და დადოს ფსონი 

„ T i e ” ფრეზე (X). ტუზის მნიშვნელობაა 1, მას მოსდევს 2; 3 და ა.შ, ყველაზე მაღალი მნიშვნელობისაა მეფე, მიუხედავად 

მასტისა. 

 მოთამაშე აკეთებს ფსონს სურვილის მიხედვით „Dragon“-ზე, „Tiger“-ზე ან „Tie“(ფრეზე)-ზე. 

 დილერი არიგებს თითო ბანქოს „Dragon“-ზე და „Tiger“-ზე. 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის მქონე ბანქო. 

მოთამაშეს შეუძლია ძირითადი ფსონის „Dragon“ და „Tiger“-ის გარდა დამატებით დადოს ფსონი „Big“-ზე, ( რაც იმას 

ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს 8-K )  „Small“ -ზე (რაც იმას ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან 

„Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს A-6 ) ან „♠ ♥ ♣ ♦“-ზე. (რაც იმას ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო  

უნდა იყოს არჩეული მასტის ) 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის მქონე ბანქო. 

 უმაღლესი ქულა არის მეფე, უდაბლესი ტუზი. - K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A 

მოგებაზე გაიცემა 1:1, გაყრის (Tie) შემთხვევაში 1:8 

 

ლიმიტები: 

 

Table 
Bet 

Max Win (₾) 
Dragon / Tiger Tie Suited Tie 

Dragon Tiger 2 – 5000 2 – 1000 2 – 100         17 100 ₾  

 

 

No Commission Baccarat 

ბაკარას მსგავსი წესების და ვიზუალის თამაში, მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს 

კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით 

ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი 

მოიგებს ან გაყრა (როდესაც მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება 

სახით მაღლა. თუ რომელიმე მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი 

დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და 

ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი 

წესები: 



1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივ და No Commission(NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) ბაკარის 

შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს აიღებს. 

თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ 

ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 

შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 

მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 

ლიმიტები: 

 
 

Table Min - Max (₾)  Max 



Bet Side Bets  

 

 Super 

6 

Win 

(₾) Player / 

Banker 

Tie Player / Banker 

Pair 

Perfect 

Pair 

Either Pair Player 

/ 

Banker 

Bonus 

No 

Commission 

Speed 

Baccarat A 

10-10000 10-2500 10-2500 N/A N/A N/A 5-250 ₾ 

82500 

No 

Commission 

Baccarat 

2-5000 2-1000 2-200 2-25 2-300 2-150 5-1250 ₾ 

35600 

 

 

Lightning Baccarat 
სტანდარტული ბაკარასგან განსხვავებით, მას გააჩნია მულტიპლიკატორის ფუნქცია. 

თქვენი ფსონების მიღების შემდეგ, დაიწყება ელვისებრი რაუნდი. ელვისებრი რაუნდის დროს ხუთიდან ერთი 

ელვისებრი კარტი ამოიღება ვირტუალური 52-კარტიანი ბანქოდან. ეს ელვისებრი კარტები შემთხვევითი 

პრინციპით მიენიჭება ელვისებრ 2x, 3x, 4x, 5x ან 8x მამრავლებს. თუ თქვენი ფსონი მოიგებს და შედგება 

კარტ(ებ)ისგან, რომლებიც არჩეულ ელვისებრ კარტებს შორისაა, თქვენი გადახდა გამრავლდება ელვისებრ 

მამრავლზე, რომელიც ექნება მინიჭებული კარტ(ებ)ს. 

თქვენ გექნებათ შანსი მოიგოთ უფრო მეტი, თუ ორი ან მეტი ელვისებრი კარტი დარიგდება ერთსა და იმავე 

ფსონის ადგილზე. ეს მამრავლები გამრავლდება და თქვენი გადახდა ამ შემთხვევაში იქნება გამრავლებული 

ჯამური მამრავლით!  თქვენი თავდაპირველი ფსონი დაემატება თქვენს მოგებებს. თუ მომგებიანი ხელი არ 

შეიცავს ნაჩვენებ ელვისებრ კარტ(ებ)ს, ამ შემთხვევაში გამოიყენება ჩვეულებრივი გადახდა.  ნახეთ 

„გადახდების“ სექციაში დეტალური ინფორმაცია გადახდის შესახებ. 

ელვისებრი რაუნდის შემდეგ, დილერი ურიგებს ორ თავდაპირველ კარტს მოთამაშეს და ბანკირს და 

სტანდარტული ბაკარას წესების მიხედვით თამაში გრძელდება. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
(₾) 

Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Lightning Baccarat 5 – 5000 5 - 500 2 - 400 N/A N/A N/A ₾1 000 000 

 

Golden Wealth Baccarat 

სტანდარტული ბაქარასგან განსხვავებით ბაქარას ამ ნაირსახეობაში ოქროს 20%- იანი გადასახადი 

დაემატება თითოეულ დადებულ ფსონს მაგალითად, თუ თქვენი ფსონი არის 5, მაშინ ამის 20%-იანი 

ოქროს გადასახადი იქნება 1 და თქვენი ჯამური ფსონი გამოვა 6. ამ ფსონის ჯამური ღირებულება 

იქნება ნაჩვენები თქვენს ეკრანზე. 

ოქროს რაუნდი 

თქვენი ფსონების მიღების შემდეგ, დაიწყება ოქროს რაუნდი. ოქროს რაუნდის დროს ხუთ ოქროს 

ბანქოს ამოიღებენ ვირტუალური 52 ბანქოიანი დასტიდან. ეს ოქროს ბანქოები შემთხვევითი 

პრინციპით მიენიჭება ოქროს მამარავლებს 2x, 3x, 5x და 8x. თუ თქვენი ფსონი მოიგებს და შედგება 

ბანქო(ებ)ისგან, რომლებიც არჩეულ ოქროს ბანქოებს შორისაა, თქვენი გადახდა გამრავლდება ოქროს 

მამრავლებზე, რომელიც ბანქო(ებ)ს მიენიჭება. 



თქვენ გექნებათ შანსი მოიგოთ უფრო მეტი, თუ ორი ან მეტი ოქროს ბანქო დარიგდება ერთსა და იმავე 

ფსონის ადგილზე. ეს მამრავლები გამრავლდება და თქვენი გადახდა ამ შემთხვევაში იქნება 

გამრავლებული ჯამური მამრავლით. თქვენი თავდაპირველი ფსონი დაემატება თქვენს მოგებებს. თუ 

მომგებიანი ხელი არ შეიცავს ნაჩვენებ ოქროს ბანქო(ებ)ს, ამ შემთხვევაში გამოიყენება ჩვეულებრივი 

გადახდა. ნახეთ „გადახდების“ სექციაში დეტალური ინფორმაცია გადახდის შესახებ. 

ოქროს რაუნდის შემდეგ, დილერი ურიგებს ორ თავდაპირველ კარტს მოთამაშეს და ბანკირს. 

RTP% 95 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win (₾) 
Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / Banker 

Pair 
Perfect Pair Either Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Golden Wealth 
Baccarat 5-10000 5-1250 5-2500 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 ₾2 500 000 

 

 

Super Sic Bo 

თამაშობის ცოცხალი სტრიმს უზრუნველყოფს Evolution Gaming. ეკრანის ქვემოთ ნაწილში მოცემულია სათამაშო 

ჩიპები ფსონის განსათავსებლად. ასევე ქვმოთ ნაწილშია განთავსებული თამაშის ღილაკები: ROLL – 

კამათლების გაგორება, REBET - გაძლევთ საშუალებას გაიმეოროთ ბოლო ფსონი, CLEAR - ყველა ფსონის 

განულება. ფსონების განთავსების შემდეგ მოთამაშე აჭერს ღილაკს ROLL და იწყება გათამაშება. მოთამაშის 

მიმდინარე ბალანსი და განთავსებული ფსონების ოდენობა გამოსახულია ეკრანის ზემოთა ნაწილში შესაბამის 

ველებში. 

თამაში მიმდინარეობს სამი სტანდარტული კამათლით. ფსონის დადების შემდეგ, ხდება კამათლების არევა 

სპეციალურ სათავსოში და სანამ არევა დასრულდება და დაფიქსირდება შედეგი, ფსონების ადგილების 

გარკვეულ რაოდენობას (ნულიდან რამდენიმემდე) შემთხვევითობის პრინციპით მიესადაგება 

მულტიპლიკატორები. თუ “მოთამაშის” ფსონი განთავსებულია იმ ადგილას, რომელსაც მიესადაგა (რომელზეც 

გავრცელდა) მულტიპლიკატორი, ფსონი გამრავლდება შესაბამის მულტიპლიკატორზე. 

“მოთამაშეს” შეუძლია სხვადასხვა სახის ფსონის განთავსება მაგიდაზე, რომელთაგან თითოეულს აქვს 

საკუთარი გადახდის კოეფიციენტი. ფსონი ბრუნდება მოგებასთან ერთად. 

თამაშის მიზანია მოთამაშემ გამოიცნოს სამივე კამათლის შედეგი. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი 

სიდიდის ჩიპი და გააკეთოს ფსონი. მიიღება შემდეგი სახის ფსონები: 

1. Small/Big (პატარა/დიდი) - ფსონის განთავსება ხდება სამივე კამათლის ჯამის სიდიდეზე - Small (4-10)-ზე ან Big 

(11-17)-ზე. 

მოგება გადახდა შეადგენს 1:1-ს, თუმცა ფსონი წაგებულია ნებისმიერი Triple-ის ამოსვლის შემთხვევაში (Triple- 

ის განმარტება იხილეთ ქვემოთ). 

2. Odd/Even (კენტი/ლუწი) - ფსონის განთავსება ხდება სამივე კამათლის ჯამის კენტობაზე ან ლუწობაზე. 

მოგების გადახდა შეადგენს 1:1, თუმცა ფსონი წაგებულია ნებისმიერი Triple-ის ამოსვლის შემთხვევაში (Triple-ის 

განმარტება იხილეთ ქვემოთ). 

3. Total (ჯამი) – ფსონის განთავსება ხდება 14 ადგილიდან ნებისმიერში წარწერით “4”-დან “17”-ის ჩათვლით, 

რომლებიც აღნიშნავს სამივე კამათლის ჯამს. ჯამი არ მოიცავს 3-სა და 18-ს. ფსონი მოგებულია, თუ არჩეული 

ადგილი დაემთხვა სამივე კამათლის ჯამს. მოგების გადახდა განსხვავდება მოგებული ჯამის მიხედვით. 

4. Single (ერთმაგი) - ფსონის განთავსება ხდება 6 ადგილიდან ნებისმიერში წარწერით “ONE” (ერთი), “TWO” (ორი), 

“THREE” (სამი), “FOUR” (ოთხი), “FIVE” (ხუთი) და “SIX” (ექვსი), რომლებიც აღნიშნავს კამათლის გვერდზე 

გამთავსებულ მაჩვენებელს (კამათელზე ამოსულ “რიცხვს”) 1-დან 6-მდე: 

* თუ 3-დან 1 კამათელი აჩვენებს რიცხვს, რომელზეც “მოთამაშემ” დადო ფსონი, გადახდა შეადგენს 1:1-ს; 

* თუ 3-დან 2 კამათელი აჩვენებს რიცხვს, რომელზეც “მოთამაშემ” დადო ფსონი, გადახდა შეადგენს 2:1-ს; 

* თუ 3-ვე კამათელი აჩვენებს რიცხვს, რომელზეც “მოთამაშემ” დადო ფსონი, გადახდა შეადგენს 3:1-ს. 



1. Double (ორმაგი)– ფსონის განთავსება ხდება 6 ადგილიდან ნებისმიერში წარწერით “Double”. მოგებისთვის 3- 

დან 2 კამათელი უნდა აჩვენებდეს იგივე რიცხვს. მოგების გადახდა შეადგენს 8:1-ს. ამასთან, მიუხედავად იმისა 

2 ან 3-ვე კამათელი უჩვენებს იგივე რიცხვს, გადახდა რჩება იგივე. 

2. Triple (სამმაგი) – ფსონის განთავსება ხდება 6 ადგილიდან ნებისმიერში წარწერით “Triple”. მოგებისთვის 3-ვე 

კამათელზე ამოსული რიცხვი უნდა შეესაბამებოდეს არჩეულს. მოგების გადახდა შეადგენს 150:1-ს. 

3. Any Triple (ნებისმიერი სამმაგი) – ფსონის განთავსება შესაძლებელია ადგილზე წარწერით “Any Triple”, რათა 

“მოთამაშემ” ერთდროულად მოიცვას ყველა განსხვავებული “Triple”-ის ფსონი. მოგებისთვის 3-ვე კამათელზე 

უნდა ამოვიდეს ერთი და იგივე რიცხვი. მოგების გადახდა შეადგენს 30:1-ს. 

4. კომბინაცია - ფსონი განთავსება ხდება ნებისმიერ ან ყველა 15 შესაძლო 2 კამათლის (“Two Dice”) კომბინაციაზე. 

მოგების გადახდა შეადგენს 5:1-ს. 

ფსონების მიღების დასრულების შემდეგ, შემთხვევითი ფსონის ადგილები შეფერადდება, რითაც ნაჩვენებია 

გამრავლებული გადახდები. 

გადახდა: მოთამაშისთვის” გადახდილი მოგება დამოკიდებულია დადებული ფსონის ტიპზე. მოგების 

გადახდის დიაპაზონი დამოკიდებულია იმაზე, არჩეულ ადგილზე ფსონს აქვს თუ არა მულტიპლიკატორი. თუ 

მულტიპლიკატორი არ არსებობს, მაშინ მოგების გადახდა ხდება სტანდარტულად. “მოთამაშეს” ფსონი 

უბრუნდება მოგებასთან ერთად. 
 

Super Sic Bo 

Bet Min Max Payout 

Big / Small 1 5000 1:1 

Even / Odd 1 5000 1:1 

Double 1 500 8 - 87:1 

Triple 
1 50 

150 - 
999:1 

Any Triple 1 500 30 - 87:1 

Total 4 or 17 
1 100 

50 - 
499:1 

Total 5 or 16 
1 200 

20 - 
249:1 

Total 6 or 15 1 500 15 - 87:1 

Total 7 or 14 1 1000 12 - 29:1 

Total 8 or 13 1 1000 8 - 24:1 

Total 9 or 12 1 1000 6 - 49:1 

Total 10 or 11 1 1000 6 - 24:1 

Combination 1 1000 5 - 24:1 

Single Bet 

Single 0.40 500 1:1 

Double 0.40 500 2 - 19:1 

Triple 0.40 500 3 - 87:1 

Max Payout: ₾226,000 
 

ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა გადახდა და თამაში.



შოუ თამაშები 

Craps 

თამაში წარმოადგენს გასართობ და ამაღელვებელ თამაშს, ორი სტანდარტული კამათლით 1-დან 6-მდე 

მნიშვნელობის გამოსახულებით. თამაშის მიზანია, გამოიცნო ორი კამათლის გაგორების შედეგი, თქვენ მიერ 

არჩეული ფსონების საფუძველზე. 

თამაშის წესები 
ფსონების ფართო არჩევანი მოცემულია „Craps-ის“ მაგიდაზე, თითოეულ ტიპს აქვს საკუთარი გადახდის და 

მოგების პირობები, ხოლო ფსონის თითოეულ ტიპზე საჭიროა სხვადასხვა კამათლების ჯამის გაგორება. 

ზოგიერთი ფსონი ანგარიშდება ერთ გაგორებაში, ზოგისთვის კი საჭიროა რამდენიმე გაგორება, რომ 

დაანგარიშდეს. 

თამაში ხდება ორ ფაზად: Come Out გაგორების ფაზა და Point გაგორების ფაზა. ფსონების დადება შესაძლებელია 

თამაშების ორივე ფაზის განმავლობაში. თითოეული გაგორებისთვის, კამათლის დამწყები კედელს ესვრის ორ 

კამათელს, მაგიდის მეორე მხარეს. შედეგი გამოჩნდება, როდესაც ორი კამათელი დაეცემა მაგიდაზე. 

შაიბა მომხმარებლის ინტერფეისში აჩვენებს, შემდეგი გაგორება არის თუ არა Come Out (შაიბაზე ნაჩვენებია 

„OFF“) ან Point გაგორება (შაიბაზე ნაჩვენებია „ON“). ამის ცოდნა სასარგებლოა, რადგან შეგიძლიათ დადოთ 

სხვადასხვა ფსონი იმის მიხედვით, თუ რომელ ფაზაში თამაშობთ. 

 

 
 

თამაშის მსვლელობა იწყება Come Out გაგორებით (OFF) ძირითადი Pass Line-ის ან Don't Pass-ის ფსონებისთვის. 

თუ ორი კამათლის ჯამი არის 7 ან 11 – თქვენ მოიგებთ თქვენს Pass Line-ის ფსონზე. თუ კამათლების ჯამი არის 2 

ან 3, თქვენ მოიგებთ Don't Pass ფსონზე, და გექნებათ ფუში Don't Pass ფსონზე, თუ ჯამი არის 12. შემდეგ თქვენი 

ფსონები დაგიბრუნდებათ და თამაში დასრულდება. ნებისმიერ შემთხვევაში, ფსონი ანაზღაურდება და ახალი 

Come Out გაგორება დაიწყება. 

თუ რომელიმე სხვა ჯამი გაგორდება (4, 5, 6, 8, 9 ან 10), ამ ჯამს ქულა ეწოდება. შაიბა ახლა შეიცვლება ON-ით და 

დაიდება გაგორებული ჯამის შემდეგ, ფსონების ცხაურაზე ან გამოყოფილი ადგილზე. თამაში დარჩება „Point“ 

გაგორების ფაზაში, სანამ არ გაგორდება 7-ის ჯამი, ან იგივე ქულის ნომერი კიდევ ერთხელ არ გაგორდება. 

 

სხვა ფსონებისგან განსხვავებით, რომლებიც შეიძლება დაიდოს გაგორების ნებისმიერ ფაზაში, ფსონები „Pass 

Line-ზე“ ან „Don’t Pass-ზე“ ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Come Out-ის“ გაგორების ფაზის განმავლობაში (შაიბაზე 

ნაჩვენებია „OFF“). თუ თქვენ შეუერთდით თამაშს „Point“ გაგორების ფაზაში, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ 

გაგორებაში, ფსონების დადებით „Come-ზე“ ან „Don’t Come-ზე“. ეს ფსონები ჰგავს „Pass Line“ და „Don’t Pass“ 

ფსონებს, გარდა იმისა, რომ თქვენ მიიღებთ ახალ გაგორებული ქულის ნომერს, რომელიც აღინიშნება თქვენი 

ჩიპებით. 

 

თამაშის ფაზის მიუხედავად, ფსონების დადება ყოველთვის შესაძლებელია კამათლის შემდეგ გაგორებამდე, 



ფსონის დადების განმავლობაში. 

სათამაშოდ, აირჩიეთ რომელი ფსონების დადება გსურთ და შესაბამისად განათავსეთ თქვენი ჩიპები ფსონების 

მაგიდაზე. 

 

 
 

შენიშვნა იმისათვის, რომ ისწავლოთ „Craps“ თქვენი საკუთარი ტემპით, ინტერაქტიული გზით, 

დააწკაპუნეთ/შეეხეთ ხატულას Craps-ის მენიუ და აირჩიეთ „ისწავლეთ CRAPS“. 

ფსონების ტიპი. 

„Craps-ში“ ყველა ფსონი დაჯგუფებულია ორ კატეგორიად: Multi-roll ფსონები და One Roll ფსონები, 

რომელთაგან თითოეული დამოუკიდებელი ფსონია და აქვს საკუთარი გადახდის მეთოდი. 

Multi-roll ფსონი 

ეს ფსონები შეიძლება არ დაანგარიშდეს პირველ გაგორებაზე და მაგიდაზე დარჩება მანამ, სანამ არ გაგორდება 

7-ის ჯამი ან იგივე არჩეული ან დადგენილი ქულის ნომერი. 

 

A. Pass Line  – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Come Out-ის“ გაგორების ფაზაში. თქვენ მოიგებთ, თუ 

ორი კამათლის ჯამი არის 7 ან 11, ხოლო წააგებთ, თუ ორი კამათლით გაგორდება 2, 3 ან 12. „Point“ 

გაგორებისას, თქვენ მოიგებთ, თუ ორი კამათლით გაგორდება იგივე ქულის ნომერი, სანამ  გაგორდება 7. 

B. Don’t Pass  – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Come Out-ის“ გაგორების ფაზაში (შაიბაზე ნაჩვენებია 

„OFF“). ამ „Come Out-ის“ გაგორების ფაზაში, თქვენ მოიგებთ, თუ ორი კამათლით გაგორდება 2 ან 3, 

თქვენ კი უბიძგებთ, თუ გაგორებული ჯამი არის 12 და თქვენი ფსონი დაბრუნდება. თუ ორი კამათლით 

გაგორდება 7 ან 11, თქვენ წააგებთ. „Point“ გაგორებისას, თქვენ მოიგებთ, თუ ორი კამათლით გაგორდება 

7, სანამ იგივე ქულის ნომერი გაგორდება. 

C. Come  – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Point“ გაგორების ფაზაში (შაიბაზე ნაჩვენებია „ON“). ამ 

გაგორების ფაზაში, შეგიძლიათ დადოთ იმდენი „Come“ ფსონი, რამდენიც გნებავთ. ფსონები „Come-ზე“ 

მოიგებს, თუ გაგორდება 7 ან 11 და წააგებს, თუ გაგორდება 2-ის, 3-ის ან 12-ის ჯამი. თუ რომელიმე სხვა 

ჯამი გაგორდება (4, 5, 6, 8, 9 ან 10), თქვენი ჩიპები გადაადგილდება გაგორებული ჯამის ქვედა მარცხენა 

კუთხეში ქულის აღსანიშნავად. თქვენ მოიგებთ, თუ კვლავ გაგორდება იგივე ქულის ნომერი, სანამ 

გაგორდება 7. 

D. Don’t Come  – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Point“ გაგორების ფაზაში (შაიბაზე ნაჩვენებია „ON“). 

ამ გაგორების ფაზაში, შეგიძლიათ დადოთ იმდენი „Don’t Come“ ფსონი, რამდენიც გნებავთ. ფსონები 

„Don’t Come-ზე“ მოიგებს, თუ გაგორდება 2-ის ან 3-ის ჯამი, თქვენ კი უბიძგებთ, თუ გაგორებული ჯამი 

არის 12 და თქვენი ფსონი დაბრუნდება. თუ ორი კამათლით გაგორდება 7 ან 11, თქვენ წააგებთ. თუ 

რომელიმე სხვა ჯამი გაგორდება (4, 5, 6, 8, 9 ან 10), თქვენი ჩიპები გადაადგილდება გაგორებული ჯამის 

ზედა მარცხენა კუთხეში ქულის აღსანიშნავად. თქვენ მოიგებთ, თუ გაგორდება 7-ის ჯამი, სანამ იგივე 

ქულის ნომერი კვლავ გაგორდება. 

E. Take Odds – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Pass Line“ ან „Come“ ფსონებისთვის, რომლებსაც აქვთ 

დადგენილი წერტილი. თქვენი ფსონის გვერდით გამოჩნდება წრიული ფსონის ადგილი, რომელიც 

აჩვენებს, რომ ამ ფსონის დადება შესაძლებელია. მას ეწოდება „Take Odds“, რადგან ის იხდის დადგენილი 

ქულის ნამდვილ კოეფიციენტს, 7-ის წინააღმდეგ. ეს ფსონი მოიგებს თქვენს „Pass Line“ ან „Come“ 



ფსონთან ერთად. მაქსიმალური კოეფიციენტის ფსონი, რომლის დადებაც შესაძლებელია, ეფუძნება 

ფსონის ლიმიტებში მითითებულ მამრავლს და მრავლდება თქვენს „Pass Line“ ან „Come“ ფსონზე. 

F. Lay Odds  – ეს ფსონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ „Don’t Pass“ ან „Don’t Come“ ფსონებისთვის, რომლებსაც 

აქვთ დადგენილი წერტილი. თქვენი ფსონის გვერდით გამოჩნდება წრიული ფსონის ადგილი, რომელიც 

აჩვენებს, რომ ამ ფსონის დადება შესაძლებელია. ეს ფსონი ასევე იხდის ნამდვილ კოეფიციენტს 

დადგენილი ქულის მიხედვით და მოიგებს თქვენს „Don’t Pass“ ან „Don’t Come“ ფსონთან ერთად. 

მაქსიმალური კოეფიციენტის ფსონი, რომლის დადებაც შესაძლებელია, ეფუძნება ფსონის ლიმიტებში 

მითითებულ მამრავლს და მრავლდება თქვენს „Don’t Pass“ ან „Don’t Come“ ფსონზე. 

G. Place to Win (მოგებაზე დადება) - ფსონს დებთ, რომ 4-ის, 5-ის 6-ის, 8-ის, 9-ის ან 10-ის ჯამი  გაგორდება, 

სანამ მოვა 7. აირჩიეთ ნომერი, რომელიც გგონიათ, რომ გაგორდება და დადეთ თქვენი ფსონი შესაბამის 

ადგილზე, წარწერით „WIN“ („მოგება“). თქვენ მოიგებთ, თუ ეს რიცხვი 7-მდე გაგორდება. 

H. Place to Lose (წაგებაზე დადება) - ფსონს დებთ, რომ 7 გაგორდება, სანამ მოვა 4, 5, 6, 8, 9 ან 10. აირჩიეთ 

ნომერი, რომლის წინააღმდეგაც გსურთ ფსონის დადება და განათავსეთ თქვენი ფსონები შესაბამის 

ადგილზე, წარწერით „LOSE“ („წაგება“). თქვენ მოიგებთ, თუ ამ რიცხვამდე 7 გაგორდება. 

I. Hardways (ჰარდვეი) – დადეთ ფსონი Hardways-ის ნებისმიერ ან ყველა წყვილზე (2 და 2, 3 და 3, 4 და 4, და 

5 და 5). თქვენ მოიგებთ, თუ ზუსტად ის წყვილი გაგორდება. ეს ფსონები წააგებს, თუ გაგორდება 7-ის 

რომელიმე კომბინაცია ან ჯამური მარტივი კომბინაცია (არა წყვილი). მაგალითად, ფსონი Hardways 4-ზე 

მოიგებს, თუ კამათელი აჩვენებს 2-ს და 2-ს, მაგრამ წააგებს, თუ ის აჩვენებს 3-სდა 1-ს ან 7-ის რომელიმე 

კომბინაციას. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი ფსონი ყველა მყარ ციფრზე, „HARDWAYS-ზე“ 

დაწკაპუნებით/დაჭერით, ფსონების ცხაურაზე. ფსონები დაიდება მანამ, სანამ თქვენი ბალანსი 

საკმარისია და ფსონის მაქსიმალური ლიმიტი ჯერ არ არის მიღწეული. 

One Roll ფსონი. 

ყოველი ერთი გაგორების ფსონი მოქმედია მხოლოდ ერთი გაგორებისთვის და გაანგარიშდება ყოველი 

გაგორების შემდეგ. ერთი გაგორების ფსონების დადება ყოველთვის შეიძლება როგორც „Come Out“ 

გაგორების, ასევე „Point“ გაგორების დროს. თქვენ შეგიძლიათ დადოთ ყველა „One Roll“ ფსონზე, „ONE 

ROLL“ ღილაკზე დაწკაპუნებით/დაჭერით, ფსონების ცხაურაზე. ფსონები დაიდება მანამ, სანამ თქვენი 

ბალანსი საკმარისია და ფსონის მაქსიმალური ლიმიტი ჯერ არ არის მიღწეული. 

J. Field (ველი) – ეს ფსონი მოიცავს შემდეგის ჯამებს: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. ის ანაზღაურებს 1:1, გარდა 2-ისა 

და 12-ის ჯამებისა, რომლებიც ანაზღაურებს 2:1. 

K. Seven (შვიდი) – ეს ფსონი მოიცავს 7-ის ნებისმიერ გაგორებულ კომბინაციას (1 და 6, 2 და 5 და ა.შ.). 

L. Craps  — ეს ფსონი მოიცავს „Craps-ის“ ნებისმიერ ნომერს, რომელიც 2-ის 3-ის ან 12-ის ჯამია. 

M. Crap 2  – დადეთ თქვენი ფსონი ზუსტად ჯამურად 2-ზე. 

N. Crap 3  – დადეთ თქვენი ფსონი ზუსტად ჯამურად 3-ზე. 

O. Crap 12 -  – დადეთ თქვენი ფსონი ზუსტად ჯამურად 12-ზე. 

P. Eleven (თერთმეტი) – დადეთ თქვენი ფსონი ზუსტად ჯამურად 11-ზე. 

Q. C – E  — ეს ფსონი მოიცავს ნებისმიერი Craps-ის ჯამის კომბინაციას (2, 3 და 12) და ფსონს Eleven-ზე (11). 

თუ Craps-ის რომელიმე ნომერი გაგორდება, თქვენ გადაგიხდიან 3:1-ს, მაგრამ თუ 11 გაგორდება, თქვენ 

გადაგიხდიან 7:1-ს. 

  MIN MAX   

  5 ₾ 5,000 ₾   

    

BET MIN MAX PAYOUT 

PASS LINE/ DON'T PASS 5 ₾ 5,000 ₾ 1:1 

COME/ DON'T COME 1 ₾ 5,000 ₾ 1:1 

TAKE ODDS PASS LINE/ COME 5 ₾ 5,000 ₾   

4 or 10 5 ₾ 5,000 ₾ 2:1 

5 or 9 5 ₾ 5,000 ₾ 3:2 

6 or 8 5 ₾ 5,000 ₾ 6:5 



LAY ODDS DON'T PASS/ DON'T 
COME    

4 or 10 5 ₾ 5,000 ₾ 1:2 

5 or 9 5 ₾ 5,000 ₾ 2:3 

6 or 8 5 ₾ 5,000 ₾ 5:6 

PLACE TO WIN 4 or 10 5 ₾ 2,500 ₾ 9:5 

PLACE TO WIN 5 or 9 5 ₾ 3,000 ₾ 7:5 

PLACE TO WIN 6 or 8 5 ₾ 4,000 ₾ 7:6 

PLACE TO LOSE 4 or 10 5 ₾ 5,000 ₾ 5:11 

PLACE TO LOSE 5 or 9 5 ₾ 5,000 ₾ 5:8 

PLACE TO LOSE 6 or 8 5 ₾ 5,000 ₾ 4:5 

HARD 4 or 10 5 ₾ 2,000 ₾ 7:1 

HARD 6 or 8 5 ₾ 2,000 ₾ 9:1 

    

ONE ROLL BETS:       

FIELD 5 ₾ 2,500 ₾   

3,4,9,10,11   1:1 

2 or 12   2:1 

SEVEN 5 ₾ 1,000 ₾ 4:1 

CRAPS 5 ₾ 1,000 ₾ 7:1 

CRAPS 2 5 ₾ 500 ₾ 30:1 

CRAPS 3 5 ₾ 500 ₾ 15:1 

CRAPS 12 5 ₾ 500 ₾ 30:1 

ELEVEN 5 ₾ 1,000 ₾ 15:1 

C – E 5 ₾ 1,000 ₾   

2,3,12     3:1 

11     7:1 

    

Max Payout 31,000 ₾ 

 

 

Crazy Time 
 

მაგიდაზე მინიმალური და მაქსიმალური  ფსონების: 0.50 ₾ - 25 000 ₾ 

 

ფსონი მინ. მაქს. გადახდები 

1 0,50 ₾ 25,000 ₾ 1:01 

2             0,50 ₾ 20,000 ₾ 2:01 

5             0,50 ₾ 15,000 ₾ 5:01 

10             0,50 ₾ 1,000 ₾ 10:01 

Coin Flip             0,50 ₾ 5,000 ₾ 2 500 000 -მდე 

Pachinko             0,50 ₾ 2,500 ₾ 2 500 000 -მდე 

Cash Hunt             0,50 ₾ 2,500 ₾ 2 500 000 -მდე 

Crazy Time             0,50 ₾ 1,250 ₾ 2 500 000 -მდე 

 

 

თამაშის მიზანი 

საინტერესო, პოპულარული და აზარტული თამაში-შოუ ფულის ბზრიალას გამოყენებით, რომელიც ითამაშება 

დიდი 54-სეგმენტიანი ვერტიკალური ბზრიალას საშუალებით, რომელსაც თამაშის წამყვანი ატრიალებს. გარდა 

ამისა, მამრავლი შემთხვევითი წესით მიენიჭება ბზრიალას ყოველ დატრიალებას. 



თამაშის მიზანია გამოიცნოთ, რომელ სეგმენტზე გაჩერდება ბზრიალა, როცა ის ტრიალს შეწყვეტს. Crazy Time 

ასევე მოიცავს საოცარ ბონუს თამაშებს, რომელმაც შეიძლება მოგანიჭოთ მამრავლები! უბრალოდ დადეთ 

თქვენი ფსონი Cash Hunt-ის, Pachinko-ის, Coin Flip-ისა და Crazy Time-ის ბონუს თამაშის ფსონის ნიშნებზე და 

უყურეთ, როგორ გაამრავლებს თქვენს მოგებებს ბონუს თამაშებში მოგებული მამრავლები! მოიგეთ CRAZY big! 

 

თამაშის წესები 

მთავარი თამაში 

უბრალოდ განათავსეთ თქვენი ფსონი იმ სეგმენტზე, რომელზეც ფიქრობთ, რომ ბზრიალა გაჩერდება: 

გამოიყენეთ ნომრის სეგმენტის ფსონის ნიშნები 1, 2, 5, 10 ან ბონუს თამაშის ფსონის ნიშნები – Cash Hunt, 

Pachinko, Coin Flip და Crazy Time. 

 
როცა ფსონის დადების დრო დასრულდება, თამაშის წამყვანი დაატრიალებს ბზრიალას და ამის პარალელურად, 

დაიწყება ორ-დოლურიანი ტოპ-სლოტ მინი თამაში, რომელიც გადაიცემა ეკრანზე მთავარი თამაშის ბზრიალას 

ზემოთ. ტოპ სლოტის ყოველი რაუნდი განსაზღვრავს ერთ შემთხვევით მამრავლს ერთი შემთხვევითი ფსონის 

ნიშნისთვის – ნომერი ან ბონუსი. 

თუ ფსონის ნიშანი და მამრავლი გათანაბრდება ჰორიზონტალურ ხაზზე ტოპ სლოტის შუაში, ეს არის 

დამთხვევა. კონკრეტული მამრავლი ენიჭება შესაბამის ფსონის ნიშანს და მოქმედებს მიმდინარე თამაშის 

რაუნდისთვის. თუ ფსონის ნიშანი მამრავლთან ჰორიზონტალურად არ გათანაბრდება, თამაში გაგრძელდება 

ტოპ სლოტის მამრავლის გარეშე. 

 

 
თუ ძირითადი თამაშის ბზრიალა კვლავ შეჩერდება იმავე სეგმენტზე, ამ ფსონის ნიშნის ანაზღაურება 

შესაბამისად გამრავლდება: 

 ნომრის ფსონის ნიშნებისთვის – კონკრეტული ნომრის ფსონის ნიშნის გადახდა გამრავლდება ტოპ 

სლოტის მამრავლზე 

 

 ბონუს ფსონის ნიშნებისთვის – კონკრეტულ ბონუს თამაშში მოგებული მამრავლი გამრავლდება ტოპ 

სლოტის მამრავლზე 

როცა Crazy Time-ის ბზრიალა გაჩერდება, გამარჯვებულ სეგმენტზე მიუთითებს ტკაცუნა ბზრიალას ზედა 

ნაწილში. თუ ბზრიალა გაჩერდება ბონუს სეგმენტის ნომერზე, რომელზეც დადეთ ფსონი, თქვენ მოიგებთ. 

თქვენი მოგებები გამრავლდება, თუ მამრავლი მინიჭებულია ამ კონკრეტულ ფსონის ნიშანზე. 

 



ყველა ფსონის გადახდა, ნომრის სეგმენტებისთვის ხდება მაშინ, როცა შანსები შეესაბამება გამარჯვებული 

სეგმენტის რიცხვს: მაგ გამარჯვებული რიცხვი 5 იხდის 5-დან 1-მდე, გამარჯვებული რიცხვი 10 იხდის 10-დან 

1-მდე და ასე შემდეგ. გადახდის კოეფიციენტები ბონუს სეგმენტებისთვის განისაზღვრება ბონუს გვერდითი 

თამაშების დროს. გამარჯვებულ სეგმენტზე დადებული ფსონი გიბრუნდებათ თქვენი მოგებების ზევით. 

ყველა მოთამაშეს შეუძლია დააკვირდეს ბონუს თამაშებს, მაგრამ მონაწილეობის მიღება და მოგება შეუძლიათ 

მხოლოდ იმ მოთამაშეებს, რომლებმაც თავიანთი ფსონი შესაბამის ფსონის ნიშანზე დადეს. 

 

ბონუს თამაშები 

თუ ბზრიალა გაჩერდება ბონუს სეგმენტზე, ითამაშება ბონუს გვერდითი თამაში. ბონუს სეგმენტის მიხედვით, 

რომელზეც ბზრიალა გაჩერდა, მოთამაშეებს შეუძლიათ, მონაწილეობა მიიღონ Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip ან 

Crazy Time ბონუს თამაშებში. 

 

Cash Hunt 

Cash Hunt-ის ბონუს თამაშში, 108 შემთხვევითი მამრავლის კედელი წარმოიქმნება და გამოჩნდება ეკრანზე. თუ 

იყო ტოპ სლოტში მოგებული მამრავლი, მაშინ 108-ვე მამრავლი გამრავლდება იმ მამრავლზე და შემდეგ 

დაიფარება შემთხვევითი სიმბოლოებით და აირევა. დაიწყება უკუათვლა, რომლის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ 

მოამზადოთ და დაუმიზნოთ ქვემეხი იმ ადგილზე, სადაც ფიქრობთ, რომ არის ყველაზე მაღალი სიდიდის 

მამრავლი. 

 
უკუათვლის დასრულების შემდეგ, ქვემეხი გაისვრის, ყველა დაფარული ადგილი გამოჩნდება და დაინახავთ 

მამრავლს, რომელიც მოიგეთ. 

თუ გადაწყვეტილების მიღების დროს არ იქნა მიღებული რაიმე გადაწყვეტილება ან მოხდა რაიმე შეფერხება, 

გადაწყვეტილება მიიღება ავტომატურად და ადგილი კედელში შეირჩევა შემთხვევითი წესით. 

 
Pachinko 

Pachinko-ს ბონუს თამაშს ახასიათებს ამაღელვებელი მამრავლის კედელი, რომელიც მოიცავს შაიბის 

შემთხვევით სროლის ზონას ზედა ნაწილში და 16 შემთხვევით მამრავლს დაჯდომის ზონაში, ქვედა ნაწილში. 

შაიბა შემთხვევითი წესით ვარდება ზონებიდან 4 – 12. შაიბის სროლამდე, ყველა მამრავლი მრავლდება ტოპ 

სლოტის მამრავლზე. მიჰყევით შაიბის სროლას საკიდების მეშვეობით და მოხვდებით თქვენს იღბლიან 

მამრავლზე. 



 
თუ შაიბა ორმაგზე დაჯდება, ყველა მამრავლი გაორმაგდება. სროლის ზონა რანდომიზებულია და შაიბის 

სროლა კვლავ ხდება, სანამ ის კვლავ არ დაჯდება ერთ-ერთ გაორმაგებულ მამრავლზე ან ორმაგზე! იხილეთ 

თქვენი მოგებები, გააორმაგეთ და მიიღეთ სიამოვნება თამაშის პროცესში! 

თუ შაიბა რამდენჯერმე დაჯდება ორმაგზე და ყველა მამრავლი მიაღწევს 10 000x სიდიდეს, ორმაგი შეიცვლება 

10 000x მამრავლით. 

იშვიათ შემთხვევაში, სიურპრიზის სახით, შეიძლება მოხდეს მაშველი ჩამოვარდნა, თუ შაიბა მოვიდა 2x, 3x ან 4x 

მამრავლზე. ამ შემთხვევაში, ჩამოვარდნის ზონა შეიძლება გახდეს რანდომიზებული და შაიბა ხელახლა 

ჩამოვარდება. თუ მოხდება მაშველი ჩამოვარდნა, ყველა მამრავლი, რომელიც დაბალია იმ მამრავლზე, 

რომელზეც შაიბა თავდაპირველად მოხვდა, გაიზრდება იმ წინა მამრავლის სიდიდემდე. 

 

Coin Flip 

„ჰედზ ორ თეილზ“ – დაე, მონეტამ გადაწყვიტოს! წითელ და ლურჯ გვერდებიან მონეტას აისვრიან ამ 

ამაღელვებელ, მონეტის ასროლის ბონუს თამაშში. ორი მამრავლი შემთხვევითი წესით მიენიჭება თითო 

მონეტის თითოეული მხარისთვის და გამოჩნდება ეკრანზე. 

 
თუ მამრავლი მიენიჭა მონეტის ასროლის სეგმენტს ტოპ სლოტიდან, ახლა იგი გავრცელდება ამ მამრავლებზე 

და ეკრანზე განახლდება ახალი მამრავლის სიდიდეები. 

როცა საბოლოო მამრავლის სიდიდეები გაიხსნება, მოხდება მონეტის ასროლა. რომელი მხარეც ზევით დარჩება, 

ის იქნება მომგებიანი მხარე და მოგებული მამრავლი გავრცელდება თქვენს მოგებებზე. 

იშვიათ შემთხვევაში, სიურპრიზის სახით, შეიძლება მოხდეს მაშველი ასროლა, თუ მინიჭებული მამრავლები 

დაბალია. მონეტას შემდეგ ხელახლა აისვრიან. 

 

Crazy Time 

რა არის საიდუმლო წითელი კარის მიღმა? ეს არის Crazy Time-ის ბონუს თამაშის სამყარო, რომელშიც არის 

გიგანტური 64-სეგმენტიანი ბზრიალა, რომელსაც აქვს სამი ტკაცუნა და მხოლოდ გიჟური ბონუს მამრავლები! 

თუ მამრავლი მოპოვებული იყო ტოპ სლოტში, მაშინ ყველა მამრავლი Crazy Time-ის ბზრიალაზე მრავლდება ამ 

მამრავლზე. 



 
დაატრიალეთ და მოიგეთ CRAZY big! გადაწყვიტეთ და აირჩიეთ თქვენი ტკაცუნა – წითელი, ლურჯი ან 

ყვითელი, მიჰყევით ბზრიალას, რომელიც სიჩქარეს ანელებს, რომ გაჩერდეს თქვენ მიერ არჩეული ტკაცუნას 

სეგმენტზე. 

თუ გადაწყვეტილების მიღების პერიოდში არ იქნა მიღებული რაიმე გადაწყვეტილება ან მოხდა რაიმე 

შეფერხება, გადაწყვეტილება მიიღება ავტომატურად და ტკაცუნა თქვენთვის შეირჩევა შემთხვევითი წესით. 

შესაბამისი სეგმენტის მამრავლი მყისიერად გაამრავლებს თქვენს მოგებებს. 

როცა ბზრიალა გაჩერდება, თითოეული ტკაცუნა მიუთითებს განსხვავებულ სეგმენტზე. შესაბამისი სეგმენტის 

მამრავლი მყისიერად გავრცელდება თითოეული მოთამაშის მოგებებზე. 

იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი ტკაცუნა გაჩერდება ორმაგ ან სამმაგ სეგმენტზე, Crazy Time-ის ბზრიალაზე, იმ 

მოთამაშეებისთვის, რომლებმაც აირჩიეს ის კონკრეტული ტკაცუნა, ყველა მამრავლის სიდიდე ბზრიალაზე 

გაორმაგდება ან გასამმაგდება, ხოლო ბზრიალა თავიდან დატრიალდება მათთვის! Crazy Time ნიშნავს გიჟურ 

მოგებებს! 

თუ ბზრიალა გაჩერდება ორმაგ ან სამმაგ სეგმენტებზე ზედიზედ ბევრჯერ და ყველა მამრავლის სიდიდე 

მიაღწევს 20 000x-ს, ორმაგი და სამმაგი სეგმენტები შეიცვლება 20 000x მამრავლებით. 

 

 

გადახდა 

სეგმენტები 

ბორბალზე სეგმენტის რიცხვები გადახდები 

1 21 1-დან 1-მდე 

2 13 2-დან 1-მდე 

5 7 5-დან 1-მდე 

10 4 10-დან 1-მდე 

Pachinko 2 

GEL2 500 000-მდე 
Cash Hunt 2 

Coin Flip 4 

Crazy Time 1 

 

 Deal or No Deal 

თამაშის მიზანია, “მოთამაშემ” გადალახოს კვალიფიკაციის ეტაპი, თამაშის შოუში კი გამოიცნოს ჯამში 16 

ქეისიდან საბოლოოდ დარჩენილში თანხა იქნება თუ არა მაღალი ბანკირის შემოთავაზებაზე. 

თამაშის შოუსთვის კვალიფიკაცია: 

თამაშის შოუში მონაწილეობის მისაღებად “მოთამაშემ” ჯერ უნდა გაიაროს კვალიფიკაცია საკვალიფიკაციო 

დროში. კვალიფიკაცია ხდება ბორბლის მეშვეობით, რომელიც შედგება სამი რგოლისგან. რგოლებზე 

ზოგიერთი სეგმენტი ოქროსფერია. 

კვალიფიკაციის გასავლელად, “მოთამაშემ” უნდა განათავსოს ფსონი და დაატრიალოს (spin) ბორბალი ისე, რომ 

სამივე რგოლის ოქროსფერი სეგმენტები განლაგდეს ბორბლის ზედა სექტორში. დატრიალებისას რგოლების 

სეგმენტების განლაგება გენერირდება შემთხვევითობის პრინციპით (RNG). თითოეული დატრიალება (spin) 

ღირს “მოთამაშის” მიერ არჩეული ფსონის თანხა. ამდენად, სამივე რგოლზე ოქროსფერი სეგმენტების ბორბლის 

ზედა სექტორში არ განლაგების შემთხვევაში, “მოთამაშე” წააგებს ფსონის თანხას. 



კვალიფიკაციის შანსების გაზრდისთვის, “მოთამაშემ” შესაძლოა “შეიძინოს” ერთი ან ორი რგოლი. 

დატრიალებისას, შეძენილ რგოლებზე ოქროსფერი სეგმენტები ავტომატურად (წინასწარ) განლაგდება ზედა 

სექტორში. აღნიშნულისთვის “მოთამაშეს” მოუწევს ფსონის ოდენობას გაზრდა 3-ჯერ ერთი რგოლისთვის, 

ხოლო ორი რგოლისთვის - 9-ჯერ. “მოთამაშე” აღნიშნული ფსონის ოდენობებს წააგებს, თუ სამივე რგოლზე 

ოქროსფერი სეგმენტი ბორბლის ზედა სექტორში არ განლაგდება. 

ბორბლის დატრიალება (spin) მოცემულ დროში შესაძლებელია სასურველი რაოდენობით. თითოეული 

დატრიალება ეღირება “მოთამაშის” მიერ არჩეული ფსონის თანხა, რომელსაც “მოთამაშე” წააგებს 

კვალიფიკაციის ვერ გავლის შემთხვევაში. 

კვალიფიკაციის გავლის შემთხვევაში, 16 ქეისში არსებული თანხის ოდენობები გენერირდება შემთხვევითობის 

პრინციპით (RNG). “მოთამაშის” თითოეული სპინი განსაზღვრავს თამაშის შოუში  არსებული 16 ქეისიდან 

ყველაზე  ძვირადღირებული  ერთი  ქეისის  თანხას,  “მოთამაშის”  ფსონის  75x-500x-ის  ოდენობით.  ქეისის 

ნომრები მათში არსებული თანხის ოდენობებით განლაგებულია რიგითობით 1-დან 16-ის ჩათვლით. 

დამატება: კვალიფიკაციის გავლის  შემდეგ, შეზღუდული  დროით გამოჩნდება ბორბალი “დამატება”. თუ 

“მოთამაშეს” სურს 16 ქეისიდან რომელიმე ქეისის ნომერში თანხის გაზრდა მისი ფსონის 5x-50x-ით, მან უნდა 

მონიშნოს შესაბამისი ქეისის ნომერი, აირჩიოს ფსონის ოდენობის “დამატება”   და დაატრიალოს ბორბალი. 

დასპინვისას   ამოსული,   არჩეული   ქეისის   ნომრისთვის   დასამატებელი   თანხის   ოდენობა   გენერირდება 

შემთხვევითობის პრინციპით (RNG). 

თამაშის შოუ: თამაშის შოუში “მოთამაშე” ხედავს ზოგადად 16-ვე ქეისის თანხის ოდენობებს (ჩამონათვალს 

თანხებისას ქეისის ნომრების მითითებით), თუმცა ბანკირის მიერ ქეისების გახსნამდე უცნობია, რომელ 

კონკრეტულ ქეისს რა ნომერი აქვს მინიჭებული და შესაბამისად, მასში რა თანხა დევს. 

თამაშის შოუს დაწყებისას წამყვანის წინ დევს 16 ქეისიდან ერთ-ერთი (ასევე, ნომრის მითითების გარეშე). 

თამაშის  შოუში  ბანკირი, შემთხვევითობის  პრინციპით  გენერაციის  შედეგად,  თანდათან  ხსნის  ქეისებს, 

გამოაჩენს რა ამ ქეისის ნომერს, რომელიც აღარ მონაწილეობს თამაშის შოუში. ამ დროს ხდება ცნობილი, 

გახსნილი ქეისების კონკრეტული ნომრები და მათში არსებული თანხის ოდენობები. შესაბამისად, “მოთამაშე” 

კარგავს აღნიშნულ ქეისებში არსებული თანხის მოგების შანსს. შემდეგ ბანკირი “მოთამაშეს”   შესთავაზებს 

კონკრეტულ  თანხის  ოდენობას  არჩევანით  “ვეთანხმები  ან  არ  ვეთანხმები”.  საერთო  ჯამში  იქნება  ოთხი 

შეთავაზება. შეთავაზების ოდენობა გენერირდება დარჩენილი (გაუხსნელი) ქეისების ნომრებში არსებული 

თანხის ოდენობებზე დაყრდნობით, შემთხვევითობის პრინციპით (RNG). 

პირველი გახსნა და შეთავაზება: 

იხსნება სამი შემთხვევითი ქეისი და რჩება 13 ქეისი თამაშის მომდევნო ეტაპისთვის. ბანკირი “მოთამაშეს” 

შემდეგ შესთავაზებს “ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები”-ს და დაელოდება მის გადაწყვეტილებას. 

 თუ  “მოთამაშე”  აირჩევს  “ვეთანხმები”,  მაშინ  ის  იგებს  შემოთავაზებულ  თანხას.  თუ  “მოთამაშე” 

აირჩევს “არ ვეთანხმები”, ის აგრძელებს თამაშს. 

 თუ   “მოთამაშე”   ვერ   აირჩევს   გადაწყვეტილების   მიღებისთვის   განსაზღვრულ   დროში,   მისი 

გადაწყვეტილება განიხილება, როგორც “არ ვეთანხმები”. 

მეორე გახსნა და შეთავაზება: 

იხსნება ოთხი შემთხვევითი ქეისი და რჩება ცხრა თამაშის მომდევნო ეტაპისთვის. კვლავ, ბანკირი “მოთამაშეს” 

შესთავაზებს “ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები” და დაელოდება მის გადაწყვეტილებას. 



მესამე გახსნა და შეთავაზება: 

იხსნება ოთხი შემთხვევითი ქეისი და რჩება ხუთი თამაშის მომდევნო ეტაპისთვის, რასაც მოჰყვება ბანკირის 

“ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები”-ს შეთავაზება. 

მეოთხე გახსნა და საბოლოო შეთავაზება: 

იხსნება სამი შემთხვევითი ქეისი და რჩება მხოლოდ ორი ბოლო ქეისი. ბანკირი გააკეთებს საბოლოო 

შეთავაზებას სამი არჩევნით - “ვეთანხმები”, “ქეისების გაცვლა” ან “არ ვეთანხმები” და დაელოდება “მოთამაშის” 

გადაწყვეტილებას. 

 “მოთამაშემ”  უნდა აირჩიოს “ვეთანხმები” შეთავაზებული თანხის მისაღებად. 

 “მოთამაშემ” უნდა აირჩიოს “არ ვეთანხმები” და ის მოიგებს წამყვანის წინ არსებულ ქეისში ამოსული 

ნომრის შესაბამის თანხას. 

 “მოთამაშემ” უნდა აირჩიოს “ქეისების გაცვლა”, თუ ფიქრობს, რომ თანხის ოდენობა მეტია მეორე 

ქეისში (რაც გულისხმობს ბოლო ორი ქეისის გაცვლას, შესაბამისად ის მოიგებს არა წამყვანის წინ 

არსებულ ქეისში არსებულ თანხას, არამედ მეორე ქეისისას). 

ბოლო გახსნისას, იხსნება ორი უკანასკნელი ქეისი. 

 თუ ბანკირის წინა შეთავაზებაში “მოთამაშემ” აირჩია “არ ვეთანხმები”, ის იგებს წამყვანის წინ მდებარე 

ქეისის ნომრის შესაბამის თანხას. 

 თუ “მოთამაშემ” აირჩია “ქეისების გაცვლა”, ის იგებს მეორე ქეისის ნომრის შესაბამის თანხას. 

RTP და გადახდები: 

თამაშობის RTP (Return to Player) შეადგენს 80%-ზე მეტს. 

“მოთამაშეებს” მაქსიმუმ შეუძლიათ მოიგონ მათი ფსონის 500x, არჩევანის შესაძლებლობით - “დამატების” 

ეტაპზე გაზარდონ საკუთარი ფსონი  5x–50x. 
 

ლიმიტები: 

 

Deal or No Deal 

Bet Min Max 

Qualification 0.50 4,500 

Top Up 0.50 500 

 

 

  Dream Catcher 

  Dream Catcher არის თამაში, რომლის თამაშის დროს გამოიყენება დიდი ვერტიკალური 

ბორბალი და რომელსაც ატრიალებს ოპერატორი (დილერი). ბორბალი იყოფა 54 თანაბარ სეგმენტად, რომელიც 

ერთმანეთისგან გამოყოფილია სპეციალური გამყოფი ქინძისთავებით. 52 სეგმენტი აღნიშნულია რიცხვებით (1, 

2, 5, 10, 20 ან 40) და თითოეულ რიცხვს აქვს თავისი უნიკალური ფერი. თუ დატრიალების შემდეგ ბორბალი 

ჩერდება თქვენს მიერ არჩეულ ნომერზე, (რომელზეც მიუთითებს, ბორბლზე დამონტაჟებული ისარი) თქვენ 

იგებთ. 

სხვა ორი სეგმენტი – 2x მულტიპლიკატორი და 7x მულტიფლიკატორი - ითვლება როგორც ბონუს 

დატრიალება და ამრავლებს თქვენს მომდევნი მოგებას შესაბამის მულტიპლიკატორზე! 

თამაშის წესები და გადახდები ყველა ფსონის გადახდა ხდება განთავსებული ფსონის და მოსული სეგმენტის 

მიხედვით: მაგ. გამარჯვებული რიცხვი 5 გადახდა იქნება 5-1-თან, გამარჯვებული რიცხვი 10 გადახდა იქნება 

10-1-თან. და ა.შ. 

თუ ბორბალი ჩერდება მულტიპლიკატორზე (2x ან 7x), მაშინ ყველა ფსონი რჩება ადგილზე და ახალი ფსონების 

მიღება არ ხდება. თავიდან ხდება დატრიალება და ტრიალის შედეგი (1, 2, 5, 10, 20 ან 40) განსაზღვრავს 

გამარჯვებულ შანსებს როგორც წესი, მაგრამ შანსები მრავლდება ორზე ან შვიდზე, იმის გათვალისწინებით, 

რომელ მულტიპლიკატორზე შეჩერდა ისარი წინა ტრიალის დროს. 

თუ ბორბალი შეჩერდა მულტიპლიკატორზე ზედიზედ ორჯერ ან მეტჯერ , მაშინ ყველა ფსონი რჩება ადგილზე 



და გამრავლების სეგმენტი გროვდება: ე.ი. გამრმავლებული გადახდა წინა ტრიალიდან ისევ მრავლდება! 

დილერი აგრძელებს ბორბლის ტრიალს ვიდრე ის არ შეჩერდება 1, 2, 5, 10, 20 ან 40-ე. (მაგალითად, ბორბალი 

შეჩერდა 2x, შემდეგ მომდევნო ტრიალის დროს 7x და შემდეგი ტრიალის დროს - რიცხვზე 5. მოთამაშის შედეგი, 

რომელმაც თავდაპირველად ფსონი 5 დადო, არის: (5-1-თან) x2x7=(10-1-თან)x7=70-1-თან). მიყოლებული 

მულტიპლიკატორები არ ექვემდებარება დაწესებულ მაქსიმუალურ შეზღდვას, რომელიც გამოსახულია 

ლიმიტების პანელზე. 

 

Dream Catcher 

Bet Min Max Payout 

1 1 5000 1:01 

2 1 5000 2:01 

5 1 3750 5:01 

10 1 1750 10:01 

20 1 8750 20:01 

40 1 500 40:01:00 

Max Payout:                                   2,500,000 ₾  

 

Gonzo's Treasure Hunt 
Gonzo's Treasure Hunt არის საინტერესო თამაში, რომელიც სავსეა მოულოდნელი პრიზებით. თქვენ შეუერთდებით გონზოს, 

ესპანელ მკვლევარს, ელდორადოს დაკარგული საგანძურის ძიებაში. 

თამაშის მიზანი არის გამოიცნოთ, 70-ქვიან კედელზე სად ნახავთ დამალულ საგანძურის ქვებს. იდენტურია ლაივ-სლოტ 

თამაშის, შესაბამისად მთლიანად დაფუძნებულია შემთხვევითობის პრინციპზე, თამაში მიჰყავს წამყვანს, რომ უფრო 

მეტად სახალისო გახადოს თამაში პროცესი. საპრიზო ფონდი, ანუ საბოლოო მოგების თანხა დგება შემთხვევით შერჩეული 

მულტიპლიკატორისგან. 

თამაშის წესები 

1. დადეთ ფსონები ერთ ან მეტ ქვემოთ მოცემულ, შესაბამის სიმბოლოიან, საგანძურის ქვაზე. 

 
ქვები კედელზე შესაბამის ფერში გამოჩნდება. 

2. შეარჩიეთ ვარიანტების რაოდენობა (1-დან 20-მდე), რომლის არჩევაც გსურთ, რათა იპოვოთ თქვენი ქვები, როცა 

კედელზე მოცემული სიდიდეები დაიმალება. ვარიანტების რაოდენობის არჩევის შემდეგ, ირჩევთ ვარიანტების 

სავარაუდო განლაგებას კედელზე (რა თქმა უნდა სიდიდეების დამალვის შემდეგ) 

 
 

ფსონების დადებისას არ ხდება არანაირი ვირტუალური ბილეთის ფორმირება, შესაბამისად არ არსებობს ბილეთების 

ნუმერაცია ან ტირაჟი. 

თქვენი ჯამური ფსონი იქნება არჩეული ვარიანტების რაოდენობა გამრავლებული საგანძურის ქვებზე თქვენ მიერ 

განთავსებული ფსონების ჯამურ სიდიდეზე. მაგალითად, 2 ₾-ის და 5 ₾-ის დადება ორ სხვადასხვა ქვაზე და 3 არჩეულ 

ვარიანტზე არის (2₾+5₾) x 3 =21₾. 

 

განძზე ნადირობა 

ფსონების დადების და ვარიანტების რაოდენობის არჩევის შემდეგ, კედელზე ქვები აირევა და სიდიდეები დაიმალება. ახლა 

დროა, მოიპოვოთ თქვენი საგანძური კედლიდან ქვების არჩევით. ტაიმერი დაიწყებს ათვლას და შეგიძლიათ გააკეთოთ 

იმდენი არჩევანი, რა რაოდენობაც აირჩიეთ. შეგიძლიათ გადააადგილოთ თქვენი ნებისმიერი არჩევანი, მასზე 

დაწკაპუნებით/შეხებით და სხვა ქვაზე გადატანით. 



 
ზედა რიგის პრიზებს შორის შეიძლება ასევე გამოჩნდეს 2x-დან 10x-მდე სიდიდის მამრავლები, რომლებიც კედელზე ყველა 

ხილულ სიდიდეს გაამრავლებს. 

 
გარდა ამისა, განმეორებითი ვარდნა შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს ზედა რიგის პრიზებს შორის, რაც იწვევს სხვა პრიზების 

ვარდნას და ზრდის კედელზე კიდევ უფრო მეტი პრიზის მოსვლის შანსებს. 

 
ყოველთვის, როდესაც პრიზების ვარდნა ხდება, ზედა რიგში შეიძლება იყოს ბონუს პრიზები, მამრავლები და 

განმეორებითი ვარდნები, რომლებიც ამ თანმიმდევრობით მოდის. მაქსიმუმ 10 განმეორებითი ვარდნა შეიძლება მოხდეს 

თამაშის ერთი რაუნდის განმავლობაში. თუ ერთზე მეტი პრიზი დაეცემა ერთსა და იმავე ქვას, დაემატება ყველა საპრიზო 

სიდიდე. თუ განმეორებით ვარდნას აქვს ახალი მამრავლი, კედელზე არსებული ყველა ხილული სიდიდე კვლავ 

მრავლდება ამ მამრავლის გამოყენებით. 

თამაშის დასრულებისას კედელი გახსნის საბოლოო სიდიდეებს ყველა ქვაზე. 

 
ახლა შეგიძლიათ ნახოთ, აირჩიეთ თუ არა ის ქვა, რომელზეც დადებული იყო თქვენი ფსონი თამაშის რაუნდის დაწყებისას. 

 
თქვენ მხოლოდ მაშინ მოიგებთ, თუ აირჩევთ რომელიმე ფსონს, რომელზეც ფსონი დადეთ. თუ აირჩიეთ ქვა, რომელმაც 

მიიღო ბონუს სიდიდე, ის ემატება სტანდარტული გადახდის სიდიდეს (1, 2, 4, 8, 20 და 65). თქვენი მომგებიანი ფსონი 

მრავლდება ქვების საბოლოო მნიშვნელობაზე. თქვენი თავდაპირველი ფსონი ერთ ქვაზე და ერთ არჩეულ ვარიანტზე 

დაემატება თქვენ მიერ მოგებულ თანხას. 

მაგალითი 1: თქვენ ფსონს აკეთებთ 65x-ზე, ჩამოიშლება 10-ის ბონუს პრიზი და მას მოჰყვება 2x მამრავლი. თქვენი პრიზი 

იქნება 65 + 10 x 2 = 85. შემდეგ 85 გამრავლდება თქვენს ფსონზე, რომ მიაღწიოს თქვენს მთლიან მოგებას და თქვენი 

თავდაპირველი ფსონი მას დაემატება. 

მაგალითი 2: თქვენ დადეთ ფსონი 1x-ზე და აირჩიეთ 5 არჩევანი. 10-ის ბონუს პრიზი დაეცა თქვენს ერთ-ერთ არჩევანს და 

მას მოჰყვა 2x მამრავლი. 

როდესაც კედელი გამოჩნდება, დაინახავთ, რომ: 

 პირველი არჩევანის ქვეშ არის 1x ქვა 10 და 2x მამრავლის ბონუს პრიზით. თქვენი ბონუს პრიზის ღირებულება 

გამრავლებულია 2-ზე და ახლა არის 20. თქვენი ანაზღაურება არის 1+20 

 მეორე, მესამე და მეოთხე არჩევანის ქვეშ არის 1x ქვებიც. თქვენი გადახდა არის 1+1+1 

 მეხუთე არჩევის ქვეშ 4x ქვაა. რადგან ფსონი ამ ქვაზე არ დაგიდევთ, მასზე ანაზღაურებას არ მიიღებთ. 

თქვენ იპოვნეთ 4 ქვა 1x-ით. თქვენი საბოლოო გადახდა 1x ქვისთვის არის 24. 



ქვები, რომლებიც არჩეულია, მაგრამ არ მათზე არ გავრცელდა თქვენი ფსონი, კედელზე სპეციალური სიმბოლოთი 

გამოჩნდება. 

 
 

არჩევანის ნიმუშის გამეორება 

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ, შეინახოთ თქვენი ქვის არჩევანის ნიმუში და ხელახლა გამოიყენოთ იგი შემდეგ 

რაუნდებში. მის გასააქტიურებლად, ჯერ გააკეთეთ არჩევანი კედელზე და შემდეგ დააწკაპუნეთ ხელის ხატულაზე. 

 
ფუნქციის ჩართვის შემდეგ, საბოლოო თანხა და არჩევანი, რომელსაც მიმდინარე რაუნდში აკეთებთ, ავტომატურად 

განმეორდება მომდევნო რაუნდში. არჩევანი, რომელიც შემთხვევითი წესით შეირჩა თქვენთვის გადაწყვეტილების ვადის 

ამოწურვისას, ასევე შეინახება ნიმუშში. თქვენ შეგიძლიათ, შეცვალოთ არჩევანის ნიმუში თითოეული გადაწყვეტილების 

მიღების დროს და ეს ახალი ნიმუში შეინახება მანამ, სანამ ფუნქცია ჩართული დარჩება. 

 
ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება, თუ გააკეთებთ სხვა რაოდენობის არჩევანს ან თუ ფსონი არ არის დადებული. 

ვირტუალური რეალობის რეჟიმი 

თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ თამაში ვირტუალური რეალობის (VR) რეჟიმში, VR ყურსასმენისა და მაკონტროლებლის 

გამოყენებით, თამაშთან ინტერაქციისთვის. 

VR რეჟიმში შესასვლელად და ნამდვილი 360-გრადუსიანი თამაშით სიამოვნების მისაღებად, დააჭირეთ ღილაკს VR თქვენი 

მაკონტროლებლის გამოყენებით. 

 
 

გადახდები 

 
 

მინიმალური ბეთი:  0.50 ₾;  მაქსიმალური 5000 ₾; მაქსიმალური გადახდა თქვენი ყველა მოგებისთვის თამაშის რაუნდის 

ფარგლებში 5 000 000 ₾.  

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხ. ფსონების შეზღუდვის ცხრილი. 

თამაშის რაუნდში მოგებული პრიზები ემატება სტანდარტულ გადახდას. მაქსიმალური თანხა, რომელიც კედელზე 

ინდივიდუალურ ქვას შეუძლია მიიღოს პრიზების ვარდნის დროს არის 20 000x. 

გთხოვთ, გვაცნობოთ ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ თამაშის და ყველა შემდგომი გადახდის დროს. 

 

მოთამაშისთვის დაბრუნება 

თეორიულად მოთამაშისთვის დასაბრუნებელი (RTP) თანხა შეადგენს 96,56%-ს. 

 



 

 

 

Top Card (Football Studio) 

გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ძალიან მარტივად და სწრაფად მოწინავე კარტის (Top Card) თამაში. თამაშის 

მიზანია, გამოიცნოთ რომელი ხელი-მასპინძელი (A) თუ სტუმარი (B) მიიღებს უფრო მაღალი ღირებულების 

კარტს და შესაბამისად გაიმარჯვებს. მოთამაშს ასევე შეუძლია ივარაუდოს, რომ მასპინძელს (A) და სტუმარს 

(B) თანაბარი ღირებულების კარტი ეყოლებათ და დადოს ფსონი ფრეზე (X). 

 კარტების დარიგება ხდება რვა დასტიანი შუდან (ჯოკერი არ თამაშობს ) 

 მოთამაშე დებს მასპინძელი (A) –ზე, სტუმარი (B) –ზე ან ფრეზე (X). 

 ერთი კარტი ამობრუნებული სახით რიგდება დილერის მიერ მასპინძელი (A)-სა და სტუმარი (B)-თვის. 

 იმარჯვებს მაღალი კარტი და გადახდა ხდება თანაბარი ოდენობით 1:1 . 

 კარტის  მნიშვნელობა  ქვევიდან  ზევით  არის  შემდეგი:  2-იანი  ყველაზე  დაბალი  მნიშვნელობით, 

რომელსაც მოყვება 3-იანი და ა.შ. და ტუზი არის ყველაზე მაღალი კარტი. (2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A) 

 თუ ფსონი განთავსებულია მასპინძელი (A) ან სტუმარი (B) მოგებაზე და შედეგად დაფიქსირდა ფრე (X), 

თქვენი ძირითადი ფსონის ნახევარი - მასპინძელი (A) ან სტუმარი (B) გიბრუნდებათ. 

 თუ  დარიგებულ  ხელს  აქვს  იგივე  ღირებულება  ფრე  (X),  თქვენი  ძირითადი  ფსონის  ნახევარი 

მასპინძელი (A) 

               ან სტუმარი (B) გიბრუნდებათ და მოგების გადახდა ხდება 11:1 

 

Top Card (Football studio) 

Bet Min Max Payout 

Home (A) 5 12 500 1:1 

Away (B) 5 12 500 1:1 

Draw (X) 5 1 250 11:1 

Max Payout: Max Payout: 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

გადახდები მინ.ფსონი მაქს.ფსონი მაქს.მოგება 

მასპინძელი 1:1 5,00 ₾ 12 500 ₾ 25 000 ₾ 

სტუმარი 1:1 5,00 ₾ 12 500 ₾ 25 000 ₾ 

ფრე 11:1 5,00 ₾ 1 250 ₾ 15 000 ₾ 



 

 

Lightning Dice 

თამაში მიმდინარეობს სამი სტანდარტული კამათლით, რომელთა გვერდებზე დაჩნეულია 1-დან 6-

მდე წერტილები. თამაშის მიზანია, “მოთამაშემ” გამოიცნოს არევის შემდეგ სამი კამათლის ჯამი. 

ფსონის განთავსება ხდება ნებისმიერ ადგილას წარწერით “3”-დან “18”-ის ჩათვლით, რომლებიც 

აღნიშნავს სამივე კამათლის ჯამს. 

ფსონის დადების დროს ამოწურვის შემდეგ, გამოჩნდება “ელვა” ერთი ან მეტი შემთხვევითი 

“მოელვარე რიცხვის” ასარჩევად შემთხვევითობის პრინციპით, რომელთაგან თითოეულს ენიჭება 

შემთხვევითი მულტიპლიკატორი. 

შემდეგ დილერის ინიციატივით კამათლები ჩამოგორდება ,,მოელვარე კოშკიდან” და როცა 

კამათლები გაჩერდება, გამოჩნდება მათ ზედაპირზე არჩეული სამი რიცხვი. “მოთამაშე” იგებს, თუ 

მან სწორად გამოიცნო სამივე კამათლის ჯამი და ფსონი დადეთ შესაბამის რიცხვზე. თუ ეს რიცხვი 

ამავდროულად არის “მოელვარე რიცხვებს” შორის,  “მოთამაშის” გადახდა გამრავლდება შესაბამის 

მულტიპლიკატორზე. 

მოგებული რიცხვები: 

მოგებული რიცხვების ეკრანზე ნაჩვენებია ყველაზე ბოლო მომგებიანი სამი კამათლის საერთო 

ჯამი მომგებიანი “მოელვარე რიცხვების” ჩათვლით, რომლებზე გამოყენებულია 

მულტიპლიკატორი. 

გადახდები: 

“მოთამაშეს” შეუძლია მოიგოს 1000x-მდე (აღნიშნული მოიცავს მის ფსონს). მოგების დიაპაზონი 

ასევე დამოკიდებულია იმაზე, აქვს თუ არა, ფსონის ადგილს მულტიპლიკატორი. თუ არ არის 

მულტიპლიკატორი, მაშინ მოგება გაიცემა ჩვეულებრივი წესით. “მოთამაშეს” უბრუნდება ფსონი 

მოგებასთან ერთად. 

 

Lightning Dice 

Bet Min Max Payout 

Total 3 or 18 0.5 125 149 - 999:1 

Total 4 or 17 0.5 250 49 - 499:1 

Total 5 or 16 0.5 500 24 - 249:1 

Total 6 or 15 0.5 1250 14 - 99:1 

Total 7 or 14 0.5 1250 9 - 99:1 

Total 8 or 13 0.5 2500 6 - 49:1 

Total 9 or 12 0.5 2500 5 - 49:1 

Total 10 or 11 0.5 2500 4 - 49:1 

დაბალი/მაღალი 0.5 5000 1 - 9:1 

ნებისმიერი ორმაგი 0.5 5000 1 - 9:1 

ნებისმიერი სამმაგი 0.5 500 1 - 3:1 

Max Payout: ₾125 000 

 
 

ნებისმიერი ხარვეზი აუქმებს რაუნდის თამაშის და მოგებებს. 

 

MONOPOLY Live 

მოთამაშე ათავსებს ფსონს ჩამოთვლილთაგან სეგმენტზე, რომელზეც ფიქრობს, რომ ბორბალი 

გაჩერდება: 1, 2, 5, 10, ,,2 გაგორება” (2 ROLLS) ან ,,4 გაგორება” (,4 ROLLS). ამის შემდეგ წამყვანი 

ატრიალებს ბორბალს. გაჩერების შემდეგ ბორბალზე დამაგრებული მაჩვენებელი მიუთითებს 



გამარჯვებულ სეგმენტს. იმ შემთხვევაში, თუ ბორბალი გაჩერდება სეგმენტზე, რომელზეც მოთამაშემ 

განათავსა ფსონი, ის იგებს. 

გამარჯვებულ  ფსონზე  გადახდა  ხდება  გამარჯვებული  სეგმენტის  რიცხვის  შესაბამისი  

კოეფიციენტის მიხედვით: მაგალითად, სეგმენტ 5-ისთვის გადახდა ხდება 5:1-ზე, სეგმენტ 10-

ისთვის - 10:1-ზე და ა.შ. სეგმენტები “შანსი” (“CHANCE”): 

თუ ბორბალი შეჩერდება სეგმენტზე “შანსი”, მოთამაშეს მიეცემა ფულადი მოგების ან 

მულტიპლიკატორის ბონუსის ბარათი. 

 ფულადი მოგების შემთხვევაში, მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება მოგებაზე დამატებით. 

 მულტიპლიკატორი ბონუსის შემთხვევაში ფსონები ნარჩუნდება. წამყვანი თავიდან ატრიალებს 

ბორბალს და მოგებულ მულტიპლიკატორზე მრავლდება მოგება. თუ კიდევ ერთხელ 

დაუფიქსირდება მოთამაშე მულტიპლიკატორი, მაშინ მისი მულტიპლიკატორი 

გადამრავლდება. მაგალითად, თუ ფსონი შეადგენს 100 ლარს სეგმენტზე 5 და მოთამაშე მიიღებს 

შანსის ბარათს 8x მულტიპლიკატორით, მისი მოგება იქნება 100 x 5 x 8, რომელიც 4000 ტოლია. 

თუ შემდეგი დატრიალება არის ბონუს თამაში, მოთამაშე მოიგებს მხოლოდ მაშინ თუ მას 

დადებული აქვს ფსონი ‘2 გაგორებაზე’ ან ‘4 გაგორებაზე’. 

ბონუს  თამაში: 

 ბონუს თამაშში მონაწილეობისთვის მოთამაშემ უნდა განათავსოს ფსონები ‘2 გაგორებაზე’ ან ‘4 

გაგორებაზე’ და ბორბალი უნდა გაჩერდეს აღნიშნულ სეგმენტზე. 

 ბონუს თამაში ითამაშება ორი კამათლით. თუ ბორბალი ჩერდება ‘2 გაგორებაზე’, წყვილი 

კამათელი გორდება ორჯერ. მისტერ მონოპოლი გადაადგილდება 3D MONOPOLY-ის 

დაფაზე და დააგროვებს მოთამაშისთვის ფულს ან მულტიპლიკატორის პრიზებს. თუ 

ბორბალი გაჩერდება ‘4 გაგორებაზე’, კამათელი გაგორდება 4-ჯერ. 

 Monopoly-ის დაფას აქვს იგივე ვიზუალი რაც სტანდარტული Monopoly-ის თამაშს: ქონება, 

კომუნალური სამსახურები, უფასო სადგომი, რკინიგზა, გადასახადები, ციხე/ციხეში წასვლა, 

შანსი/საერთო ხაზინა და გეზი/წასვლა. 

 ბონუს თამაშის დროს ქონებას, კომუნალურ სამსახურებს, რკინიგზას და უფასო სადგომს 

აქვს საწყისი პრიზები. 

 ბონუს თამაშის დაწყების შემდეგ, სახლები და სასტუმროები აშენდება იგივე ქონების 

ადგილას, რომელიც ზრდის პრიზის ოდენობას. 

 კამათლის გაგორების შემდეგ, ვირტუალური ბატონი მონოპოლი გადაადგილდება Monopoly-

ის დაფაზე იმ მანძილზე, რომელიც მოცემულია კამათელზე. მოთამაშის მთლიანი ბონუს 

მოგება გამოსახული იქნება ეკრანზე. თუ ბატონი მონოპოლი გაჩერდება სექციაზე “ციხეში 

წასვლა” და გადავა ციხის სივრცეზე, უნდა გაგორდეს წყვილი (ერთნაირი რიცხვები 

კამათელზე), რათა მან შეძლოს ციხის დატოვება. “მოთამაშის” წინა ბონუს მოგებები 

ნარჩუნდება. 

 წყვილის გაგორების შემთხვევაში, მოთამაშე იღებს დამატებით უფასო გაგორების უფლებას, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წყვილის გამოყენება ხდება ციხიდან გამოსასვლელად. 

 თუ შანსი ან საერთო ხაზინა არის გაჩერების ადგილი დაფაზე, მოთამაშე იგებს ან 

შემთხვევით ფულად ჯილდოს ან ეკისრება გადასახადი. 

 ბონუს თამაშის დროს, გადასახადების და მოსაკრებლების (იგულისხმება მე-3 პუნქტში 

ნახსენები გადასახადები) დაქვითვა ხდება იმდენად, რამდენადაც ბონუს მოგება იძლევა ამის 

საშუალებას. 

 როდესაც მოთამაშე გასცდება ,,გეზს”, დაფაზე მოცემული ყველა პრიზი ორმაგდება. 

 დაფაზე, “საშემოსავლო გადასახადი” ამცირებს მოთამაშის ბონუს მოგებას 10%-ით და 

“სუპერგადასახადი” ამცირებს მოგებას 20%-ით. 

 როდესაც გაგორება სრულდება, ბონუს თამაშიც სრულდება და ხდება ყველა ბონუს მოგების 

გადახდა თავდაპირველ ფსონთან ერთად. 

 



MONOPOLY Live 

Bet Min Max Payout 

1 0.5 5000 1:01 

2 0.5 5000 2:01 

5 0.5 3750 5:01 

10 0.5 1750 10:01 

2 Rolls 0.5 875 
Up to 

1,500,000 
GEL 

4 Rolls 0.5 500 
Up to 

1,500,000 
GEL 

Max Payout: 
                                  

2,500,000 ₾  

 

Crazy Coin Flip 
Crazy Coin Flip არის სლოტების და ლაივ თამაშების გამოცდილების, უნიკალური ნაზავი, რითაც 

ორივეს საუკეთესო თვისებებს ერთ ამაღელვებელ თამაშში აერთიანებს. Crazy CoinFlip მოიცავს სამ 

თამაშის ფაზას – საკვალიფიკაციო (Qualification), შევსება (Top Up) და მონეტის გადატრიალების 

ბონუს (Coin, Flip Bonus) რაუნდი. Coin Flip Bonus რაუნდით სარგებლობისთვის , მოთამაშემ უნდა 

გაიაროს კვალიფიკაცია სლოტის დაბზრიალებით და სამი სქეთერ სიმბოლოს მოგროვებით. ამის 

გარდა მოთამაშეებს აქვთ საშუალება გაზარდონ კოეფიციენტები Top Up-ში Coin Flip Bonus რაუნდის 

ჩართვამდე და მიიღონ დიდი მოგების მოხვეჭის შანსი. 

 
თამაშის წესები  
 თამაშს სამი ფაზა აქვს: 

 კვალიფიკაცია   

 დამატება  

 Coin Flip Bonus რაუნდი 

კვალიფიკაცია  

როდესაც თამაშს შეურთდებით ის დაიწყება კვალიფიკაციით, რომელიც, უნდა ითამაშოთ ნუთ 

დოლურიან, სამ სვეტიაწი სლოტებით 10, ფიქსირებული ვიწლაიწით, ერთი სქეთერ და შვიდი 

გადახდის სიმბოლოთი. მიზანია, დააფიქსიროთ სამი scatter სიმბოლო ერთ დატრიალებაში, რათა 

გაიაროთ კვალიფიკაცია Coin Flip Bonus რაუნდში. scatter სიმბოლოს, შეიძლება ჰქონდეს ან არ 

გააჩნდეს მამრავლები. მას შემდეგ რაც წარმატებით გაივლით კვალიფიკაციას, ყველა scatter მამრავლი 

შეიკრიბება და მის გამოყენებას შეძლებთ Coin Flip Bonus რაუნდში, რათა, მოხდეს საბოლოო 

მამრავლების დაანგარიშება. Scatter სიმბოლოს მამრავლის სიდიდეები 10x-მდე მერყეობს. თქვენ 

მაინც შეძლებთ აწაზღაურების მიღებას მომგებიანი , კომბინაციებისთვის, რომლებიც დაანგარიშდება 

გადახდის ცხრილის, მიხედვით. იხილეთ მოგების ცხრილი და ინფორმაცია ვიმლაინზე ნებისმიერ 

დროს, საინფორმაციო ხატულაზე უბრალო დაწკაპუნებით/შეხებით ან Help გაყოფილებაში. 

საკვალიფიკაციო სლოტს აქვს სამი დაბზრიალების ვარიაცია: 
 ჩვეულებრივი დატრიალება (ავტომატურად დაყენებული)  

 XXXtreme დატრიალება  

 Super XXXtreme დატრიალება 

საკვალიფიკაციო სლოტის დასატრიალებლად აირჩიეთ თქვენი ფსონის, ოდენობა და 

დააჭირეთ/შეეხეთ ღილაკს „დატრიალება“. 

 სტანდარტულ რეჟიმში არჩეული ფსონი იქნება თქვენი საბაზისო ფსონი და მასზე 

დაყრდნობით მოხდება მოგების დაანგარიშება. 

 ორიდან ნებისმიერი XXXtreme სპინ რეჟიმისს გააქტიურება | დაგეხმარებათ უფრო სწრაფად 

გაიაროთ კვალიფიკაცია, რადგან , გარანტირებულად მიიღებთ ერთ ან ორ სქეთერ სიმბოლოს 

თითო სპინზე სპიწის ფსონის გაზრდილ ფასად.  



 XXXtreme სპინის გააქტიურება ხუთჯერ უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე, ერთი გარანტირებული 

სქეთერ სიმბოლოს საბაზისო ფსონი და ის, ზრდის ნამრავლი სქეთერ კოეფიციენტის მიღების 

შანსს.  

 Super XXXtreme სპინის გააქტიურება ჯდება ორ გარანტირებულ, სქეთერ სიმბოლოს 

საბაზისოზე ფსონზე 50-ჯერ მეტი და კიდევ უფრო ზრდის ნამრავლი კოეფიციენტის მიღების 

შანსს. 

 გადახდები დაანგარიშდება საბაზისო ფსონის საფუძველზე. 

დამატება 

 მას შემდეგ რაც წარმატებით გაივლით Coin Flip Bonus-ის რაუნდის, კვალიფიკაციას და ელოდებით 

მის დაწყებას, გაზარდეთ კოეფიციენტი Top Up-ში. დაატრიალეთ Top Up სლოტი დამატებითი 

საფასურით თქვენი მამრავლების გასაზრდელად. 

Top Up ფაზაში არის სამი დოლურა, სამ სვეტიანი სლოტი, წითელი და ლურჯი მონეტის 

სიმბოლოებით, რომელთაც სხვადასხვა კოეფიციენტი აქვთ. დამატებითი კოეფიციენტის 

გასამოსამუშავებლად მოაგროვეთ ერთი , და იგივე ფერის სიმბოლოები შუა სვეტში. 

 

Top Up სლოტის დასატრიალებლად, მინიმალური Top Up ფსონის , რაოდენობა უდრის ფსონს, 

რომლითაც კვალიფიცირდება (საბაზისო ფსონი) და მონეტის სიმბოლოებზე ნაჩვენები სიდიდეები 

არის საწყისი მამრავლები. საწყისი მამრავლები თითოეულ მონეტის სიმბოლოზე 1x-დან, 50x-მდე 

მერყეობს. 

 

შევსების ფსონის წიშნულის გაზრდის არჩევანით, თქვენ ასევე გაზრდით კოეფიციენტის სიდიდეს 

მონეტის სიმბოლოებზე. 

- იმ შემთხვევაში თუ თქვებ შუა რიგში აგროვებთ სამი ერთი და იგივე ფერის მონეტის სიმბოლოს, 

შეძენილი მულტიპლიკატორების მნიშვნელობები, შეჯამდება და დაემატება მთლიანი დამატების 

მულტიპლიკატორს, შესაბამისი მონეტის ფერისთვის. 

დროის ამოწურვის შემდეგ მოთამაშე გადადის Coin Flip Bonus რაუნდში. 

თუ თქვენ შეუერთდებით Top Up ფაზას გარკვეული დროით ადრე სანამ Coin Flip Bonus რაუნდი 

დაიწყება, ეკრანზე გამოჩნდება ამომხტარი, შეტყობინება. 

დააწკაპუნეთ/შეეხეთ „ბონუსი“, რათა შეუერთდეთ Coin Flip Bonus-ს ან „დამატება“, რომ დარჩეთ Top 

Up-ში და დაელოდოთ შემდეგ ბონუსრაუნდს. თუ გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, თქვენ 

ავტომატურად გადახვალთ Coin Flip Bonus რაუნდში. 

 

Coin Flip Bonus რაუნდი 

მას შემდეგ რაც Coin Flip Bonus რაუნდი დაიწყება, თქვენ შეგიძლიათ განიტვირთოთ და მიიღოთ 

სიამოვნება შოუსგან, რომელსაც მასპინძელი გაუძღვება. Coin Flip მამრავლი თითო მონეტის მხარეზე 

წარმოიშვება შემთხვევითობის პრინციპით, რაც თქვენ საერთო მოგებას გაზრდის. Coin, Flip მარავლის 

სიდიდეები 5x-დან 100x-მდე მერყეობს. ეს მამრავლი ყველა მოთამაშისთვის საერთო იქნება. 

Coin Flip მულტიპლიკატორი მონეტის თითოეული მხარისთვის შემთხვევითობის პრინციპით 

წარმოიშვება, რაც გაზრდის თქვენს ჯამურ მოგებას. ეს კოეფიციენტები საერთო იქნება ყველა 

მოთამაშისთვის.  

Coin Flip კოეფიციენტის მიღების შემდეგ, ყველა კოეფიციენტი (Scatter კოეფიციენტი, Top Up 

კოეფიციენტი და Coin Flip კოეფიციენტი), დაანგარიშდება ერთად და აისახება როგორც საბოლოო 

კოეფიციენტი განცალკევებით მოენტის ლურჯ და წითელ მხარეს. 

თამაშის მასპინძელი ამის შემდეგ აწვება Coin Flip აპარატის ბერკეტს რათა დააბზრიალოს მონეტა. 

რომელ მხარეზეც მოექცევა მონეტა დაშვების, შემდეგ ის ჩაითვლება Coin Flip Bonus-ის რაუნდის 

შედეგად და, თითოეული მოთამაშეს აუნაზღაურდება მონეტის მომგებიან მხარეს, კოეფიციენტის 

მიხედვით. 

Bet Bet Limits 

Normal Spin GEL 0,50-250  

XXXtreme Spin GEL 2,50-1250 



 

 

 

 

 

Mega Ball  
 

Mega Ball არის უნიკალური, გასართობი და სწრაფი ტემპის თამაში, რომელსაც ახასიათებს Mega Ball-

ის ბონუს რაუნდი, რომელშიც კიდევ უფრო მეტის მოგების შანსი გაქვთ, დამატებითი მამრავლებით! 

შეიძინეთ ბარათების პაკეტი, რომლითაც ითამაშებთ, თქვენ მიერ არჩეული სიდიდისთვის, და 

შეაგროვეთ ხაზები, სანამ დანომრილი ბურთები შემთხვევითი წესით ვარდება ლოტოტრონში, 

უბრალოდ დაასრულეთ ნომრების ხაზები თქვენს ბარათ(ებ)ზე. ეს ეხება რაც შეიძლება მეტი ხაზის 

მიღებას თითოეულ ბარათზე - რაც მეტ ხაზს მიიღებთ, მით მეტს მოიგებთ! 

თამაშის წესები 

Mega Ball ითამაშება 1-დან 400-მდე ბარათით და ლოტოტრონით. თითოეული 5×5-უჯრიანი ბარათის 

შეიცავს 24 შემთხვევითი წესით დალაგებულ უნიკალურ ნომერს თავისუფალი უჯრით ცენტრში. 

თავისუფალი უჯრა ითვლება უკვე აღნიშულ უჯრად. თქვენ მოიგებთ, თუ მიიღებთ 5 უჯრისგან 

შემდგარ ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ ან დიაგონალურ ხაზს. თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ 9 

ხაზამდე, თითოეულ ბარათში. 

თამაშის მთავარი რაუნდი 

შეიძინეთ ბარათების პაკეტი, რომლითაც ითამაშებთ, თქვენ მიერ არჩეული სიდიდისთვის. 

შეგიძლიათ დაამატოთ ბარათის პაკეტები პირველი პაკეტის შეძენის შემდეგ და შეცვალოთ თქვენი 

ბარათების სიდიდე, სანამ ფონების დადების დრო ამოიწურება. თქვენ მიერ არჩეული ბარათის 

სიდიდე ავტომატურად გავრცელდება თქვენს ყველა ბარათზე. 

 

თქვენი ბარათები გამოჩნდება ეკრანზე, რაოდენობის მიუხედავად. შეგიძლიათ ცალკეული ბარათის 

ზომაში გადიდება, ნებისმიერ დროს. თუ გსურთ შეცვალოთ ნომრები კონკრეტულ ბარათზე, 

უბრალოდ გაადიდეთ ეს ბარათი და სანამ ფსონის დადების დრო ამოიწურება, 

დააწკაპუნეთ/დააჭირეთ ღილაკს „ნომრების განახლება“, სანამ არ დაკმაყოფილდებით მიღებული 

ახალი ნომრებით. 

 

ფსონის დადების დროის ამოწურვის შემდეგ, 51 დანომრილი ბურთიდან 20 ჩამოცვივდება 

ლოტოტრონიდან. თუ ჩამოვარდნილი ბურთის ნომერი თქვენს ბარათებში რომელიმე რიცხვს 

ემთხვევა, ამ ნომერზე ავტომატურად თავსდება ნიშანი. დასრულებული ხაზის შეგროვებისას, თქვენი 

მოგებები თითოეულ ბარათზე ავტომატურად განახლდება და გამოჩნდება შესაბამისი ბარათის 

ქვემოთ. 

 

რადგან ბურთები სათითაოდ ცვივა, თქვენი ბარათები ავტომატურად განახლდება და დალაგდება 

ბარათებით, რომლებიც ყველაზე ახლოს არის ზემოთ მოთავსებულ მოგებასთან. 

გარდა ამისა, თქვენს ეკრანზე ასევე ნახავთ, თუ რამდენის მოგებას შეძლებდით სპეციალური ბურთის 

ჩამოვარდნის შემთხვევაში. ბურთების მოსალოდნელი ნომრები თქვენს ბარათებზე ოქროსფრად 

გაფერადდება. 

ჩამოვარდნილი ბურთები ასევე ავტომატურად განახლდება და გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე. 

ფსონების დადებისას არ ხდება არანაირი ვირტუალური ბილეთის ფორმირება, შესაბამისად არ 

არსებობს ბილეთების ნუმერაცია ან ტირაჟი. საპრიზო ფონდი, ანუ საბოლოო მოგების თანხა დგება 

შემთხვევით შერჩეული მულტიპლიკატორისგან. 

 

Mega Ball-ის ბონუს რაუნდი 

მას შემდეგ, რაც თამაშის მთავარ რაუნდში 20-ვე ბურთი ჩამოცვივდება, დაემატება Mega Ball-ის ერთი 

ან ორი დამაინტრიგებელი ბონუს რაუნდი. Mega Ball-ის ბონუს რაუნდის დასაწყისში წარმოიქნება 

Mega Ball-ის მამრავლი 5x-დან 100x-მდე დიაპაზონში. Mega Ball-ის რაოდენობის დასადგენად, 

ლოტოტრონიდან არსებული ბურთი გამოვარდება. 

Super XXXtreme Spin GEL 25-12500 

Top Up GEL 0,50-15000 

 Max Payout  2 500 000 ₾  



თუ Mega Ball-ის ნომერი ასრულებს ნებისმიერ ხაზს თქვენს ბარათ(ებ)ში, ამ ბარათზე გადახდა 

მრავლდება Mega Ball-ის მამრავლზე. 

თუ ხაზი არ არის დასრულებული, მეგა ბურთის ნომერი განიხილება როგორც ჩვეულებრივი ბურთი 

და არ გამრავლდება გადახდაზე. 

თუ იმავე ბარათში მომგებიან ხაზებს შორის არის ერთზე მეტი Mega Ball, თქვენი ანაზღაურება 

მრავლდება მხოლოდ უმაღლეს მამრავლზე. 

 

თამაშის შედეგი 

თამაშის რაუნდის დასრულების შემდეგ, თქვენი ბარათები ხელახლა დალაგდება და ეკრანზე 

დარჩება მხოლოდ მომგებიანი ბარათები. თქვენი მთლიანი მოგება გაანგარიშდება ავტომატურად და 

გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე. 

 

გადახდა 

 

ხაზების რაოდენობა გადახდები 

6+ ხაზი 9 999 - 999 999 : 1 

5 ხაზი 999 - 99 999 : 1 

4 ხაზი 249 - 24 999 : 1 

3 ხაზი 49 - 4 999 : 1 

2 ხაზი 4 - 499 : 1 

1 ხაზი 1x (ბიძგი) - 99 : 1 

 

Bac Bo 
 

თამაშის მიზანია, მოთამაშემ გამოიცნოს, რომელი ხელი მოიგებს ჯამში ორი ყველაზე მაღალი 

კამათლით. ფსონის დადება შეგიძლიათ მოთამაშეზე (P – Player), ბანკირზე (B – Banker) და ფრეზე (T – 

Tie). 

თამაშის წესები 

თამაშს თამაშის წარმდგენი მასპინძლობს და ითამაშება ოთხი კამათლით. თითოეული კამათელი 

ინდივიდუალურ ბუდეშია, ორი ბანკირისთვის, ხოლო ორი მოთამაშისთვის. 

ფსონების დადების დროს, კამათლების ყველა ბუდე ერთდროულად არის ჩართული. ფსონების 

დადებისა და ფსონების დროის დასრულების შემდეგ, მოთამაშის პირველი კამათელი ისვენებს, 

რასაც მოჰყვება ბანკირის პირველი კამათელი. შედეგი ეკრანზე გამოჩნდება. რომელი მხარეც 

გააგორებს ყველაზე მაღალ კამათელს, პირველი შეაჩერებს მეორე კამათელს, თუმცა, თუ პირველი 

კამათელი თანაბარი სიდიდისაა, მოთამაშის მეორე კამათელი პირველი შეჩერდება. როდესაც ყველა 

კამათელი დაისვენებს, საბოლოო შედეგი კვლავ გამოჩნდება ეკრანზე. ყველაზე მაღალი ორი 

კამათლის მთლიანი მოგება! 

გადახდა 

გადასახდელი მოგება დამოკიდებულია დადებული ფსონის ტიპზე. 

ფსონების დადებისას არ ხდება არანაირი ვირტუალური ბილეთის ფორმირება, შესაბამისად არ 

არსებობს ბილეთების ნუმერაცია ან ტირაჟი. საპრიზო ფონდი, ანუ საბოლოო მოგების თანხა დგება 

შემთხვევით შერჩეული მულტიპლიკატორისგან. 

 

 

ფსონი გადახდები 

Player* 1:1 

Banker* 1:1 

Tie 88:1 — ფრეს შედეგი არის 2 ან 12 



ფსონი გადახდები 

25:1 — ფრეს შედეგი არის 3 ან 11 

10:1 — ფრეს შედეგი არის 4 ან 10 

6:1 — ფრეს შედეგი არის 5 ან 9 

4:1 — ფრეს შედეგი არის 6,7,8 

*თქვენი Player/Banker ფსონის 90% დაგიბრუნდებათ, თუ ფრე მოიგებს 
 

Monopoly Big Baller  
ესაა უნიკალური და გასართობი თამაშების შოუ, რომელიც აერთიანებს Mega Ball-ს მსოფლიოში ერთ-

ერთ ყველაზე ცნობილ სამაგიდო თამაშთან. დადეთ ფსონი შანსის ან თავისუფალი სივრცის 

ბარათებზე, უყურეთ, თუ რომელი ნომრით გამოგორდება ბურთები შემთხვევითი წესით ბურთების 

გამოგორების მოწყობილობიდან და შეავსეთ ხაზები მოსაგებად. 

დადეთ ფსონი „3 გაგორებაზე“ და „5 გაგორებაზე“, რომ ითამაშოთ ბონუს თამაში, რომელიც 

მიგიყვანთ ვირტუალურ 3D Monopoly-ს დაფაზე, სადაც Mr. Monopoly შემოივლის დაფას და 

შეაგროვებს მამრავლის პრიზებს თქვენთვის. 

MONOPOLY-ის სახელი და ლოგო, თამაშის დაფის გამორჩეული დიზაინი, ოთხ კუთხიანი დაფა, MR. 

MONOPOLY-ის სახელი და პერსონაჟი, ისევე როგორც თითოეული გამორჩეული დაფის ელემენტი, 

ბარათი და სათამაშო დეტალი წარმოადგენს Hasbro-ს სავაჭრო ნიშნებს, როგორც მისი კუთვნილი 

თამაში და სათამაშო აღჭურვილობა, და გამოყენებულია ნებართვით. ©1935, 2022 Hasbro. ყველა 

უფლება დაცულია. ლიცენზირებულია Hasbro-ს მიერ. 

თამაშის წესები 

მთავარი თამაში 

დადეთ ფსონი 1-4 შანსის/თავისუფალი სივრცის ბარათებზე. ფსონის დადებისას, 5x5 უჯრედის 

ბარათი, რომელზეც დადებთ ფსონს, ივსება შემთხვევით გენერირებული რიცხვებით 1-დან 60-მდე. 

შეგიძლიათ შეცვალოთ თითოეული ბარათი შანსის და თავისუფალი სივრცის ბარათს შორის. 

თავისუფალი სივრცის ბარათი — ცენტრალური უჯრა არის „თავისუფალი სივრცე“, რომელიც 

მოქმედებს როგორც გამოგორებული ნომერი. ეს ნიშნავს, რომ ხაზის შევსების შანსები იზრდება. 

 

„შანსის ბარათი“ — არ არის თავისუფალი სივრცეები, თუმცა ცენტრალურ უჯრას გარანტირებულად 

აქვს მამრავლი. ეს ნიშნავს, რომ არის უფრო მაღალი ანაზღაურების შანსები, მაგრამ ხაზის შევსების 

ნაკლები შანსი. 

 

როგორც კი ფსონების დადების დრო ამოიწურება, Mr. Monopoly გადაწევს ბერკეტს, რათა მოათავსოს 

შემთხვევითი ნიშნები (თავისუფალი სივრცეები) და მამრავლები ბარათებზე, რომლებზეც დადებთ 

ფსონს. ნიშანი მოქმედებს, როგორც გათამაშებული რიცხვი, მაგრამ მამრავლს აქვს შანსი, გაზარდოს 

თქვენი მოგება. 

მამრავლები ჩართულია, როდესაც ბურთი ან რამდენიმე ბურთი გამოგორდება, რომელიც შეესაბამება 

ბარათზე მამრავლის რიცხვს. 

არსებობს სამი ტიპის შანსის მამრავლები, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას: 

სტანდარტი (10x–20x) — თუ გაათამაშებთ რიცხვს სტანდარტული მამრავლით და ეს რიცხვი გახდება 

ამ ბარათის მომგებიანი ხაზის ნაწილი, თქვენი მოგება ამ ხაზზე მრავლდება იმ თანხაზე. თუ თქვენი 

მომგებიანი ხაზი მოიცავს რამდენიმე სტანდარტულ მამრავლს, ისინი ემატება გამრავლებამდე. 

მაგალითად, თუ ბარათზე დადებთ 5 ₾-ს და ამ ბარათს ექნება მომგებიანი ხაზი 10x სტანდარტული 

მამრავლით და 20x მეორე სტანდარტული მამრავლით, გაანგარიშება იქნება 5 ₾ x (10x + 20x) = 150 ₾. 

 

ხაზი (20x–50x) — თუ მიიღებთ ყველა ნომერს და მოიგებთ ხაზს, რომელსაც აქვს ხაზის მამრავლი, 

თქვენი მოგება ამ ხაზზე მრავლდება იმ თანხაზე. თუ ეს ხაზი ასევე შეიცავს ციფრებს სტანდარტული 

მამრავლებით, ისინი გამრავლებამდე ემატება ხაზის მამრავლს. მაგალითად, თუ ბარათზე დადებთ 5 

₾-ს და ამ ბარათს აქვს მომგებიანი ხაზი 50x ხაზის მამრავლით და 10x სტანდარტული მამრავლით, 

გაანგარიშება იქნება 5 ₾ x (50x + 10x) = 300 ₾. 

 



გლობალური (2x ან 3x) — თუ თქვენ გაათამაშებთ რიცხვს გლობალური მამრავლით, თქვენი მოგებები 

ყველა ხაზისთვის ამ ბარათზე (ნებისმიერი ხაზის ან სტანდარტული მამრავლების ჩათვლით) 

მრავლდება ამ თანხაზე. აუცილებელი არ არის, რომ გლობალური მამრავლის მქონე რიცხვი იყოს 

მომგებიანი ხაზის ნაწილი. მაგალითად, თუ ბარათზე დადებთ 5 ₾-ს და ამ ბარათს ექნება 

გლობალური მამრავლი 2x იმ რიცხვზე, რომლისთვისაც გათამაშდება, ხოლო მომგებიან ხაზს ექნება 

სტანდარტული მამრავლი 10x და ხაზის მამრავლი 50x, გაანგარიშება იქნება: 5 ₾ x (10x + 50x) x 2 = 600 

₾. გლობალური მამრავლების მაქსიმალური ციფრი თითოეულ ბარათზე არის 2. 

 

ამის შემდეგ 60 დანომრილი ბურთიდან 20-ს იღებენ ბურთების გამოგორების მოწყობილობიდან. თუ 

გათამაშებული ბურთის რაოდენობა ემთხვევა თქვენს რომელიმე ბარათში არსებულ რიცხვს, ნიშანი 

ავტომატურად იდება ამ ნომერზე. 

თამაშში ნაჩვენებია გათამაშებული ბურთები და მათი ნომრები მიმდინარე რაუნდისთვის და თუ 

რამდენი ბურთი დარჩა გასათამაშებელი. წითელი ბურთები არის ბურთები, რომლებიც 

განთავსებულია თქვენს 1 ან მეტ ბარათზე, ხოლო ნაცრისფერი ბურთები არის ბურთები, რომლებიც 

არ ემთხვევა არცერთ რიცხვს თქვენს არცერთ ბარათზე. 

თუ დაასრულებთ ხაზს ბარათზე, მოიგებს ამ ბარათზე დადებული ფსონი. 

ფსონების დადებისას არ ხდება არანაირი ვირტუალური ბილეთის ფორმირება, შესაბამისად არ 

არსებობს ბილეთების ნუმერაცია ან ტირაჟი. საპრიზო ფონდი, ანუ საბოლოო მოგების თანხა დგება 

შემთხვევით შერჩეული მულტიპლიკატორისგან. 

 

Bonus Game 

ბონუს თამაშში (Bonus Game) მონაწილეობის მისაღებად დადეთ ფსონი „3 გაგორებაზე“ ან „5 

გაგორებაზე“. თუ რომელიმე ფსონის ადგილის ყველა ნომერი გათამაშებულია (3 უნიკალური ნომერი 

„3 გაგორებისთვის“ და 4 უნიკალური ნომერი „5 გაგორებისთვის“), თქვენ მოიგებთ ამ ფსონს და 

ბონუს თამაში დაიწყება 20-ვე ნომრის გათამაშებისთანავე. ფსონების მიღების დასრულების შემდეგ 

შემთხვევითი ნიშნები (თავისუფალი სივრცეები) ასევე შეიძლება დაჯდეს „3 გაგორების“ და „5 

გაგორების“ ნომრებზე, თუმცა, მამრავლებისთვის ეს შეუძლებელია. თქვენ შეგიძლიათ, დადოთ 

ფსონები და მონაწილეობა მიიღოთ ბონუს თამაშში, მიუხედავად იმისა, დადებთ თუ არა ფსონებს 

მთავარ თამაშზე. 

ბონუს თამაში ტარდება ორი კამათლით. თუ თქვენ მოიგეთ ფსონი „3 გაგორებაზე“, კამათელი 

გაგორდება 3-ჯერ. Mr. Monopoly შემოივლის 3D Monopoly-ს დაფას და შეაგროვებს თქვენს ფულს და 

პრიზებს. თუ „5 გაგორებაზე“ მოიგებთ, კამათელი 5-ჯერ გაგორდება. თუ მოიგებთ ორივე ბონუს 

ფსონზე, ისინი ითამაშება ერთმანეთის მიყოლებით, როგორც ორი ცალკეული ბონუს თამაში. 

Monopoly-ს დაფას აქვს იგივე განლაგება, როგორც ჩვეულებრივი Monopoly-ს თამაშში: საკუთრება, 

კომუნალური მომსახურება, უფასო პარკინგი, რკინიგზა, გადასახადები, ციხე/ ციხეში წასვლა, 

შანსი/საზოგადოებრივი საქველმოქმედო ფონდი და წასვლა. 

ქონებას, კომუნალურ მომსახურებას, რკინიგზას და უფასო პარკინგს აქვს ძირითადი პრიზები. 

ბონუს თამაში იწყება სახლებისა და სასტუმროების შემთხვევითი წესით აშენებით ზოგიერთ 

საკუთრებაში, რაც გაზრდის მათ მამრავლებს (1x-დან 500x-მდე). 

კამათლების გაგორებისას, Mr. Monopoly გაივლის შესაბამისი რაოდენობის სივრცეებს Monopoly-ის 

დაფაზე. თქვენი ბონუს თამაშის ჯამური მოგებები გამოჩნდება და დაემატება თქვენს ბონუს მოგებას. 

თუ Mr. Monopoly გაჩერდება „შანსზე“ ან „საერთო ხაზინაზე“, შეგიძლიათ მოიგოთ შემთხვევითი 

ფულადი პრიზი ან მიიღოთ გადასახადი. 

თუ Mr. Monopoly გაჩერდება „ციხეში წასვლაზე“, ის გადავა ციხის სივრცეში. გამოსასვლელად და 

დაფაზე სვლის გასაგრძელებლად, უნდა გააგოროთ წყვილი (იგივე რიცხვი ორივე კამათელზე). 

ციხეში წასვლა და ბონუს თამაშის დასრულება ციხეში ყოფნისას არ იმოქმედებს თქვენს წინა ბონუს 

მოგებებზე. Mr. Monopoly ავტომატურად გათავისუფლდება ციხიდან წყვილის გაგორების ორი 

წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ და თავისუფლად შეძლებს დაფაზე სვლა მომდევნო გაგორებების 

მიხედვით. 

თუ რეგულარული ბონუს თამაშის დროს წყვილი გაგორდება, თქვენ მიიღებთ დამატებით კამათლის 

გაგორებას. 

საშემოსავლო გადასახადი ამცირებს თქვენს ბონუს მოგებას 10%-ით, ხოლო სუპერგადასახადი 20%-



ით ამცირებს თქვენს მოგებას. გადასახადები და საკომისიოები გამოიქვითება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ თქვენი ბონუს მოგება ამის საშუალებას იძლევა. 

როდესაც Mr. Monopoly გაივლის „წასვლას“, ყველა პრიზი დაფაზე შემდგომ გაორმაგდება. 

როდესაც მეტი გაგორება აღარ დარჩება, ბონუს თამაში დასრულებულია. თქვენი ყველა ბონუს 

მოგება, კომბინირებული ბინგო თამაშის ნებისმიერ მოგებასთან, გადახდილია. 

გადახდები 

ფსონის დადების ადგილი გადახდა 

თავისუფალი სივრცის ბარათი 2-39:1 თითოეულ ხაზზე 

შანსის ბარათი 2-199:1 თითოეულ ხაზზე 

3 გაგორება Bonus Game 

5 გაგორება Bonus Game 

საბაზისო გადახდა თითო მოგებულ ბარათზე ყოველგვარი მამრავლის გარეშე არის 3x. თუ ორი ან 

მეტი ხაზი მოიგებს მამრავლების გარეშე, მაშინ მათი ანაზღაურება ჯამდება (მაგალითად, თუ თქვენი 

ბარათი მოიგებს ორ ხაზზე ყოველგვარი მამრავლის გარეშე, ამ ბარათზე ანაზღაურება იქნება 6x). 

თუმცა, თუ თქვენს მომგებიან ბარათს აქვს სტანდარტული ან ხაზის მამრავლი, ეს მამრავლი ცვლის 

საბაზისო მამრავლს (მაგალითად, თუ თქვენი ბარათი მოიგებს ხაზით, რომელსაც აქვს 10x მამრავლი, 

თქვენი მამრავლი ამ ბარათისთვის არის 10x). 

მაქსიმალური ანაზღაურება ყველა თქვენს მოგებაზე თამაშის რაუნდში შემოიფარგლება 500 000 ₾. 

თამაშის რაუნდი გრძელდება მაშინაც კი, თუ თქვენი გადახდის მაქსიმალური ლიმიტი მიღწეულია. 

გადახდის მაქსიმალური ლიმიტი გამოიყენება მხოლოდ თამაშის რაუნდის ბოლოს. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი გაუმართაობა აუქმებს თამაშის რაუნდს და ყველა 

შესაძლო გადახდას რაუნდისთვის, ფსონები დაბრუნდება. 

 

Dead or Alive: Saloon 
თამაშის მიზანი 

Dead or Alive: Saloon არის ბანქოს გამოცნობის თამაში უნიკალური ბონუსებით, ველური დასავლეთის 

გასართობი ატმოსფეროთა და Bounty Hunt-ის იმერსიული ბონუს თამაშით. 

მოთამაშეები ფსონს დებენ ბანქოზე, რათა გამოიცნონ სათამაშო ბანქო, რომელიც დარიგებული იქნება 

და იმედოვნებენ, რომ გაათამაშებენ ბონუს ბანქოს, რაც გაზრდის მათ მოგებას. 

თამაშის წესები 

ეს თამაში ითამაშება დასტით, რომელიც შედგება 52 სტანდარტული და 52 ბონუს ბანქოსგან (ორმაგი 

ბანქო, წამახალისებელი ბანქო და მამრავლი), რომლებიც აირევა თამაშის თითოეული რაუნდის 

შემდეგ. თამაშის მიზანი მოთამაშისთვის არის, სწორად გამოიცნოს რომელი სტანდარტული 

სათამაშო ბანქო გათამაშდება კონკრეტულ ბანქოზე ან რამდენიმე ბანქოზე კონკრეტული სიდიდით 

(2–ტუზი) ან ფერით ფსონის დადების გზით. მოთამაშეს ასევე შეუძლია ფსონი დადოს ყველა 

ბანქოზე. 

მაგალითად, თუ მოთამაშე დააწკაპუნებს/შეეხება 10-ზე, ფსონების ბადის ქვედა ნაწილში, არჩეული 

ჩიპის სიდიდე განთავსდება ოთხ ბანქოზე (ბადეში ოთხივე 10). ანალოგიურად, თუ მოთამაშე 

დააწკაპუნებს/შეეხება ფერს ფსონების ბადის მარცხენა/მარჯვენა მხარეს, არჩეული ჩიპის სიდიდე 

დაიდება ბადეში ამ ფერის 13-ვე ბანქოზე. და ბოლოს, თუ მოთამაშე დააწკაპუნებს/შეეხება „ყველას“, 

ფსონები დაიდება ყველა ბანქოზე. 

როგორც კი ფსონების დრო ამოიწურება, თამაშის წამყვანი იღებს თითო-თითო ბანქოს დასტიდან, 

სანამ სტანდარტული ბანქო არ ამოვა, რაც ამთავრებს რაუნდს. 

დასტა მოიცავს: 

52 სტანდარტული ბარათი 

3 ორმაგი ბანქო 

6 წამახალისებელი ბანქო 

20 20x მამრავლის ბანქო 

19 30x მამრავლის ბანქო 

3 50x მამრავლის ბანქო 



1 100x მამრავლის ბარათი 

რაუნდის განმავლობაში მოთამაშეს აჩვენებენ პოტენციურ მოგებას. ნაგულისხმევი პოტენციური 

მოგება არის 20x. 

თუ გათამაშებულია 20x, 30x, 50x ან 100x მამრავლის ბარათი, ეს თანხა ემატება არსებულ პოტენციურ 

მოგებას. მაგალითად, თუ არსებული პოტენციური მოგების თანხა არის 20x და გათამაშებულია 20x 

ბარათი, პოტენციური მოგების თანხა ხდება 40x. 

თუ გათამაშებულია ორმაგი ბარათი, არსებული პოტენციური მოგების თანხა გაორმაგდება. 

მაგალითად, თუ არსებული პოტენციური მოგების თანხა არის 40x და გათამაშებულია ორმაგი 

ბარათი, პოტენციური მოგების თანხა ხდება 80x. ორმაგი ბარათი არ მოქმედებს მომავალი ბონუს 

ბარათების სიდიდეზე. 

თუ წამახალისებელი ბანქო ამოვა, ითამაშება Bounty Hunt ბონუს რაუნდი. 

Bounty Hunt-ის ბონუს რაუნდში მოთამაშეს ეძლევა სამი სამიზნე, თითოეულს აქვს სხვადასხვა 

დამალული მამრავლის ბონუსი (10x–200x). სამიზნე, რომელიც მოთამაშემ აირჩია, ავლენს მამრავლს, 

რომელიც დაემატება მოთამაშის პოტენციურ მოგებას. 

თუ გადაწყვეტილების მიღების დროს არ იქნა მიღებული რაიმე გადაწყვეტილება ან მოხდა რაიმე 

შეფერხება, გადაწყვეტილება მიიღება ავტომატურად და ბანქო შეირჩევა შემთხვევითი წესით. 

რაუნდი მთავრდება, როცა სტანდარტული ბანქო ამოვა. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

Dead or Alive: Saloon 

ფსონი გადახდა 

0.20₾ -1000₾ 19:1 

Max Payout : 1 000 000 ₾ 

 

მაქსიმალური ანაზღაურება თქვენს ყველა მოგებაზე თამაშის რაუნდში შემოიფარგლება 1 000 000 ₾. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი გაუმართაობა აუქმებს თამაშის რაუნდს და ყველა 

შესაძლო გადახდას ამ რაუნდისთვის. ფსონები დაბრუნდება. 

მოთამაშისთვის დასაბრუნებელი თანხა 

მოთამაშის ოპტიმალური თეორიული ანაზღაურების (RTP) პროცენტული მაჩვენებელი არის 97,02% 

(ინდივიდუალურ ფსონზე დადებული მაქსიმალური ფსონის საფუძველზე). 

ფსონის ლიმიტების პანელი აჩვენებს მაგიდაზე მინიმალური და მაქსიმალური დასაშვები ფსონების 

ლიმიტებს, რაც შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს. გახსენით ფსონის ლიმიტები, რათა შეამოწმოთ 

თქვენი მიმდინარე ლიმიტი. 

 

Top Dice 
თამაშის მიზანია: გამოიცნოთ რომელი მხარე მოიგებს უმაღლესი ორ კამათლის ჯამით. შეგიძლიათ 

ფსონი დადოთ მასპინძელს გუნდზე (A), სტუმარ გუნდზე (B) და ფრეზე (X). 

თამაშის წესები 

თამაში მიჰყავს თამაშის წარმდგენს და ითამაშება ოთხი კამათლით. 

თითოეული კამათელი არის ინდივიდუალურ ბუდეში: ორი მასპინძელი გუნდისთვის (A) და ორი 

სტუმარი გუნდისთვის (B). 

ზედა ორი ბუდე არის „პირველი ნახევარი“, ხოლო ქვედა ორი ბუდე არის „მეორე ნახევარი“. 

პირველი და მეორე ტაიმის ბუდეებს აქვს ერთი კამათელი მასპინძელი გუნდისთვის (A) და ერთი 

სტუმარი გუნდისთვის (B). 

კამათლების ყველა ბუდე ჩართულია ერთდროულად, ფსონების დადების დროის ბოლო წამებში. 

ფსონების დადებისა და დადების დროის ამოწურვის შემდეგ, პირველი ტაიმის ორივე კამათელი 

ერთდროულად ისვენებს. რამდენიმე წამის შემდეგ, მეორე ნახევრის ორივე კამათელიც ისვენებს. 

შედეგი ჩანს ეკრანზე და მოგებულია ის მხარე, რომელმაც გააგორა ჯამში ორი ყველაზე მაღალი 

კამათელი! 

გადახდები 



გადასახდელი მოგება დამოკიდებულია დადებული ფსონის ტიპზე. 

ფსონი ანაზღაურებს 

მასპინძელი გუნდი (A)* 1:1 

სტუმარი გუნდი (B)* 1:1 

ფრე (X)** 79:1 — ფრეს შედეგი მთლიანია 12 

7:1 — ფრეს შედეგი მთლიანია 2-11 

*თქვენი მასპინძელი გუნდის (A)/სტუმარი გუნდის (B) თამაშზე დადებული ფსონის 80% ბრუნდება, 

თუ ფრედ დასრულდება (X) 

**გადახდა 7-79:1 პლუს თქვენი ფსონის დაბრუნება უდრის 8-80x გადახდას 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი გაუმართაობა აუქმებს თამაშის რაუნდს და ყველა 

შესაძლო გადახდას ამ რაუნდისთვის. ფსონები დაბრუნდება. 

მოთამაშისთვის დასაბრუნებელი თანხა: 

თეორიულად მოთამაშისთვის დასაბრუნებელი პროცენტული წილი: 

მასპინძელი გუნდი (A)/ სტუმარი გუნდი (B) — 97,75% 

ფრე (X) — 95,68% 

ფსონის ლიმიტების პანელი აჩვენებს მაგიდაზე მინიმალური და მაქსიმალური დასაშვები ფსონების 

ლიმიტებს, რაც შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს. გახსენით ფსონის ლიმიტები, რათა შეამოწმოთ 

თქვენი მიმდინარე ლიმიტი. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Football Studio Dice (Top Dice) 

ფსონი ფსონის ლიმიტი გადახდები 

მასპინძელი გუნდი(A) 1 - 10 000 1:1 

სტუმარი გუნდი (B) 1 - 10 000 1:1 

ფრე (X)** 

1 - 1000 

7-79:1 

ფრე (X) 12** 79:1 

ფრე (X) 2-დან 11-მდე 7:1 

Max Payout  80 000 ₾ 

 

 

 

 პროვაიდერი -  PLAYTECH  

 

საიტს  მიეწოდება PLAYTECH ლაივ-კაზინოს  შემდეგი ტიპისთამაშები: 
 

თამაშების მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

 
რულეტი 
Age of The Gods: Bonus Roulette live 

რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით, ასევე 0 და ასევე პროვაიდერის მიერ 

დამატებულია AoG Bonus სლოტ-დანაყოფი. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს სპეციალური თამაში გამოისახება 

მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის წარმართვისათვის მოთამაშეს 

შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 



ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

Age of The Gods: Bonus Roulette live-ში, როცა ფსონს დებთ პოზიციაზე და ბორბალზე ბურთი ჯდება AoG 

Bonus სლოტზე, დილერი იწყებს ბონუს რაუნდს, რაც შედგება ერთხაზიან სლოტ მანქანაზე სამი სპინისგან. 

დოლურებზე სიმბოლოები წარმოადგენს Age of the Gods თამაშის პერსონაჟებს და თითოეული პერსონაჟი 



წარმოადგენს კოეფიციენტს. კოეფიციენტის ზუსტი მნიშნელობა იხილეთ გადახდის ცხრილში. 

        დოლურები ტრიალებს და სამი ერთნაირი სიმბლოს გამოჩენის შემთხვევაში ისინი მიუთითებს მომგებიან 

კოეფიციენტზე, რომელიც ზრდის თქვენს მოგებას. ერთი სპინის დროს შესაძლო კოეფიციენტის დიაპაზონია 

x5-დან x100-მდე. კოეფიციენტები რამდენიმე სპინიდან ემატება ერთმანეთს და გაერთიანებული კოეფიციენტი 

მოქმედებს თქვენს ფსონზე. ბონუს რაუნდიდან მაქსიმალური გაერთიანებული კოეფიციენტი შესაძლოა იყოს 

x300. 

        თქვენ მიერ მოგებულ თანხას იხილავთ ბონუს მოგების ველში. 

         Age of the Gods Bonus თამაშის მოგებების ცხრილი:  

        შენიშვნა: გადახდის ცხრილში სიმბოლოს კოეფიციენტი ყოველთვის შეიცავს ფსონსა და გადახდას.   

  

სიმბოლო სამი ერთნაირი 

AoG მონეტა       Х 100 

ზევსი                 Х 50 

პოსეიდონი      Х 25 

ჰადესი               Х 20 

ჰერკულესი      Х 15 

აპოლონი         Х 10 

ათენა                 Х 8 

აფროდიტე     Х 5 

 

 

ლიმიტები: 

 
Age of The Gods: Bonus Roulette live 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 3 450 35:1 

Split 3 900 17:1 

Street 3 1350 11:1 

Corner 3 1800 8:1 

Line 3 2700 5:1 

Column / Dozen 3 4500 2:1 

Red / Black 3 9000 1:1 

Even / Odd 3 9000 1:1 

1-18 / 19-36 3 9000 1:1 

Max Win: ₾261 900 

 
 

 

   
 

  Live Football Roulette  
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობა 

მიმდინარეობს ლაივ რეჟიმში, წამყვანის/დილერის მიერ, რომელიც სხვა კლასიკური რულეტებისგან 

განსხვავებით გამოწყობილია ფეხბურთის რომელიმე გუნდის, ან ნაკრების სათამაშო ფორმაში 

ფორმაში.თამაშობის წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 



მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

                                             

ლიმიტები:    

    

Live Football Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:1 

Split 1 900 17:1 

Street 1 1350 11:1 

Corner 1 1800 8:1 

Line 1 2700 5:1 



 

 

 

Live Football Roulette French 

თამაში მიმდინარეობს ლაივ დილერთან ერთად და რეალური რულეტის მაგიდასთან. Goal ფსონი: 

თქვენ შეგიძლიათ დადოთ ფსონი Goal ფსონის პოზიციაზე (ფსონების რუკის ზემო ნაწილში), 

რომელიც ფარავს 5 მეზობელს ერთ ხაზზე. ამ მეზობლების პოზიციები შეირჩევა შემთხვევით ყოველი 

რაუნდის დროს და ფსონების დროს ფსონების რუკაზე წარმოდგენილია ფეხბურთის მაისურების 

სახით. ფსონის განთავსების დროის შემდეგ, გამოჩნდება მულტიპლიკატორი, რომელიც მოქმედებს 

Goal ფსონის გადახდაზე. შესაძლო მულტიპლიკატორებია: x3, x5, x20, x50 და x100. თუ რაუნდის 

შედეგი არის 5 მეზობლიდან ერთ-ერთი, თქვენი გადახდა არის თქვენი Goa lფსონი x 

მულტიპლიკატორზე: 

        მაგალითი: მოთამაშე დადებს 2-ს  Goal ფსონის პოზიციაზე, შედეგია x20 ხოლო გადახდა კი 40. 

გთხოვთ გახსოვდეთ რომ თქვენ გეძლევათ შანსი მიიღოთ Goal მოგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ 

განათავსებთ ფსონს 

 Goal Straight Up ფსონების განთავსება მაისურებით მონიშნულ პოზიციებზე არ გაძლევთ თქვენ Goal 

ფსონის მოგების საშუალებას. 

წესები: 

წესების მიხედვით, თქვენ აგებთ თანაბარი-ფულის ფსონების მხოლოდ ნახევარს, როცა დატრიალების 

შედეგი ნულია (0). წესები მოქმედებს მხოლოდ წითელ/შავ, Pair/Impair(კენტი/ლუწი) , Manque (1-18) 

/Passe (19-36)ფსონებზე. 

        ლიმიტები 

        მინიმალური და მაქსიმალური პოზიციის ლიმიტები მოქმედებს ყველა მაგიდაზე, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ ხელმისაწვდომ პოზიციებზე ყველა თქვენი ფსონი უნდა იყოს მაგიდის ლიმიტების 

პანელში მითითებული ლიმიტების ფარგლებში. 

        მაგიდაზე Min და Max ნიშნები მიუთითებს ლიმიტებს Plein (სტრეიტ-აპ) ფსონისთვის. ზოგიერთ 

მაგიდას აქვს ასევე მინიმალური და მაქსიმალური მაგიდის ლიმიტი, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი 

ფსონების ჯამი უნდა იყოს ამ ფარგლებში. ეს ლიმიტები ნაჩვენებია ასევე ლიმიტების პანელში. 

         ფსონის ტიპები 

        ლაივ რულეტზე რულეტის ფსონების დადების ბევრი გზაა. ყოველი ტიპის ფსონი მოიცავს 

რიცხვების სხვადასხვა ნაკრებს და აქვს განსხვავებული დისტრიბუცია. გადახდები ყველა 

ფსონისთვის ჩამოთვლილია ქვემოთ, მოგების ცხრილში. 

         რულეტის შიდა ფსონები 

        რულეტის მაგიდის შიდა მხარეს განლაგებულია ფიგურები, სადაც დებთ ფსონს კონკრეტულ 

რიცხვზე. 

         რულეტის გარე ფსონები 

        ესენია ფსონის პოზიციები დაფის გარე კიდეზე, მაგ., ლუწი, კენტი, წითელი, შავი და ა.შ. 

         სტრეიტ-აპი (Plein) 

        ფსონის დადება შეგიძლიათ ნებისმიერ რიცხვზე, მათ შორის ნულზეც (0), რისთვისაც რიცხვის 

ცენტრში უნდა მოათავსოთ ჩიპი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა მითითებულია ლიმიტების 

პანელში. 

         სპლიტი(Cheval) 

        შეგიძლიათ ორ რიცხვზე დადოთ ფსონი, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ ორი რიცხვის გამყოფ 

ხაზზე. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის სტრეიტ-აპ ფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული 

ორზე. 

         სტრიტი(Transversale Pleine) 

        სამი რიცხვის რიგზე (სტრიტი) ფსონის დასადებად მოათავსეთ ჩიპი რულეტის მაგიდის 

Column / Dozen 1 4500 2:1 

Red / Black 1 9000 1:1 

Even / Odd 1 9000 1:1 

1-18 / 19-36 1 9000 1:1 

Max Win: ₾261 900 



სასაზღვრო ხაზზე, შესაბამისი რიგის ბოლოში. ფსონი სამ რიცხვზე 0, 1 და 2, ან 0, 2 და 3 არის 

განსაკუთრებული სტრიტ ფსონი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp; სტრეიტ-აპ ფსონის 

მაქსიმუმი, გამრავლებული სამზე. 

         კორნერი(Carré) 

        შეგიძლიათ ოთხ რიცხვზე დადოთ ფსონი, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ ოთხი რიცხვის 

თანხვედრის კუთხეში. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp; სტრეიტ-აპფსონის მაქსიმუმი, 

გამრავლებული ოთხზე. 

         ბასკიტი(Transversale de Quatre) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ ნომრებზე 0, 1, 2 და 3, რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ სასაზღვრო 

ხაზზე, სადაც მას კვეთს ნულსა (0) და პირველ რიგს შორის ხაზი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა 

არის &nbsp; სტრეიტ-აპ ფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული ოთხზე. 

         ლაინი(Transversale Simple) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ ორ სტრიტზე (მაგ., ექვს სხვადასხვა რიცხვზე ორ რიგში, თითოეულ 

რიგში სამ რიცხვზე), რისთვისაც ჩიპი უნდა მოათავსოთ რულეტის მაგიდის სასაზღვრე ხაზზე, სადაც 

მას კვეთს ორი რიგის გამყოფი ხაზი. ამ ფსონისთვის მაქსიმალური თანხა არის &nbsp;სტრეიტ-

აპფსონის მაქსიმუმი, გამრავლებული ექვსზე. 

         კოლონა(Colonne) 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ სვეტში თორმეტივე რიცხვზე, რისთვისაც იგი უნდა მოათავსოთ 

რეგულარულ რულეტში “2 to 1”-ით მონიშნული სამი უჯრიდან ერთ-ერთში ან ფრანგული რულეტის 

მაგიდაზე ნებისმიერ ცარიელ უჯრაში. თუ არჩეული სვეტიდან რომელიმე რიცხვი ამოვა, 

აგინაზღაურდებათ 2:1. გაითვალისწინეთ, რომ ნული (0) წამგებიანი ციფრია. ფსონის ამ პარამეტრს 

აქვს მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, რომლებიც არ აკლდება &nbsp; სტრეიტ-აპ ფსონს და 

შეგიძლიათ იხილოთ მაგიდის ლიმიტების პანელში. 

         დოუზენი(Douzaine) 

        შეგიძლიათ ფსონის დადება თორმეტი რიცხვისგან შემდგარ ჯგუფზე, რისთვისაც ჩიპი უნდა 

მოათავსოთ ადგილზე, რომელიც მონიშნულია “1st 12”, “2nd 12” და “3rd 12” რეგულარულ რულეტში; 

და “D12”, “M12” და“P12” ფრანგულ რულეტში. თუ თქვენი 12 რიცხვიდან ერთ-ერთი ამოვა, 

აგინაზღაურდებათ 2:1. გაითვალისწინეთ, რომ ნული (0) წამგებიანი ციფრია. ფსონის ამ პარამეტრს 

აქვს მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, რომლებიც არ აკლდება &nbsp;სტრეიტ-აპ ფსონს და 

შეგიძლიათ იხილოთ მაგიდის ლიმიტების პანელში. 

         წითელი/შავი,ლუწი/კენტი(Pair/Impair) , დაბალი (Manque აბ 1-18) / მაღალი (Passe ან19-36) და 

&nbsp;La Partage&nbsp; წესი 

        შეგიძლიათ ფსონი დადოთ რომელიმე უჯრაზე მაგიდის გრძელი გვერდის გასწვრივ, რომელიც 

ფარავს რულეტის მაგიდაზე ნახევარ რიცხვებს (გარდა ნულისა). თითოეულ უჯრაში არის 18 რიცხვი. 

ყველა ამ ფსონზე იგებთ თანაბარ ფულს (1-ზე 1). რეგულარულ რულეტში თუ შედეგი ნულია (0) 

მოთამაშე კარგავს თავის ფსონს; ფრანგულ რულეტში კი ფსონის ნახევარს იბრუნებს (იხ. La Partage-ის 

წესი). ფსონის ამ პარამეტრს აქვს მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები, რომლებიც არ აკლდება 

სტრეიტ-აპ &nbsp; ფსონს და შეგიძლიათ იხილოთ ლიმიტებისპანელში. 

        განსაკუთრებული ფსონები 

        შემდეგი ფსონების დადება შეიძლება რეისტრეკის, ჩემი ფსონებისა და განსაკუთრებული 

ფსონების პანელების გამოყენებით. 

         სტრეიტ-აპ ფსონები 

        დადეთ სტრეიტ-აპფსონები ყველა რიცხვზე, რომლებიც ეკუთვნის სპეციფიკური ტიპის ფსონს. 

         სრული ფსონები 

        ეს არის ფსონი ყველა განსხვავებულ შიდა ფსონზე, რომლებიც დადებულია კონკრეტულ 

რიცხვზე. 

         ნახევრად სრული ფსონები 

        ეს არის ფსონი, რომელიც ფარავს იმავე პოზიციებს, რასაც სრული ფსონებიმაგრამ გამრიცხავს 

სტრიტსადა ლაინს. 
         Voisins du Zéro 

        ფსონი ნულის (0) მეზობლებზე რულეტის ბორბალზე, რომელიც ფარავს ყოველ რიცხვს 

ბორბალზე 22-სა და 25-ს შორის და მოიცავს ბორბლის თითქმის ნახევარს, მათ შორის ნულსაც (0). 



         Voisins du Zéro დაფაზე დებს ცხრა ჩიპს: ორ ჩიპს ტრიპლეტზე 0/2/3, ორ ჩიპს კორნერად 

25/26/28/29-ზე და ერთ ჩიპს &nbsp;თითო სპლიტად 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 და 32/35-ზე. Voisins du Zéro 

ფსონის ჯამი არის 9 x არჩეული ჩიპის ღირებულება. 

გადახდა შემდეგნაირადაა: 

         
         Tiers du Cylindreან Tiers ნიშნავს „ორბლის ერთ მესამედს“ რადგან ეს არის ბორბლის 1/3-თან 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ახლოს მყოფი. ეს ფსონი მოიცავს თორმეტ რიცხვს, რომლებიც 

განთავსებულია ბორბლის საპირისპირო მხარეს, 27-სა და 33-ს შორის, 27-ისა და 33-ის ჩათვლით.  ეს 

სერიებია: 27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33. 

        ფსონი ექვსი ჩიპი, სადაც ერთი ჩიპი მოთავსებულია შემდეგ დანაყოფზე: 5/8; 10/11; 13/16; 23/24; 
27/30; 33/36. 

         Orphelins(ობლები) 

        ეს რიცხვები შეადგენელ ბორბლის ორ დანაყოფს Tiers-ისა &nbsp;და Voisins-ის გარეთ. ისინი 

შეიცავს სულ რვა რიცხვს, მათ შორის 17,34,6 და 1,20,14,31,9. 
         

           Orphelins en Plein: დებს ერთ სტრეიტ-აპფსონს თითოეული ობლის პოზიციაზე. 

           Orphelins a Cheval: ერთი ჩიპი იდება&nbsp;რიცხვზე 1 და ერთი — თითოეულ განაყოფზე: 6/9; 

14/17; 17/20 და 31/34. 
         

        გადახდა შემდეგნაირადაა: 

 
               
             
         Jeu 0 - Zéro 

        Jeu 0&nbsp;(Jeu Zéro) არის Voisins du Zéro ფსონის უფრო მცირე ვერსია. იგი მოიცავს რულეტის 

ბორბალზე რიცხვებს 12-სა და 15-ს შორის (და მათი ჩათვლით).  ერთი ჩიპი იდება რიცხვზე 26 და 

ერთი — თითოეულ განაყოფზე: 0/3; 12/15; 32/35. 
         Jeu7/9 

        ეს ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს, დამთავრებულს 7-ზე, 8-ზე ან 9-ზე. ერთი ჩიპი იდება 19 და 27-ზე, 

როგორც სტრეიტ-აპფსონი და ერთი — თითოეულ განაყოფზე: 7/8; 8/9; 17/18; 28/29. 
         Finales en Plein 

        ეს არის ფსონი რულეტის ბორბლის ყველა იმ რიცხვზე, რომლებსაც ერთი და იგივე ბოლო ციფრი 

აქვს, მაგ.: „ბოლო 5“ ნიშნავს ფსონს რიცხვებზე 5, 15, 25, 35. 

        ეს ფსონი დებს ოთხ ჩიპს, როცა 0, 1, 2, 3, 4, 5 ან 6 არჩეულია ბოლო ციფრად - ერთი ჩიპი ყოველ 

რიცხვზე სტრეიტ-აპ ფსონად. თუ სპინის შედეგად ამოვა ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთი, გადახდა ამ 



რიცხვზე იქნება რეგულარული სტრეიტ-აპფსონის&nbsp;მოგება. მგვარად, თქვენი მოგება არის 35 + 1 - 

4 ჩიპი = 32 ჩიპი. 

        თუმცა, ეს ფსონი დებს სამ ჩიპს, როცა 7, 8 ან 9 არჩეულია ბოლო ციფრად — ერთი ჩიპი ყოველ 

რიცხვზე სტრეიტ-აპ ფსონად. ამგვარად, ამ შემთხვევაში თქვენი მოგება არის 35 + 1 - 3 = 33 ჩიპი. 

        ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოკლედ არის მიმოხილული სათამაშო მაგიდაზე თითოეულ 

განსაკუთრებულ ფსონზე დადებული ჩიპების რაოდენობა და რულეტის ბორბლის პოზიციები, 

რომლებსაც ფსონები ფარავს. 

                     
         
                             

 

Speed Roulette 
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის 

ლიმიტები: 

 

Live Football Roulette French 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 
 

   



წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

ლიმიტები: 

 



Speed Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

 

UK Roulette 
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის 

წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 



3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

 

ლიმიტები: 

 

UK Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

 

Triumph Roulette 
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის 

წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 



მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

 

ლიმიტები: 

 

 

Triumph Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 



Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

 
Triumph  French Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 36:1 

Split 1 900 18:1 

Street 1 1350 12:1 

Corner 1 1800 9:1 

Line 1 2700 6:1 

Column / Dozen 1 4500 3:1 

Red / Black 1 9000 2:1 

Even / Odd 1 9000 2:1 

1-18 / 19-36 1 9000 2:1 

Max Win: ₾261 900 

 

 

Roulette 
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის 

წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 



3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

 

ლიმიტები: 

Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

 
Live Single Zero Roulette 
რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს 

სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის 



წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 

ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

 



ლიმიტები: 

 

Elevation Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.5 300 35:01:00 

Split 0.5 600 17:01 

Street 0.5 900 11:01 

Corner 0.5 1200 8:01 

Line 0.5 1800 5:01 

Column / Dozen 0.5 3000 2:01 

Red / Black 0.5 6000 1:01 

Even / Odd 0.5 6000 1:01 

1-18 / 19-36 0.5 6000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

    

    

Prestige Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2 450 35:01:00 

Split 2 900 17:01 

Street 2 1350 11:01 

Corner 2 1800 8:01 

Line 2 2700 5:01 

Column / Dozen 2 4500 2:01 

Red / Black 2 9000 1:01 

Even / Odd 2 9000 1:01 

1-18 / 19-36 2 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

    

    

Deutsches Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 



Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 

1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

    

    

    

Roulette Italiana 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.5 450 35:01:00 

Split 0.5 900 17:01 

Street 0.5 1350 11:01 

Corner 0.5 1800 8:01 

Line 0.5 2700 5:01 

Column / Dozen 0.5 4500 2:01 

Red / Black 0.5 9000 1:01 

Even / Odd 0.5 9000 1:01 

1-18 / 19-36 0.5 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

    

    

Greek  Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 35:01:00 

Split 1 900 17:01 

Street 1 1350 11:01 

Corner 1 1800 8:01 

Line 1 2700 5:01 

Column / Dozen 1 4500 2:01 

Red / Black 1 9000 1:01 

Even / Odd 1 9000 1:01 



1-18 / 19-36 1 9000 1:01 

Max Win: ₾261 900 

 

Turkish Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 36:1 

Split 1 900 18:1 

Street 1 1350 12:1 

Corner 1 1800 9:1 

Line 1 2700 6:1 

Column / Dozen 1 4500 3:1 

Red / Black 1 9000 2:1 

Even / Odd 1 9000 2:1 

1-18 / 19-36 1 9000 2:1 

Max Win: ₾261 900 

 

 
Roleta Brasileira 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 36:1 

Split 1 900 18:1 

Street 1 1350 12:1 

Corner 1 1800 9:1 

Line 1 2700 6:1 

Column / Dozen 1 4500 3:1 

Red / Black 1 9000 2:1 

Even / Odd 1 9000 2:1 

1-18 / 19-36 1 9000 2:1 

Max Win: ₾261 900 

    
    

Hindi Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 450 36:1 

Split 1 900 18:1 

Street 1 1350 12:1 

Corner 1 1800 9:1 

Line 1 2700 6:1 

Column / Dozen 1 4500 3:1 

Red / Black 1 9000 2:1 

Even / Odd 1 9000 2:1 



1-18 / 19-36 1 9000 2:1 

Max Win: ₾261 900 

 

Arabic Roulette 
Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,2 450 36:1 

Split 0,2 900 18:1 

Street 0,2 1350 12:1 

Corner 0,2 1800 9:1 

Line 0,2 2700 6:1 

Column / Dozen 0,2 4500 3:1 

Red / Black 0,2 9000 2:1 

Even / Odd 0,2 9000 2:1 

1-18 / 19-36 0,2 9000 2:1 

Max Win: ₾261 900 

 

Slingshot 
რულეტის ტიპის თამაში, ამ შემთხვევაშიც რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი 1-დან  36-ის ჩათვლით და 

ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს სპეციალური თამაში გამოისახება მოთამაშის მონიტორზე და 

წარიმართება მოთამაშის მიერ. თამაშობის წარმართვისათვის მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს კლავიატურა და 

მაუსი. 

ფერი-შავი და წითელი, ხოლო 0 აღნიშნულია მწვანედ. თამაში იწყება მაშინ, როდესაც მოთამაშე ან 

მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც 

რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების 

შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიღება წყდება რულეტის მიერ ბურთის გაგორების 

მომენტამდე. ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, 

რომ მოთამაშეებს აღარ აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე,  

რაც  ნიშნავს  რომ  ეს  ციფრი  ამ  გაგორებისთვის  არის  მომგებიანი,  რომლის  მიხედვითაც  უკვე  ფსონების 

პროპორციიდან გამომდინარე  ხდება  მოგებების  გადახდა  მოგებულ  მოთამაშეებზე,   ხოლო   წაგებული 

მოთამაშეების თანხა ეკუთვნის კომპანიას. რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ კომპანიის 

მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. 

მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კომპანიის მიერ ინდივიდუალურად. 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ 

ფსონზე, თუ რათქმა უნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი: 

 

ფსონი ფსონზე გადახდა 

ციფრი 35 : 1 

2 - ციფრი (სპლიტი) 17 : 1 

3 - ციფრი 11 : 1 

4 - ციფრი (კუთხე) 8 : 1 

6 - ციფრი 5 : 1 

სექცია (12 ციფრი) 2 : 1 

სვეტი (12 ციფრი) 2 : 1 

1 - 18 ან 19 – 36 1 : 1 

კენტი ან ლუწი 1 :1 

ფერი (შავი ან წითელი) 1 : 1 
 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე 

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ მოთამაშე დებს ფსონს 2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ 

ციფრზე თანაბრად. 

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე 



ერთდროულად, ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას. 

4 ციფრი (კორნერი) - ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული ციფრების საერთო 

შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე. 

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6 ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა 

მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის 

სასურველი ფსონი. (მაგ: 

31,  32,  33,  34, 35, 36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან) 

სექცია (12 ციფრი)  - ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 

ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -ჩათვლით,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც 

მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -ჩათვლით და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 

36-ჩათვლით. 

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად 

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 

ანუ მოთამაშე განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-

ერთი ციფრი. 1-18 ან 19-36 - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან 

ერთ-ერთში. 

კენტი ან ლუწი - ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი 

ან ლუწი  შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი 

იქნება  შავი ან  წითელი. 

ლიმიტები: 

 
Slingshot 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.2 300 35:01:00 

Split 0.2 600 17:01 

Street 0.2 900 11:01 

Corner 0.2 1200 8:01 

Line 0.2 1800 5:01 

Column / Dozen 0.2 3000 2:01 

Red / Black 0.2 6000 1:01 

Even / Odd 0.2 6000 1:01 

1-18 / 19-36 0.2 6000 1:01 

Max Win: ₾174 600 

    
    
    

Prime Slingshot 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.4 300 35:01:00 

Split 0.4 600 17:01 

Street 0.4 900 11:01 

Corner 0.4 1200 8:01 

Line 0.4 1800 5:01 

Column / Dozen 0.4 3000 2:01 

Red / Black 0.4 6000 1:01 



Even / Odd 0.4 6000 1:01 

1-18 / 19-36 0.4 6000 1:01 

Max Win: ₾174 600 

 Quantum  Roulette Instant Play 
Quantum Roulette Instant Play-  მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ 

რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 

ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. თამაშის მიმდინარეობაა ლაივ თამაში წამყვანის/ 

დილერის თანხლებით, დილერი მიჰყვება თამაშის თანამიმდევრობას ასევე ზრუნავს მოთამაშეთა განწყობაზე. 

გარდა ძირითადი რულეტკის ბორბლისა, არის კიდე ელექტრონული, ვერტიკალური რულეტი ორი ბორბლით 

(გარე და შიდა). თითოეულ მათგანზე შეიძლება დადოთ ფსონი, როგორც სტანდარტული რულეტში. თითო 

რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. სტანდარტული რულეტების 

ფსონების გარდა, ან მაგივრად, შეგიძლიათ განათავსოთ Spread-Bets ფსონები ნომრების დიაპაზონზე: 0-1, 2-11, 

12-18, 19-33, 34-54, 55-67 და 68-72. სპრედ– ბეტის შედეგები არის შიდა ბორბლისა და გარე ბორბლის ჯამი. 

მაგალითად, თუ ბურთი ეშვება 10-ზე გარე ბორბალზე და 20-ზე შიდა ბორბალზე, მაშინ Spread-Bet-ის შედეგია 
30. 

    

Quantum Roulette Instant Play 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 29 - 499:1 

Split 0.40 400 17:1 

Street 0.40 600 11:1 

Corner 0.40 800 8:1 

Line 0.40 1200 5:1 

Column / Dozen 0.40 2000 2:1 

Red / Black 0.40 4000 1:1 

Even / Odd 0.40 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.40 4000 1:1 

Max Win: ₾209 200 

 

Quantum Auto Roulette 
Quantum Auto Roulette- თამაშის წესები იდენტურია Quantum Roulette Instant Play-ის, განსხვავება ისაა რომ ამ 

შემთხვევაში დილერის გარეშე მიმდინარეობს თამაში.  

მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ 

რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. 

რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს.  

გარდა ძირითადი რულეტკის ბორბლისა, არის კიდე ელექტრონული, ვერტიკალური რულეტი ორი 

ბორბლით (გარე და შიდა). თითოეულ მათგანზე შეიძლება დადოთ ფსონი, როგორც სტანდარტული 

რულეტში. თითო რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. სტანდარტული 

რულეტების ფსონების გარდა, ან მაგივრად, შეგიძლიათ განათავსოთ Spread-Bets ფსონები ნომრების 

დიაპაზონზე: 0-1, 2-11, 12-18, 19-33, 34-54, 55-67 და 68-72. სპრედ– ბეტის შედეგები არის შიდა ბორბლისა და 

გარე ბორბლის ჯამი. მაგალითად, თუ ბურთი ეშვება 10-ზე გარე ბორბალზე და 20-ზე შიდა ბორბალზე, მაშინ 

Spread-Bet-ის შედეგია 30. 

 

Quantum Auto Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 29 - 499:1 

Split 0.40 400 17:1 

Street 0.40 600 11:1 

Corner 0.40 800 8:1 

Line 0.40 1200 5:1 



Column / Dozen 0.40 2000 2:1 

Red / Black 0.40 4000 1:1 

Even / Odd 0.40 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.40 4000 1:1 

Max Win: ₾209 200 

    

 

Spread Bet Roulette 

Spread Bet Roulette: მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ 

რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 

ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. გარდა ძირითადი რულეტკის ბორბლისა, 

არის კიდე ელექტრონული, ვერტიკალური რულეტი ორი ბორბლით (გარე და შიდა). თითოეულ მათგანზე 

შეიძლება დადოთ ფსონი, როგორც სტანდარტული რულეტში. თითო რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 

1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. სტანდარტული რულეტების ფსონების გარდა, ან მაგივრად, შეგიძლიათ 

განათავსოთ Spread-Bets ფსონები ნომრების დიაპაზონზე: 0-1, 2-11, 12-18, 19-33, 34-54, 55-67 და 68-72. სპრედ–

ბეტის შედეგები არის შიდა ბორბლისა და გარე ბორბლის ჯამი. მაგალითად, თუ ბურთი ეშვება 10-ზე გარე 

ბორბალზე და 20-ზე შიდა ბორბალზე, მაშინ Spread-Bet- ის შედეგია 30. 

 

Spread Bet Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 450 35:1 

Split 0.50 900 17:1 

Street 0.50 1350 11:1 

Corner 0.50 1800 8:1 

Line 0.50 2700 5:1 

Column / Dozen 0.50 4500 2:1 

Red / Black 0.50 9000 1:1 

Even / Odd 0.50 9000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 9000 1:1 

Spread-Bets 

Spread-Bet 0-1 0.50 90 400:1 

Spread-Bet 2-11 0.50 2250 15:1 

Spread-Bet 12-18 0.50 3000 10:1 

Spread-Bet 19-33 0.50 15000 2:1 

Spread-Bet 34-54 0.50 30000 1:1 

Spread-Bet 55-67 0.50 4500 7:1 

Spread-Bet 68-72 0.50 375 80:1 

Max Win: ₾309 150 

 

 

Live Spread Bet Roulette 

Live Spread Bet Roulette: მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ 

რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება.თამაშობა 

მიმდინარეობს დილერის/წამყვანის თანხლებით, რომელიც ამაღელვებლად ცდილობს თამაშის გაძღოლას და 

ზრუნავს მოთამაშეთა განწყობაზე. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-

ს. გარდა ძირითადი რულეტკის ბორბლისა, არის კიდე ელექტრონული, ვერტიკალური რულეტი ორი 

ბორბლით (გარე და შიდა). თითოეულ მათგანზე შეიძლება დადოთ ფსონი, როგორც სტანდარტული რულეტში. 



თითო რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. სტანდარტული 

რულეტების ფსონების გარდა, ან მაგივრად, შეგიძლიათ განათავსოთ Spread-Bets ფსონები ნომრების 

დიაპაზონზე: 0-1, 2-11, 12-18, 19-33, 34-54, 55-67 და 68-72. სპრედ–ბეტის შედეგები არის შიდა ბორბლისა და გარე 

ბორბლის ჯამი. მაგალითად, თუ ბურთი ეშვება 10-ზე გარე ბორბალზე და 20-ზე შიდა ბორბალზე, მაშინ Spread-

Bet- ის შედეგია 30. 

 

 

Live Spread Bet Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 450 35:1 

Split 0.50 900 17:1 

Street 0.50 1350 11:1 

Corner 0.50 1800 8:1 

Line 0.50 2700 5:1 

Column / Dozen 0.50 4500 2:1 

Red / Black 0.50 9000 1:1 

Even / Odd 0.50 9000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 9000 1:1 

Spread-Bets 

Spread-Bet 0-1 0.50 90 400:1 

Spread-Bet 2-11 0.50 2250 15:1 

Spread-Bet 12-18 0.50 3000 10:1 

Spread-Bet 19-33 0.50 15000 2:1 

Spread-Bet 34-54 0.50 30000 1:1 

Spread-Bet 55-67 0.50 4500 7:1 

Spread-Bet 68-72 0.50 375 80:1 

Max Win: ₾309 150 

 

 

Live Spin a Win 
თამაშის წესები : Spin a Win - რულეტი: მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს 

რომელ რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. 

რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. თამაშის დროის ამოწურვის შემდეგ, 

შემთხვევით შეირჩევა ერთი ან რამოდენიმე იღბლიანი რიცხვი იღბლიანი მოგებით. რულეტის ბურთი 

დატრიალდება რულეტზე, ტრიალის შემდეგ ბურთი ჩავარდება ბორბლის რიცხვებიდან ერთ-ერთში. თუ 

გამარჯვებული რიცხვი არის შემთხვევით შერჩეული იღბლიან რიცხვებს შორის და მოთამაშეს straight up-

ით აქვს ფსონი დადებული მოთამაშე იღებს იღბლიან მოგებას. ფსონების მიღების დასრულების შემდგომ 

შემთხვევითად შერჩეული იღბლიანი რიცხვები მათი მოგებებით ნაჩვენები იქნება ფსონთა დაფაზე. ყოველი 

თამაშის დროს ამოდის 1დან 5 მდე იღბლიანი რიცხვი, რომელთა გადახდა არის 50x-დან 500x-მდე თუ ფსონი 

განთავსებული გაქვთ straight up-ზე. 

 

Live Spin a Win 

Bet Limit Payout 

Main Game Bets 

1 0.2 – 7500 1:1 

2 0.2 – 7500 2:1 

5 0.2 – 6000 5:1 



10 0.2 – 3000 10:1 

20 0.2 – 1500 20:1 

40 0.2 - 750 40:1 

Side Bets Payout 

Odd 0.2 - 7500 3:4 

Even 0.2 - 7500 5:4 

Multiplier 0.2 - 1500 25:1 

Max Win: ₾1 515 152 
 

 

Who Wants To Be A Millionaire Roulette Live 
თამაში მიდის ცოცხალი დილერის მონაწილეობით და რეალური, 37-დანაყოფიანი, ცალი ნულის მქონე 

რულეტის ბორბლით. მიზანი არის გამოიცნოთ, თუ რომელ ნომერზე გაჩერდება რულეტის ბურთი. ჩვენ 

ვიყენებთ სტანდარტული ევროპული რულეტის წესებს. თამაშის ყოველ რაუნდში, შეირჩევა და წარგედგინებათ 

1-5 შემთხვევითი რიცხვი ან ზოგიერთ შემთხვევაში, 10 შემთხვევითი რიცხვი. ეს არის Millionaire-ის რიცხვები. 

ყოველი Millionaire-ის რიცხვი წარმოადგენს სპეციალური თამაშის განსხვავებულ სახეობას, რომელიც 

აქტიურდება მაშინ, როდესაც რულეტის ბურთი ჩერდება ამ რიცხვის შესაბამის დანაყოფში. სპეციალურ 

თამაშებში, ანუ Millionaire-ის თამაშებში შეგიძლიათ მოიგოთ x2,000-მდე მულტიპლიკატორები! ამ თამაშში 

თქვენ ნებისმიერი ფსონის დადება შეგიძლიათ, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ მხოლოდ თქვენი შიდა ფსონები, ანუ, 

პირდაპირი, სპლიტი, სტრიტი, კუთხის/კალათის ან ხაზის ფსონ(ებ)ი, რომლებიც განთავსებულია Millionaire-ის 

რიცხვებზე, გაძლევთ სპეციალურ Millionaire-ის თამაშის რაუნდებში მონაწილეობის უფლებას. 

წესები  

ყოველ რაუნდში, ფსონის დადების დროის შემდეგ, 1-5 ან 10 რიცხვი შემთხვევითად გენერირდება და 

გამოისახება ეკრანზე. ეს არის Millionaire-ის რიცხვები და ყოველი მათგანი წარმოადგენს სპეციალური თამაშის 

სხვადასხვა სახეობას, ე.წ. Millionaire-ის თამაშს, როდესაც რულეტის ბურთი ჩერდება ამ რიცხვის აღმნიშვნელ 

დანაყოფში. 

 შესაძლო ვარიანტებია:  

 პიქტოგრამა Millionaire-ის ლოგოთი, რომელიც იწყებს Millionaire-ის რაუნდს, სადაც თქვენ უნდა 

გამოიცნოთ 4 წარმოდგენილი ვარიანტიდან, რომელი გასცემს უმაღლეს მულტიპლიკატორს. 

 არსებობს ორი ტიპის პიქტოგრამა Millionaire-ის ლოგითი: ერთი ბრინჯაოს და ერთი ოქროს, რომელიც 

იმას მიანიშნებს, რომ თითოეული ააქტიურებს 8-კითხვიან ან 10-კითხვიან Millionaire-ის რაუნდს.  

 პიქტოგრამა "x100" გამოსახულებით, რომელიც თქვენს დასაშვებ ფსონზე გასცემს x100 

მულტიპლიკატორს  

 პიქტოგრამა კითხვის ნიშნის "?" გამოსახულებით, რომელიც იწყებს ამ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთს:  

 საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ Millionaire-ის რაუნდის თამაში შესაძლო მაქსიმალური მოგებით x150, 

ან მიიღოთ x50 მულტიპლიკატორი.  

 საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ Millionaire-ის რაუნდის თამაში შესაძლო მაქსიმალური მოგებით x300, 

ან მიიღოთ x100 მულტიპლიკატორი.  

გაითვალისწინეთ: Millionaire-ის რაუნდი არის წინასწარ არჩეული, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ x50/x100 

მულტიპლიკატორი მის ნაცვლად. 

ფსონები:  

სპეციალური Millionaire-ის რიცხვებიდან ერთ-ერთის ჩამოვარდნის დროს, თქვენ დაინახავთ პანელს, რომელიც 

იანგარიშებს თქვენს დასაშვებ ფსონს მულტიპლიკატორის გადახდისთვის. ჯამური ფსონი შედგება თქვენი 

ყველა შიდა ფსონისგან, ანუ პირდაპირი ფსონის, სპლიტის, სტრიტის, კუთხის/კალათის ან ხაზის 

ფსონ(ებ)ისგან, რომლებიც განთავსებულია მომგებიან Millionaire-ის რიცხვზე. ყოველ შიდა ფსონზე დადებული 

ფსონის ოდენობა იყოფა პირდაპირი ფსონის პოზიციების რაოდენობაზე სპლიტის, სტრიტის, კუთხის/კალათის 

ან ხაზის ფსონების შიგნით. 

ეს იმას ნიშნავს, რომ:  

 პირდაპირი ფსონი = ფსონს  

 სპლიტი = ფსონის 1/2-ს  

 სტრიტი = ფსონის 1/3-ს  

 კუთხის/კალათის ფსონი = ფსონის 1/4-ს 

 ხაზის ფსონი = ფსონის 1/6-ს 



მაგალითი: თქვენ დებთ 2-მნიშვნელიან ჩიპს რიცხვზე 34 და აკეთებთ პირდაპირ, სპლიტ და კუთხის/ კალათის 

ფსონს ამ რიცხვზე. რიცხვი 34 გამოვლინდება, როგორც Millionaire-ის რიცხვი, და თამაშის ეკრანზე დაინახავთ 

პანელს, სადაც თქვენი ჯამური ფსონი არის 3,5: 

 2 პირდაპირი ფსონიდან,  

 1 სპლიტიდან,  

 და 0,5 კუთხის/კალათის ფსონიდან. 

პანელი ჩამოშლილი სახით აჩვენებს სხვადასხვა ფსონებს და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ პანელი 

Millionaire-ის რაუნდის განმავლობაში. 

რაც შეეხება მოგებებს Millionaire-ის რაუნდიდან, შესაბამის შიდა ფსონს მიკუთნებული პირდაპირი ფსონების 

რაოდენობა ასევე მიიღება მხედველობაში: 

 პირდაპირი ფსონი: ფსონი x მულტიპლიკატორი = პირდაპირი ფსონის მოგება  

 სპლიტის ფსონი: (ფსონი x მულტიპლიკატორი) x ½ = სპლიტის მოგება  

 სტრიტის ფსონი: (ფსონი x მულტიპლიკატორი) x 1/3 = სტრიტის მოგება  

 კუთხის/კალათის ფსონი: (ფსონი x მულტიპლიკატორი) x ¼ = კუთხის/კალათის მოგება  

 ხაზის ფსონი: (ფსონი x მულტიპლიკატორი) x 1/6 = ხაზის მოგება 

თუკი თქვენ დადეთ რამდენიმე ფსონი, რომელიც მოიცავს Millionaire-ის რიცხვს, ყველა ეს ფსონი ემატება 

ერთმანეთს Millionaire-ის რაუნდის მთლიანი მოგების დასაანგარიშებლად. 

Millionaire-ის რაუნდი 

როდესაც რულეტის ბურთი ჩერდება ერთ-ერთი სპეციალური Millionaire-ის რიცხვის შესაბამის დანაყოფში 

რომელიც აჩვენებს Millionaire-ის ლოგოს ან კითხვის ნიშანს"?", იწყება Millionaire-ის რაუნდი. Millionaire-ის 

რაუნდამდე თქვენ დაინახავთ პანელს, რომელიც აჩვენებს თქვენს მისაღებ ფსონს. შემდეგ რაუნდი იწყება. ის 

შემდგება მრავალი დონისგან, რომლებიც თამაშის ეკრანზე კიბის სახითაა გამოსახული. თამაშის მიმდინარე 

ეტაპი ყოველთვის ნაჩვენებია კიბეზე. ყოველ დონეზე, თქვენი მიზანია გამოიცნოთ, თქვენთვის წარმოდგენილი 

A, B, C ან D ვარიანტიდან რომელი გასცემს უმაღლეს მულტიპლიკატორს. თუკი დროულად არ აირჩევთ 

ვარიანტს, თქვენთვის ავტომატურად შეირჩევა რომელიმე. როდესაც დასრულდება გადაწყვეტილების მიღების 

დრო, გამოვლინდება შედეგები და თქვენ მოგეკუთნებათ მულტიპლიკატორი თქვენ მიერ შერჩეული ასოდან. 

თამაშის მსვლელობასთან ერთად, სხვადასხვა დონეზე მიღებული მულტიპლიკატორები გროვდება. ეს 

ინფორმაცია ყოველთვის ჩანს თამაშის ეკრანზე. თუკი აირჩევს ასოს, რომელიც გამოავლენს X სიმბოლოს, თქვენ 

ამ დონეზე ვერ მიიღებთ ვერცერთ მულტიპლიკატორს და თქვენთვის თამაში დასრულდება. თქვენ 

მოგეკუთვნებათ ყველა მულტიპლიკატორი, რომელიც ამ მომენტამდე დააგროვეთ. თამაში სრულდება, მაშინ 

როდესაც ყველა დონე დასრულდება ან როცა ბოლო მოთამაშე გავარდება. 

Lifelines 

თამაშის მიმდინარეობისას, ზოგიერთი Lifelines შესაძლოა ავტომატურად გააქტიურდეს. შესაძლო ვარიანტებია: 

 50:50 - ავტომატურად აუქმებს 2 ყველაზე მცირე მულტიპლიკატორს  

 Ask the Audience - აჩვენებს პასუხებს სვეტოვანი დიაგრამის სახით, ისე თითქოს აუდიტორიამ მისცა მათ 

ხმა და ავტომატურად ირჩევს უმაღლესი მულტიპლიკატორის მქონე პასუხს. გაითვალისწინეთ: 

აუდიტორია არ არსებობს, ინფორმაცია მოდის თამაშის სერვერიდან.  

 Ask the Host - წამყვანს შეუძლია წაშალოს ყველაზე დაბალი მულტიპლიკატორების მქონე პასუხები. რაც 

უფრო მაღალია დონე, მით უფრო ნაკლები პასუხის წაშლა შეუძლია წამყვანს. მართალია, წამყვანი 

ააქტიურებს lifeline-ს, ფაქტობრივი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი და რომელი 

მულტიპლიკატორები იშლება, მოდის თამაშის სერვერიდან. 

გაითვალისწინეთ, რომ ყოველი Lifeline ჩნდება მხოლოდ ერთხელ თითო დონეზე, და მხოლოდ ერთხელ 

მთლიანი Millionaire-ის რაუნდის განმავლობაში 

Millionaire თამაშების გადახდების ცხრილი: 

 

ფსონის ტიპი გადახდები 

პირდაპირი ფსონი 9 – 1999:1 



სპლიტი 4-999:1 

სტრიტი 2.33-665.66:1 

კუთხე/კალათა 1.5-499:1 

ხაზი 0.66-332.33:1 

 

სხვა ფსონები არ მონაწილეობს სპეციალურ თამაშში და მოგებას ჩვეულებრივი წესების შესაბამისად გასცემს. 

იხილეთ ქვემოთ მოგებების ცხრილი და სპეციალური ფსონების გადახდის ცხრილები. 

 

Who Wants To Be a Millionaire Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight up       0,40 ₾       100,00 ₾  29 : 1 

Split       0,40 ₾       200,00 ₾  14 : 1 

Street       0,40 ₾       300,00 ₾  9 : 1 

Corner/Basket       0,40 ₾       400,00 ₾  6.5 : 1 

Line       0,40 ₾       600,00 ₾  4 : 1 

Column/Dozen       0,40 ₾    1 000,00 ₾  2 : 1 

Red/Black       0,40 ₾       500,00 ₾  1 : 1 

Even/Odd       0,40 ₾       500,00 ₾  1 : 1 

1-18/19-36       0,40 ₾       500,00 ₾  1 : 1 

Milionaire Rounds 

Straight up       0,40 ₾       100,00 ₾  9-1999 : 1 

Split       0,40 ₾       200,00 ₾  4-999 : 1 

Street       0,40 ₾       300,00 ₾  2.33-665.66 : 1 

Corner/Basket       0,40 ₾       400,00 ₾  1.5-499 : 1 

Line       0,40 ₾       600,00 ₾  0.66-332.33 : 1 

Max PAYOUT                          1 361 377,00 ₾  
 

 

 

პოკერი - Poker 

 

Live Casino Hold’em 
კაზინო  ჰოლდ’ემი  (Casino  Hold’em)  ტეხასური  ჰოლდ’ემის  (Texas  Hold’em)  ერთ-ერთი  სახეობაა  და  

ტეხასური ჰოლდემისგან განსხვავებით კაზინო ჰოლდ’ემში მოთამაშის მიზანია მოუგოს დილერს და 

არა სხვა მოთამაშეებს. მოთამაშეების რაოდენობა კაზინო ჰოლდ’ემში შეზღუდული არ არის. თუმცა ერთ 

მოთამაშეს, მაგიდასთან მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. კაზინო ჰოლდ’ემში მოთამაშის 

მიზანია მოუგოს დილერს 5 ბანქოსგან შემდგარი კომბინაციით, რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის 

დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. თამაშის წესები - Casino Hold’em 

თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო ჯოკრების გარეშე. ბანქოს დასტა ირევა 

ყველა დარიგების შემდეგ. თამაშში არსებობს ორი ტიპის საწყისი ფსონი: Ante Bet და Bonus Bet. თამაშში 

მონაწილეობის მისაღებად მოთამაშე უნდა ჩავიდეს ანტე (საწყისი) ფსონს. სურვილისამებრ შეუძლია 

ბონუს ბეთის დადებაც. დილერი რიგრიგობით ორ გახსნილ ბანქოს ურიგებს მოთამაშეს, ხოლო ორ 



დახურულ ბანქოს ირიგებს თავისთვის. მაგიდის შუაში ღიად რიგდება სამი ბანქო, რომელიც 

საერთოა ორი მხარისთვის. მოთამაშეს შეუძლია გააგრძელოს თამაში „ქოლის“ (Call Bet) გაკეთებით ან 

შეწყვიტოს თამაში ფოლდის (Fold) თქმით. 

ქოლის შემთხვევაში მოთამაშე დადებს ფსონს, რომელიც ანტეს ოდენობაზე ორჯერ მეტია და 

გააგრძელებს თამაშს. ქოლ ბეთი ავტომატურად განთავსდება ქოლ ბეთის ველში. 

ფოლდის გაკეთებისას მოთამაშე წააგებს და დაკარგავს ყველა ფსონს, ანტესაც და ბონუს ბეთსაც (თუ 

განთავსებული ჰქონდა). ფოლდის შემდეგ მოთამაშე დაინახავს თამაშის მიმდინარეობას, მაგრამ ფსონის 

გაკეთებას ვეღარ შეძლებს. ახალი ფსონების დასადებად უნდა დაელოდოს მომდევნო რაუნდს. 

თუ მოთამაშე ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის ამოწურვამდე ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას 

ქოლზე ან ფოლდზე, დროის ამოწურვის შემდეგ მოთამაშის გადაწყვეტილება ავტომატურად ფოლდი 

იქნება. მოთამაშის გადაწყვეტილების შემდეგ დილერი დაარიგებს დამატებით ღია ორ ბანქოს: თერნსა 

(Turn) და რივერს (River) და გახსნის საკუთარ ორ დახურულ ბანქოს. გამარჯვებულის გამოსავლენად 

ერთმანეთს უპირისპირდება მოთამაშისა და დილერის საუკეთესო კომბინაცია, რომელიც ორი საკუთარი 

და ხუთი საერთო ბანქოსგან ამორჩეული საუკეთესო ხუთი ბანქოსგან შედგება. 

თამაშის შედეგი- დილერს უნდა ჰქონდეს ოთხიანების წყვილი ან უკეთესი კომბინაცია, რათა მისმა ხელმა 

მიიღოს მონაწილეობა დარიგებაში. თუკი დილერის ხელი ოთხიანების წყვილზე სუსტია, მოთამაშე 

ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად. ანტეზე გადახდა ხდება გადახდის ცხრილის 

შესაბამისად, ხოლო ქოლ ბეთი მოთამაშეს დაუბრუნდება უკან. თუ დილერს თამაშის გაგრძელებისთვის 

აუცილებელი კომბინაცია აქვს, მაგრამ მოთამაშეს უკეთესი კომბინაცია აქვს, ის იგებს. ანტეს გადახდა 

ხდება გადახდის ცხრილის შესაბამისად, ხოლო ქოლ ბეთის გადახდა არის 1:1. 

თუ დილერს თამაშის გაგრძელებისთვის აუცილებელი კომბინაცია აქვს და ამავე დროს ეს კომბინაცია 

მოთამაშის ხელთ არსებულ კომბინაციაზე უკეთესია, მოთამაშე აგებს. შესაბამისად, აგებს ორივე ფსონს, 

როგორც ანტეს, ასევე ქოლ ბეთს. 

რაუნდი ცხადდება ბათილად თუ მოთამაშესა და დილერს ერთნაირი კომბინაცია აქვთ. ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს დაუბრუნდება ორივე ფსონი, ანტეცა და ქოლ ბეთიც. 

თუ მოთამაშესა და დილერს ერთი რანგის კომბინაცია აქვთ, იგებს ის ვისი უმაღლესი ბანქოც მეტი 

ღირებულებისაა. (მაგ. სამი მეფე უგებს სამ ქალს. Q, J, 10, 9, 8-ს ფლეში უგებს 10, 9, 8, 7, 6-ის ფლეშს). 

თუ მოთამაშესა და დილერს შორის ფრეა, მოგებულს გადაწყვეტს შემდეგი უმაღლესი რანგის ბანქო, 

რომელიც არ არის კომბინაციის ნაწილი, ანუ ე.წ. ქიქერი. 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში ყველა მოგება ბათილდება. 

Bonus Bet-“Bonus Bet” არასავალდებულო ფსონია, მაგრამ არ შეიძლება განთავსდეს Ante Bet-ის გარეშე. 

შედეგი დამოკიდებულია მოთამაშის პირველ ხუთ ბანქოზე და აუცილებელია გაკეთებული ჰქონდეს 

“Call”. მოთამაშე თუ დაყრის ბანქოს, Bonus Bet-იც ავტომატურად ჩაითვლება წაგებულად, მიუხედავად 

კომბინაციის სიძლიერისა. 

Live Casino Holdem-ის კომბინაციები (მზარდი): 

 მაღალი კარტის ხელი (High Card) 

 წყვილი (One Pair) 

 ორი წყვილი (Two Pairs) 

 სამი ერთნაირი (Three of a kind) 

 სტრიტი (Straight) 

 ფლეში (Flush) 

 ფულ ჰაუსი (Full House) 

 ოთხი მსგავსი (Four of a kind) 

 სტრიტ ფლეში (Straight Flush) 

 როიალ ფლეში (Royal Flush) 

 

          Live Casino Holdem 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 1 – 2000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 20:1   

Four of a Kind 10:1   



Full House 3:1   

Flush 2:1   

AA or higher 1:1   

AA Bets 1 – 2000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 40:1   

Full House 30:1   

Flush 20:1   

AA or higher 7:1   

Max Win: ₾404 000 

 
 

Live 3 Card Brag 
3 Card Brag არის დაფუძნებული პოპულარულ ბრიტანულ კარტის თამაშზე, რომლის ფესვებსაც მივყავართ 

მე-16 საუკუნეში. მრავალი თვალსაზრისით, ის პოკერის მსგავსია და სანამ დილერს ეთამაშებით, უნდა 

ჩამოხვიდეთ საუკეთესო სამი ხელის კარტი. თამაშების გადმოცემა ხდება მაღალი ხარისხის გამოსახუებით 

რასაც თან ახლავს კაზინოს ფანტასტიური განწყობა. ყველაზე კარგი ის არის, რომ საინტერესო დამატებითი 

ფსონის წყალობით, თქვენ გაქვთ მრავალი მოგების შანსი. 

როგორ ვითამაშოთ: თითოეული რაუნდის დაწყებისას თქვენ უნდა მოათავსოთ თქვენი ანტე ფსონი; ასევე გაქვთ 

არჩევანი მოათავსოთ პეარ პლას ბონუს ფსონი. თქვენი ფსონის მოთავსების შემდეგ უნდა დაადასტუროთ და 

რაუნდიც დაიწყება. შემდეგ თქვენ და დილერს დაგირიგდებათ 3 კარტი თითოს. დილერის კარტები 

დარიგდება დაფარულად და თქვენი კი ამოტრიალებულად. თქვენ მაშინ გაქვთ არჩევანი დააჭიროთ ან 

"ფლეის" ან "ფოლდს". თუ თქვენ აირჩიეთ ფლეის, მაშინ დაიდება თამაშის ფსონი, რომელიც ანტეს ფსონის 

ტოლია. თუ თქვენ აირჩევთ ფოლდს, ის დაამთავრებს რაუნდს და დაკარგავთ თქვენს ანტე ფსონს. მას 

შემდეგ რაც ყველა მოთამაშე მიიღებს გადაწყვეტილებას, დილერი გახსნის კარტს. იმისათვის, რომ დილერის 

ხელმა გაჭრას, უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი დამა. თუ დილერს არ აქვს, მაშინ თქვენ მოიგებთ ანტე ფსონს და 

თამაშის ფსონი ბრუნდება როგორც პუში. თუ დილერს აქვს ეს კარტი, მაშინ თქვენი კარტები შედარდება და 

გაიმარჯვებს საუკეთესო. 

სამი ცვეტის ხელს ეწოდება პრაიალი. ყველაზე კარგი ხელია 3-3-3 და მას მოჰყვება AAA შემდეგ არის KKK, 

QQQ და ასე შემდეგ. 

Running Flush Hand არის მეორე ყველაზე კარგი ხელი. ეს არის იგივე ცვეტის კარტების თანმიმდევრობა. 

ტუზი შეიძლება იყოს როგორც ყველაზე დაბალი ასევე ყველაზე მაღალი კარტი, ისეთი როგორიცაა A-2-3 და QKA. 

ყველაზე მაღალია A-2-3 და მას მოჰყვება AKQ, KQJ, QJ-10 და ასე შემდეგ. 

თუ თქვენ და დილერს გაქვთ იდენტური Running Flush ხელი, მაშინ ფსონი ბრუნდება პუშის სახით. 

მომდევნო ხელი არის რანი, ეს არის რიგი სხვადასხვა ცვეტის კარტების თანმიმდევრობისა. მას მოჰყვება ფლეში, 

რომელიც არის იმავე ცვეტის სამი კარტი. თუ თქვენ და დილერს ერთნაირი ფლეში გაქვთ, მაშინ მაღალი 

კარტი გადაწყვეტს გამარჯვებულს. 

მომდევნო ხელი არის წყვილი, ორი ერთი დონის კარტი, ხოლო ყველაზე სუსტი ხელი არის მაღალი კარტი. 

იმ იშვიათ შემთხვევაში, თუ თქვენი და დილერის ხელს შორის ფრეა, მაშინ როგორც ანტე ფსონი ასევე თამაშის 

ფსონი დაბრუნდება როგორც პუში. 

ფუნქციები და დამატებითი ფსონები. თუ თქვენ დადეთ Ante ფსონი, მაშინ ავტომატურად ისარგებლებთ ანტე 

ბონუსით. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვენ გაქვთ რანინგ ფლეში, პრაიალი ან რანი მაშინ მოიგებთ ბონუს 

გადახდას მიუხედავად დილერის კარტისა. რანით მოიგებთ 1:1-ზე, რანინგ ფლეშით 4:1-ზე, ხოლო 

პრაიალით 5:1-ზე. 

თქვენ ასევე გაქვთ შესაძლებლობა მოათავსოთ პეარ ბონუს ფსონი. ეს არის ფსონი თქვენს ხელში რომელიც 

მოიცავს წყვილს ან უკეთესს. წყვილით მოიგებთ 1:1-ზე, ფლეშით მოიგებთ 4:1-ზე, რანით მოიგებთ 6:1-ზე, 

რანინგ ფლეშით 30:1-ზე, ხოლო პრაიალით 5:1-ზე. 

 

Live 3 Card Brag 

Bet Payout Limit 

Ante/Play Bets 1 – 6000 

Prial 5:1   



Running Flush 4:1   

Run 1:1   

Pair Plus Bets 1 – 1000 

Prial 40:1   

Running Flush 30:1   

Run 6:1   

Flush 4:1   

Pair 1:1   

Poker Plus Bets 1 – 400 

Royal Flush 1000:1   

Running Flush 200:1   

Four of a Kind 100:1   

Full House 20:1   

Flush 15:1   

Run 10:1   

Prial 7:1   

Max Win: ₾477 400 

 
 
 

Live Casino Stud Poker 
თამაშის წესები: Live Casino Stud Poker არის პოპულალური Texas Hold'em პოკერის ნაირსახეობა. Casino Stud Poker 

განსხვავდება Texas Hold'em პოკერისგან იმ თვალსაზრისით, რომ მას თამაშობ არა მოთამაშეების, არამედ ჰაუზის 

წინააღმდეგ. Casino Stud Poker-ის მიზანია დაძლიო დილერის კარტს საუკეთესო შესაძლო ხუთი კარტის 

კომბინაციით. მოთამაშეთა განუსაზღვრელ რაოდენობას შეუძლია ერთდროულად თამაში Casino Stud Poker-

ის მაგიდასთან. თითოეული მოთამაშე იკავებს მაგიდასთან მხოლოდ ერთ ადგილს. Casino Stud Poker 

ითამაშება ერთი სტანდარტული 52 კარტის დასტით (ჯოკერი არ თამაშობს). მხოლოდ ერთი თამაში 

ითამაშება ერთი კარტის ერთი დასტით და კარტის გაჭრა ხდება თამაშის ყოველი რაუნდის შემდეგ. თამაშის 

რაუნდის დასაწყებად, დადეთ პირველადი ფსონი Ante-ს დაფაზე. დილერი დაარიგებს ხუთ კარტს სახით 

ზემოთ თქვენთვის და ერთ კარტს სახით ზემოთ და ოთხ კარტს სახით ქვემოთ თავისთვის. 

თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, თამაში თუ ფოლდი. აირჩიეთ თამაში, რაუნდის გასაგრძელებლად, სათამაშო 

ფსონის დადებით, რომელიც თქვენს ორმაგ Ante-ს უდრის. აირჩიეთ ფოლდი რაუნდის დასასრულებლად, 

შედეგად, გეკარგებათ თქვენი Ante. გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, დილერი ხსნის თავის ოთხ დარჩენილ 

კარტს. გამარჯვების გამოსავლენად, ხდება ბანქოს ხუთი კარტის ქულების დაჯამება და დილერის კარტთან 

შედარება მაღალი ქულების გამოსავლენად. 

ბონუს ფსონები. 5+1 BONUS. 5+1 BONUS ფსონი არის არჩევითი გვერდითა ფსონი. თქვენ მოიგებთ 5+1 BONUS 

ბეთს თუ თქვენი ხუთი კარტი პლუს დილერის პირველი სახით მაღლა კარტი ქმნის ხუთ კარტიან პოკერის 

ბანქოს, სადაც სამი ერთნაირი კარტია ან უფრო უკეთესი. თამაშის ახალი რაუნდის დაწყების დროს, თქვენ 

გეძლევათ არჩევანის უფლება დადოთ 5+1 BONUS ფსონი მას შემდეგ, რაც უკვე დადებული გაქვთ Ante ფსონი, 

რომელიც ტოლია ან მეტია მინიმალურ ოდენობაზე. როცა დასრულდება თქვენი Ante ფსონის მიღება, 5+1 

BONUS ფრონის მონაკვეთი განათდება და აციმციმდება: ყველა ფონის დადება უნდა დასრულდეს ფსონის 

დადების ვადის ამოწურვამდე. ფსონის დადების ვადის ამუწურვის შემდეგ, დილერი მოთამაშეს დაურიგებს 

5 კარტს სახით მაღლა და პირველ კარტს დადებს დილერისთვის, ასევე სახით მაღლა. ამის შემდეგ უნდა 

მიიღოთ გადაწყვეტილება თამაში ან ფოლდი, მაგრამ ეს გადაწვეტილება არ ახდენს გავლენას 5+1 BONUS 

ფსონის შედეგზე. რაუნდის დასასრულს, დილერი ყველა თავის კარტს ატრიალებს სახით მაღლა და აცხადებს 

შედეგებს. გამარჯვებულ მოთამაშესთან აგრეთვე გამოდის ანიმაციური შეტყობინება: თქვენ მოიგეთ : 5+1 

BONUS ; 7x ; სამი ერთნაირი. 

მომგებიანი კომბინაციები.- ინდივიდუალური კარტის შეფასება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით: ტუზი 

(მაღალი ან დაბალი), მეფე, დედოფალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. ტუზი შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს როგორც მაღალი მნიშვნელობის კარტად სტრეიტში A, K, Q, J, 10-ებთან ისე დაბალი მნიშნველობის 

კარტად სტრეიტში 5, 4, 3, 2, A.-ებთან შესაძლო ბანქოები ყველაზე მაღალი გადახდიდან ყველაზე დაბალისკენ: 

როიალ ფლეში არის სტრიტ ფლეში ტუზის, მეფის, დედოფალის, ვალეტის და 10 შემადგენლობით, ყველა 

ერთნაირი მასტის შემთხვევაში. ფრეს შემთხვევაში, მოთამაშე იღებს საწყის ფსონს უკან და თამაშის შედეგია 

ფუში. 

სტრიტ ფლეში ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული მიყოლების კარტისგან, ყველა ერთნაირი 



მასტის, მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი, ყველა გულები. ორი სტრიტ ფლეშის რანგის 

განსაზღვრა ხდება თითოეულიდან ყველაზე მაღალი კარტთან შედარებით. ფრეს შემთხვევაში, მოთამაშე 

იღებს საწყის ფსონს უკან და თამაშის შედეგია ფუში. 

ოთხი ერთნაირი ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ოთხი ერთნაირი რანგის და ერთი სხვა კარტისგან. 

მაგალითად, ოთხი ტუზი შეადგენს ოთხი ერთნაირი. პირი ყველაზე მაღალი რანგის კარტით ამარცხებს უფრო 

დაბალი რანგის კარტს. თუ ოთხი ერთნაირი კარტის რანგი ტოლია, მაშინ მეხუთე კარტი ("გამყვანი") წყვეტს 

ფრეს საჭიროებას. ფრეს შემთხვევაში, მოთამაშე იღებს საწყის ფსონს უკან და თამაშის შედეგია ფუში. 

ფულ ჰაუსი ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ერთი რანგის სამი შესაფერისი კარტისგან და სხვა რანგის ორი 

შესაფერისი კარტისგან, მაგ. სამი მეფე და ორი ექვსიანი. ორი სავსე ჰაუზის პირობებში, იმარჯვებს ერთი უფრო 

მაღალი რანგის სამი კარტით. სამი ერთნაირი მნიშვნელობის კარტის შემთხვევაში, ფულ ჰაუსის პირობებში 

(და შესაბამისად როცა არის ფრე), ერთნაირი მნიშვნელობის ორი კარტი უნდა შედარდეს ერთმანეთს რანგის 

მიხედვით. ფრეს შემთხვევაში, მოთამაშე იღებს საწყის ფსონს უკან და თამაშის შედეგია ფუში. 

ფლეში არის ბანქო, სადაც ყველა ხუთი კარტი არის ერთი და იმავე მასტის, მაგრამ არა მიყოლებითი 

თანმიმდევრობით, მაგალითად, ხუთი კარტი, რომელიც ყველა ჯვარია. ორი ფლეშის შედარება ხდება თუ ისინი 

არიან მაღალი ბანქოს კარტი; ყველაზე მაღალი რანგის კატის შედარება ხდება მეორესთან გამარჯვებულის 

გამოვლენის მიზნით. თუ ორივე ხელს ერთნაირად მაღალი კარტი აქვს, ასეთ შემთხვევაში, მეორე შედარებით 

მაღალი რანგის კარტის შედარება ხდება, და ასე შემდეგ, სანამ არ მოიძებნება განსხვავება. 

სტრიტი არის ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული რანგის კარტისგან სულ ცოტა ორი სხვადასხვა 

მასტის, მაგ., ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი ორი ან მეტი მასტის. ორი სტრიტის რანგის განსაზღვრა ხდება 

თითოეულიდან ყველაზე მაღალი კარტის შედარებით. ორი სტრიტის ერთნაირად მაღალი კარტი 

წარმოადგენს ერთნაირ მნიშვნელობას, მასტების გამოყენება არ ხდება მათ გასაყოფად. 

სამი ერთნაირი არის ბანქო, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის კარტისგან, პლუს ორი კარტისგან, 

რომლებიც არ არიან ამ რანგის ან იგივეა, რაც სხვა დანარჩენი. მაგალითად, მოთამაშეს აქვს სამი მეფე ხელში, 

ესე იგი სამი ერთნაირი. უფრო მაღალი მნიშნველობის სამი ერთნაირი. ამარცხებს უფრო დაბალი 

მნიშვნელობის სამი ერთნაირი. თუ ორი ხელი 

შედგება სამი ერთნაირი კარტით, სადაც მოცემულია ერთნაირი მნიშნველობა, გამყვანი (ორი სხვა კარტი ხელში) 

დარდება ფრეს გასატეხად. 

ორი წყვილი არის ბანქო, რომელიც შეიცავს ორ იგივე რანგის კარტს, პლიუს ასევე ორ სხვა რანგის კარტს 

(რომლებიც ერთმანეთთან წყვილდება, მაგრამ არა პირველ წყვილთან), პლუს ნებისმიერი სხვა რანგის 

კარტი. მაგალითად, როცა ხელში გაქვთ ორი ტუზი და ორი მეფე. ორი ბანქოს შესადარებლად, სადაც ორივე 

შედგება Two Pairs, უფრო მაღალი რანგის წყვილი თითოეული ხელიდან დარდება ერთმანეთს, და უფრო 

მაღალი რანგის წყვილი იმარჯვებს. თუ ორივე ბანქო ერთნაირი რანგის წყვილს შეიცავს, მაშინ მეორე 

წყვილის შედარება ხდება ერთმანეთთან. თუ ორივე წყვილის ორივე წყვილი ერთნაირია, გამყვანი 

განსაზრვრავს გამარჯვებულს. 

Pair არის ბანქო, რომელის შედგება ორი ერთნაირი რანგის კარტისგან (ე.ი. ორი მეფისგან), პლუს სამი 

კარტისგან, რომელთაგან არცერთი არ არის ამ რანგის ან ერთმანეთის მსგავსი.. Pair არის ყველაზე დაბალი 

ბანქო, რისთვისაც ხდება გადახდის მიღება. შედარებით მაღალი რანგის წყვილი ამარცხებს შედარებით 

დაბალი რანგის წყვილს. თუ ორი ბანქო ერთნაირი წყვილისგან შედგება, გამყვანის შედარება ხდება 

დაღმავალი თანმიმდევრობით გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

High Card არის პოკერის კომბინაცია, რომელიც შედგება ნებისმიერი ხუთი ისეთი კარტისგან, რომელიც არ 

აკმაყოფილებს ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. არსებითად, ბანქო არ დგება და მხოლოდ ნებისმიერი 

მნიშვნელობის რამ მოთამაშის ხელში არის მისი ყველაზე მაღალი კარტი. თუ ორ ხელს ერთნაირი მაღალი 

კარტის მნიშნველობა აქვს, ხელის სხვა კარტების შედარება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით 

გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

თამაშის შედეგები და გადახდები. შედეგების განსაზღვრა ხდება მოთამაშის და დილერის საუკეთესო 5 კარტის 

შედარებით (მოთამაშის/დილერის 2 კარგი საერთო 5 კარტთან კომბინაციაში). დილერს უნდა ყავდეს ერთი 

ტუზი ან მეფე ან სხვა რამე უკეთესი კარტი მაღალი კვალიფიკაციის მისაღებად. 

 

Live Casino Stud Poker 

Bet Payout Limit 

Ante 1:1 1 – 1000 

Call Bets 2 – 2000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 25:1   



Full House 10:1   

Flush 7:1   

Straight 5:1   

Three of a 
Kind 3:1   

Two pairs 2:1   

Pair 1:1   

High card 1:1   

5+1 Bonus Bets 1 – 200 

Royal Flush 1000:1   

Straight Flush 200:1   

Four of a Kind 100:1   

Full House 20:1   

Flush 15:1   

Straight 10:1   

Three of a 
Kind 7:1   

Max Win: ₾402 200 

 
 

Live Hi-Lo 
Live Hi-Lo არის ძალიან მარტივი სათამაშო და მოგანიჭებთ  მხიარულებასა და უზარმაზარ მოგებას. ერთად-ერთი 

რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, რომ გამოიცნოთ მომდევნო ბარათი კარტი მაღალი იქნება თუ დაბალი მის 

წინამორბედთან შედარებით. თამაშის განმავლობაში, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ურთიერთქმედებაში ჩვენს ლაივ 

დილერებთან, რომლებსაც ხედავთ მაღალი ხარისხით, გქონდეთ მიმოწერა თქვენს თანა-მოთამაშეებთან და 

ისიამოვნოთ ავთენტური კაზინოს ატმოსფეროთი. 

როგორ ვითამაშოთ. Hi-Lo-ს თამაშობენ კარტის ექვსი დასტით. რაუნდის დაწყებისას, დილერი მაგიდაზე 

განათავსებს ამოტრიალებულ კარტს. თქვენ შემდეგ უნდა განათავსოთ თქვენი ფსონი იმაზე რაც მიგაჩნიათ, რომ 

იქნება შემდეგი კარტი. არსებობს სამი ძირითადი ფსონი, მაღალი, იგივე და დაბალი. ყოველი ფსონის 

გვერდით ნაჩვენებია შანსები, რომელიც დამოკიდებულია პირველად ნაჩვენებ კარტზე. მაგალითად, თუ 

ამოღებულ იქნა 9-იანი მაშინ მოგება უფრო დიდი იქნება მაღალი ფსონის შემთხვევაში, ვიდრე დაბალის. 

თუმცა, იგივეზე დადებული ფსონი ყოველთვის გთავაზობთ 12.06 ჯერ მოგებას და ეს არის თამაშში არსებული 

უმაღლესი მოგება. მას შემდეგ, რაც ფსონები დაიდება, დილერი ჩაწვავს 3 კარტს და შემდეგ გამოაჩენს შედეგის 

კარტს. შემდეგ მოხდება მოგების გადანაწილება, ჩამწვარი კარტები დაუბრუნდება მაგიდას, ხოლო შედეგის 

კარტი ხდება მომდევნო რაუნდის საფუძველი. 

ფუნქციები და დამატებითი ფსონები. - იმისათვის, რომ თამაში ცოტა უფრო საინტერესო გახდეს, არსებობს 

მთელი რიგი ფსონის პარამეტრები მაღალი, იგივე და დაბალის მიღმა. ასევე შეგიძლიათ დადოთ ფსონი 

შედეგის კარტზე, რომ იყოს ტუზი, ტუზი ან კაკო, შავი, წითელი, 2-დან 5-მდე, 6-დან 9-მდე და ვალედან 

ტუზამდე. ეს გაძლევთ ფიქსირებულ მოგებას. ტუზი იხდის ფსონის თანხას 11.56-ჯერ, ტუზი ან კაკო იხდის 

5.78-ჯერ, შავი და წითელი ორივე იხდის 1.92-ჯერ და სამი ზღვრული ფსონიდან ყველა გადაიხდის 2.89-ჯერ. 

რაუნდის შემდეგ, შეგიძლიათ აირჩიოთ, გინდათ დატოვოთ თქვენი მოგება ფსონის სახით თუ გაანაღდოთ ის. 

საამისოდ არსებობს ორი ღილაკი, გაანაღდეთ ყველა და გაანაღდეთ ნაწილი. ყველას განაღდების ღილაკი 

აგაღებინებთ ყველა თქვენს მოგებას, ხოლო ნაწილის განაღდების ღილაკი აგაღებინებთ მინიმუმ 10%, ყველაზე 

პატარა ჩიპური ღირებულების საფუძველზე. 

 

Live Hi-Lo 

Minimal position limit 0.20 

Position Payout   

Ace x11.56   

King&Ace x5.78   

Black/Red x1.92   

2–5 x2.89   



6–9 x2.89   

J–A x2.89   

Higher 

Ratio 
depends on 
the current 
base card   

Snap x12.06   

Lower 

Ratio 
depends on 
the current 
base card   

Possible payouts on the Higher and Lower betting 
positions update dynamically before each round 

starts, depending on the current base card. 

Card on the table Lower Higher 

2 - x1.05 

3 x11.56 x1.15 

4 x5.78 x1.28 

5 x3.85 x1.44 

6 x2.89 x1.65 

7 x2.31 x1.92 

8 x1.92 x2.31 

9 x1.65 x2.89 

Jack x1.44 x3.85 

Queen x1.28 x5.78 

King x1.15 x11.56 

Ace x1.05 - 

Max Win:   ₾15 000 

 

Live  Sicbo Deluxe 
თამაში მიმდინარეობს სამი სტანდარტული კამათლით. ფსონის დადების შემდეგ, ხდება კამათლების 

აირევა სპეციალურ სათავსოში და სანამ არევა დასრულდება და დაფიქსირდება შედეგი, ფსონების 

ადგილების გარკვეულ რაოდენობას (ნულიდან რამდენიმემდე) შემთხვევითობის პრინციპით 

მიესადაგება 

მულტიპლიკატორები. თუ “მოთამაშის” ფსონი განთავსებულია იმ ადგილას, რომელსაც მიესადაგა 

(რომელზეც გავრცელდა) მულტიპლიკატორი, ფსონი გამრავლდება შესაბამის მულტიპლიკატორზე. 

ეკრანის ქვემოთ ნაწილში მოცემულია სათამაშო ჩიპები ფსონის განსათავსებლად. ასევე ქვმოთ 

ნაწილშია 

განთავსებული თამაშის ღილაკები: ROLL – კამათლების გაგორება, REBET - გაძლევთ საშუალებას 

გაიმეოროთ 

ბოლო ფსონი, CLEAR - ყველა ფსონის განულება. ფსონების განთავსების შემდეგ მოთამაშე აჭერს 

ღილაკს ROLL 

და იწყება გათამაშება. მოთამაშის მიმდინარე ბალანსი და განთავსებული ფსონების ოდენობა 

გამოსახულია 

ეკრანის ზემოთა ნაწილში შესაბამის ველებში. “მოთამაშეს” შეუძლია სხვადასხვა სახის ფსონის 

განთავსება 

მაგიდაზე, რომელთაგან თითოეულს აქვს საკუთარი გადახდის კოეფიციენტი. ფსონი ბრუნდება 

ოგებასთან 

ერთად. თამაშის მიზანია მოთამაშემ გამოიცნოს სამივე კამათლის შედეგი. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 

სასურველი სიდიდის ჩიპი და გააკეთოს ფსონი. 

მიიღება შემდეგი სახის ფსონები: 



LOW (დაბალი) -ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოსული რიცხვების ჯამი 11-ზე ნაკლებია. 

გაანგარიშება 

1:1. ნებისმიერი სამი ერთნაირის ამოსვლის შემთხვევაში ხელი წაგებულად ითვლება. 

HIGH (მაღალი) - ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოსული რიცხვების ჯამი იქნება 10-ზე მეტი. 

გაანგარიშება 1:1. ნებისმიერი სამი ერთნაირის ამოსვლის შემთხვევაში ხელი წაგებულად ითვლება. 

ნებისმიერი სამი ერთნაირი - ხელი მოგებულია ნებისმიერი სამი ერთნაირი რიცხვის ამოსვლის 

შემთხვევაში. 

გაანგარიშება 30:1. 

რიცხვი - ფსონი იდება კონკრეტულ რიცხვზე 1-დან 6-ის ჩათვლით. ხელი მოგებულია თუ სამიდან 

ერთ 

კამათელზე მაინც ამოვა არჩეული რიცხვი. გაანგარიშება: ერთი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში 1:1, 

ორი 

რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში 2:1, სამი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში 3:1 

წყვილი - ხელი მოგებულია თუ სამი კამათლიდან ორზე ამოვა მოთამაშის მიერ არჩეული წყვილი. 

გაანგარიშება 10:1.  

სამი ერთნაირი - ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოვა მოთამაშის მიერ არჩეული 

სამი ერთნაირი რიცხვი. ფსონი გაიანგარიშება პრინციპით 180:1 

ციფრთა ჯამი - ფსონი მოგებულია თუ კამათელზე ამოსული ციფრთა ჯამი დაემთხვევა მოთამაში 

მიერ არჩეულ რიცხვს.  

ორი კამათელი - ფსონი მოგებულია თუ სამიდან ორ კამათელზე ამოვა მოთამაშის მიერ შერჩეული 

რიცხვების კომბინაცია. გაანგარიშება 5:1 გაანგარიშება ხდება კონკრეტული რიცხვის მიხედვით: 

ეკრანის ქვემოთ ნაწილში მოცემულია სათამაშო ჩიპები ფსონის განსათავსებლად. ასევე ქვმოთ 

ნაწილშია 

განთავსებული თამაშის ღილაკები: ROLL – კამათლების გაგორება, REBET - გაძლევთ საშუალებას 

გაიმეოროთ 

ბოლო ფსონი, CLEAR - ყველა ფსონის განულება. ფსონების განთავსების შემდეგ მოთამაშე აჭერს 

ღილაკს ROLL 

და იწყება გათამაშება. მოთამაშის მიმდინარე ბალანსი და განთავსებული ფსონების ოდენობა 

გამოსახულია 

ეკრანის ზემოთა ნაწილში შესაბამის ველებში. 
 

Sicbo Deluxe ჩვეულებრივი Sicbo თამაშისგან განსხვავებით, მას გააჩნია მულტიპლიკატორის ფუნქცია, 

რომელიც ყოველ რაუნდში შემთხვევითობის პრინციპით ანიჭებს 1-6-მდე სხვადასხვა ფსონის 

პოზიციას, ასევე შემთხვევითობის პრინციპით არჩეული, სხვადასხვა კოეფიციენტებს და ცვლის 

ფსონის სტანდართულ გადახდას. 
 

ლიმიტები და გადახდები: 

Live Sicbo Deluxe 

Bet Payout Table Limits 

Big/small 1:1 0.40 – 7500 

Any triple 30-87:1 0.40 – 300 

Triple 150-999:1 0.40 – 25 

Double 8-87:1 0.40 – 300 

Total of 4 50-499:1 0.40 – 50 

Total of 5 20-299:1 0.40 – 50 

Total of 6 15-99:1 0.40 - 50 

Total of 7 12-39:1 0.40 - 50 

Total of 8 8-34:1 0.40 - 50 

Total of 9 6-29:1 0.40 - 50 

Total of 10 6-24:1 0.40 - 50 



Total of 11 6-24:1 0.40 - 50 

Total of 12 6-29:1 0.40 - 50 

Total of 13 8-34:1 0.40 - 50 

Total of 14 12-39:1 0.40 - 50 

Total of 15 15-99:1 0.40 - 50 

Total of 16 20-299:1 0.40 - 50 

Total of 17 50-499:1 0.40 - 50 

Number 1-87:1 0.40 - 300 

Pair 5-24:1 0.40 - 1000 

Max Win: ₾109 200 

 

 

Live Dragon Tiger 
ლაივ დრაგონ თაიგერი (დრაკონი და ვეფხვი) გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ძალიან მარტივად და სწრაფად. 

თამაშის მიზანია, გამოიცნოთ რომელი ხელი - „Dragon“ (დრაკონი) თუ „Tiger“ (ვეფხვი) მიიღებს უფრო მაღალი 

ღირებულების კარტს და შესაბამისად გაიმარჯვებს. მოთამაშს ასევე შეუძლია ივარაუდოს, რომ „Dragon“-ს და 

„Tiger“-ს თანაბარი ღირებულების კარტი ეყოლებათ და დადოს ფსონი „ T i e ” ფრეზე (X). ტუზის 

მნიშვნელობაა 1, მას მოსდევს 2; 3 და ა.შ, ყველაზე მაღალი მნიშვნელობისაა მეფე, მიუხედავად მასტისა. 

 მოთამაშე აკეთებს ფსონს სურვილის მიხედვით „Dragon“-ზე, „Tiger“-ზე ან „Tie“(ფრეზე)-ზე. 

 დილერი არიგებს თითო ბანქოს „Dragon“-ზე და „Tiger“-ზე. 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის 

მქონე ბანქო. 

მოთამაშეს შეუძლია ძირითადი ფსონის „Dragon“ და „Tiger“-ის გარდა დამატებით დადოს ფსონი „Big“-

ზე, ( რაც იმას ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს 8-K )  „Small“ -ზე (რაც იმას 

ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს A-6 ) ან „♠ ♥ ♣ ♦“-ზე. (რაც იმას ნიშნავს 

რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო  უნდა იყოს არჩეული მასტის ) 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის 

მქონე ბანქო. 

 უმაღლესი ქულა არის მეფე, უდაბლესი ტუზი. - K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2, A მოგებაზე გაიცემა 1:1, გაყრის (Tie) შემთხვევაში 1:8 

 

 

Live Dragon Tiger 

Bet Payout Table Limits 

Dragon 1:1 2 - 2000 

Tiger 1:1 2 - 2000 

Tie 10:1 2 - 500 

Dragond/Tiger Odd 1:1 2 - 1000 

Dragond/Tiger Even 1:1 2 - 1000 

Dragond/Tiger Big 1:1 2 - 1000 

Dragond/Tiger Small 1:1 2 - 1000 

Max Win: ₾13 500 

 
 

Live Baccarat 
ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის 

ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. 

მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 



თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების 

კოეფიციენტია 0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ 

(გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი 

ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 0.95:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 



Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

მაგიდების ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Live Baccarat 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

Grand Baccarat 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

Prestige Baccarat 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

 

 

Live No Commission Baccarat 
 

გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 

9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე 

ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივ და No Commission(NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 



მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) 

ბაკარის შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს 

აიღებს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ 

მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 1:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

 

 

მაგიდების ლიმიტები: 
 



Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Live No Commission 
Baccarat 

2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

Grand Baccarat NC 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

Prestige Baccarat NC 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

 

Live  7 Seat Baccarat 
 
ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში, აღნიშნული ბაკარის ფარგლებში დილერთან თამაში შეუძლია 7 განსხვავებულ 

მოთამაშეს, (სათამაშო მაგიდასთან გახლავთ 7 თავისუფალი ადგილი). მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ 

დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს 

რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე 

მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). 

კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება 

და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც 

და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის 

შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების 

კოეფიციენტია 0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ 

(გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი 

ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 



ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 0.95:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

ლიმიტები: 
 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Live  7 Seat Baccarat 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

 

 
Live 7 Seat No Commission Baccarat 
 
ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში, აღნიშნული ბაკარის ფარგლებში დილერთან თამაში შეუძლია 7 განსხვავებულ 

მოთამაშეს, (სათამაშო მაგიდასთან გახლავთ 7 თავისუფალი ადგილი). მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ 

დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს 

რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე 

მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). 

კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება 



და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც 

და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის 

შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივ და No Commission (NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) 

ბაკარის შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს 

აიღებს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ 

მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 1:1 

Tie 8:1 



Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

ლიმიტები: 
 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Live 7 Seat No Commission 
Baccarat 

2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾1 426 

200 
 

 
Soho Baccarat 
 

გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 

9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე 

ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 



ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების 

კოეფიციენტია 0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ 

(გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი 

ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 0.95:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

ლიმიტები: 



 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Soho Baccarat 2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

 

 
Soho Baccarat No Commission 
 

გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 

9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე 

ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივ და No Commission (NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) 

ბაკარის შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს 

აიღებს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ 

მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 



ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 1:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

ლიმიტები: 
 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Soho Baccarat No 
Commission 

2 – 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1 426 200 

 

 

 
Speed Baccarat 
 

გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 

9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე 

ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 



თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების 

კოეფიციენტია 0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ 

(გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი 

ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

   

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 0.95:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 



Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

ლიმიტები: 
 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Speed Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1,426,200 

 

 

Speed Baccarat No Commission 
 

გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის ჯამია 8 ან 

9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. მოთამაშე 

ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ რა 

სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 

2, 3, 4, 5, 6, 7. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის 

მესამე კარტი იყო 4, 5, 6 ან7.  თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე 

კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 

10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ 

იდენტური კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივ და No Commission (NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) 

ბაკარის შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს 



აიღებს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ 

მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და 

მოთამაშის წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა 

ხდება კოეფიციენტით 11:1. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო 

მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ 

ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

„სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე 

გამოსახულ სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის 

ფსონი. მოთამაშეს შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა 

ღილაკზე დაწკაპებით. თუ მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა 

დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის 

გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა 

დადებული ფსონი. მიწოდებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი და მაქსიმალური 

მოგება მოცემულია ცხრილში. 

  გადახდების ცხრილი: 

 

 

Bet Type Payout 

Player 1:1 

Banker 1:1 

Tie 8:1 

Player Pair 11:1 

Banker Pair 11:1 

Perfect Pair™ 25:1 

Either Pair 5:1 

Big 0.54:1 

Small 1.5:1 

Egalite 0 150:1 

Egalite 1 215:1 

Egalite 2 220:1 

Egalite 3 200:1 

Egalite 4 120:1 

Egalite 5 110:1 

Egalite 6 45:1 

Egalite 7 45:1 

Egalite 8 80:1 

Egalite 9 80:1 

 

 

ლიმიტები: 
 

 

Table Min - Max (₾) Max Win 



Player / 
Banker 

Tie 
Player / 
Banker 

Pair 

Perfect 
Pair 

Either 
Pair 

Small / Big Egalite 

Speed Baccarat No 
Commission 

2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 ₾1,426,200 

 

Live Blackjack 
 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 

ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 



 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 

 

მაგიდების ლიმიტები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

 Max Win  
Bet 

Side Bets 
Bet 

Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect 
Pairs 

21+3 
Perfect 

Pairs 
21+3 

Blackjack 1 50-6000 10 - 2000 10 - 1000 10 - 6000 10 - 2000 10 - 1000 318 000 ₾  

Blackjack 2 50-6000 10 - 2000 10 - 1000 10 - 6000 10 - 2000 10 - 1000 318 000 ₾  

Blackjack 3 50-6000 10 - 2000 10 - 1000 10 - 6000 10 - 2000 10 - 1000 318 000 ₾  

Blackjack 4 100-10000 10 - 2000 20 - 1000 10 - 10000 10 - 2000 10 - 1000 330 000 ₾  

Blackjack 5 100-10000 10 - 2000 20 - 1000 10 - 10000 10 - 2000 10 - 1000 330 000 ₾  

Blackjack 6 20-4000 2 - 2000 2 - 1000 10 - 4000 2 - 2000 2 - 1000 312 000 ₾  

Blackjack 7 50-6000 10 - 2000 10 - 1000 10 - 6000 10 - 2000 10 - 1000 318 000 ₾  

Blackjack 8 20-4000 2 - 2000 2 - 1000 10 - 4000 2 - 2000 2 - 1000 312 000 ₾  

Blackjack 9 50-6000 10 - 2000 10 - 1000 10 - 6000 10 - 2000 10 - 1000 318 000 ₾  

Colombia Blackjack 20-4000 2 - 2000 2 - 1000 10 - 4000 2 - 2000 2 - 1000 312 000 ₾  

Elevation Blackjack 1 20-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Elevation Blackjack 2 10-2000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 111 000 ₾  

Elevation Blackjack 3 20-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Elevation Blackjack 4 40-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Elevation Blackjack 5 200-20000 10-2000 10-1000 10-2000 2-400 2-200 213 000 ₾  

Privee BlackJack 1 10-2000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 111 000 ₾  

Privee BlackJack 2 10-2000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 111 000 ₾  

Privee BlackJack 3 20-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Privee BlackJack 4 40-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Privee BlackJack 5 40-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  

Privee BlackJack 6 50-10000 10-2000 10-1000 20-2000 2-400 2-200 198 000 ₾  

Privee BlackJack 7 100-20000 10-1000 10-1000 10-2000 2-400 2-200 213 000 ₾  

Royale Blackjack 1 30-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500 ₾  



Royale Blackjack 3 30-5000 10-2000 10-1000 10-2000 10-400 10-200 190 500 ₾  

Royale Blackjack 5 50-10000 10-2000 10-1000 10-2000 10-400 10-200 198 000 ₾  

Soiree Blackjack 1 200-20000 40-2000 40-1000 50-2000 10-400 10-200 213 000,00 ₾  

Grand Blackjack 200-20000 40-2000 40-1000 50-2000 10-400 10-200 213 000,00 ₾  

EAAHNIKO Blackjack 20-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500,00 ₾  

Deutsches Blackjack 200-5000 40-2000 40-1000 50-2000 10-400 10-200 190 500 ₾  

Blackjack Italiano 1 40-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500,00 ₾  

Blackjack Italiano 2 20-5000 2-1000 2-500 10-2000 2-400 2-200 115 500,00 ₾  

 

Royale Blackjack 1 

 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 

ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 



დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 
 

 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Royale Blackjack 1 30 – 5000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 400 2 - 200 ₾330 000 
 

 

Royale Blackjack 2 

 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 

ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 



გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 
 



 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Royale Blackjack 2 30 – 5000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 400 2 - 200 ₾330 000 
 

 
Royale Blackjack 3 

 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 

ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 



მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 
 

 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Royale Blackjack 3 30 – 5000 10 - 1000 10 - 500 10 - 5000 10 - 400 10 - 200 ₾390 000 
 

 

Royale Blackjack 4 

 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 



ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 



 

 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Royale Blackjack 4 30 – 5000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 400 2 - 200 ₾330 000 
 

 
Royale Blackjack 5 

 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 

ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 



დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 
 

 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Royale Blackjack 5 50 – 10000 10 - 1000 10 - 500 10 - 2000 10 - 400 10 - 200 ₾370 000 
 

 

Soiree elit Blackjack 100 

თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ესაა არის ბლექჯეკი ერთ დარიგებაში, რომელიც მხოლოდ ერთი ხელის თამაშის 

საშუალებას იძლევა. მოთამაშეები დილერის წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში მიმდინარეობს კარტის 6 

შეკვრით. თამაშის მიზანია, მოთამაშემ დააგროვოს 21 ქულა, ან 21-მდე მიახლოებული კომბინაცია. 21 

ქულაზე გადაცილება (ჩაწვა) ფსონის წაგებას ნიშნავს. თუ თქვენი პირველი ორი კარტის ჯამი 21-ის ტოლია, 

ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ბლექჯეკი. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-ია. 

მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

თამაშის წესები. -მოთამაშე მოგებულია თუკი მის მიერ დაგროვილი ქულა აჭარბებს დილერის კომბინაციას. 

ბლექჯეკის შემთხვევაში მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს (იმ შემთხვევაში თუკი დილერს ბლექჯეკი არ 

ჰყავს). ტუზი 1-ის ან 11-ის ტოლია, ყველა ნახატი კარტი 10 ქულას უდრის, ხოლო დანარჩენი კარტის 



ქულები თითოეულ მათგანზე გამოხატული ციფრის იდენტურია. თუკი დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს 

გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს, ხოლო თანაბარი ქულების შემთხვევაში არცერთი მხარე არ რჩება 

წაგებული და მოთამაშეს ფსონი უბრუნდება. ბლექჯეკის კომბინაცია უგებს 2-ზე მეტი კარტით დაგროვილ 

21-ქულიან კომბინაციას. 

თამაში წარმოებს ტრადიციული წესების მიხედვით, რამოდენიმე გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

მოთამაშეს “სპლიტის” (კარტის გაყოფის) უფლება მხოლოდ ერთხელ აქვს. მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს 

ფსონი “სპლიტის” შემდეგ. 

ფსონის დადება. ფსონის დასადებად მოთამაშემ მაუსის დაწკაპებით უნდა აარჩიოს სასურველი 

ღირებულების ჩიპი და ამის შემდეგ დააკლიკოს მაგიდაზე ფსონის დადების ადგილზე. 

მოთამაშის ვარიანტები 

„სპლიტი“ (გაყოფა) - თუკი პირველი ორი კარტი ერთნაირი ღირებულებისაა, მოთამაშეს შეუძლია გაყოს 

(“გასპლიტოს”) კარტი ორ ცალკეულ ხელად, თავდაპირველი ფსონის ფასად. ამის შემდგომ თამაში 

ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით: 

ორი ტუზის “სპლიტის” შემთხვევაში, მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს მესამე კარტი. ტუზების 

“სპლიტის” შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება. 

გაორმაგება - თუკი პირველი ორი კარტის დარიგების შემდეგ მოთამაშემ 9-დან 15 ქულამდე მოაგროვა და 

ამასთან, ტუზის გარეშე, მოთამაშეს უფლება აქვს გააორმაგოს ფსონი (თუკი იგი დილერის ერთი 

კარტიდან გამომდინარე მიიჩნევს, რომ უკეთესი ქულის დაგროვება შეუძლია), თუმცა ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს ურიგდება მხოლოდ ერთი კარტი, რის შემდეგაც იგი იძულებულია შეჩერდეს. 

დაზღვევა - დაზღვევა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს თავი დაიცვას დილერის ბლექჯეკისაგან, მაგალითად: 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დილერის პირველი კარტი ტუზია. დაზღვევის ღირებულება 

თავდაპირველი ფსონის ნახევარს შეადგენს. დილერთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, დაზღვევა 

2:1-თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

მოთამაშე შეიძენს დაზღვევას, მაგრამ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, დაზღვევის თანხა მოთამაშეს არ 

უბრუნდება. მოთამაშესთან ბლექჯეკის ამოსვლის შემთხვევაში, მას უფლება აქვს მოითხოვოს მოგების 2:1-

თან (ერთი ერთში) გადახდა, რაც ხელის დასრულებას ნიშნავს. თუკი ბლექჯეკის მქონე მოთამაშე 

განაგრძობს თამაშს და დილერსაც ბლექჯეკი ამოუვა, ცხადდება ფრე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთამაშის 

მოგება შეადგენს 3:-თან. 

დანებება - მოთამაშეს არ შეუძლია დანებება და თამაშის შეწყვეტა მის დასრულებამდე. ასეთ შემთხვევაში 

მოთამაშე ცხადდება წაგებულად. 

დილერის წესები - დილერი ვალდებულია დაირიგოს კარტი სანამ ქულების რაოდენობა 17-ს არ მიაღწევს 

და შეჩერდეს თუკი ჯამი 17 ან 17-ზე მეტია. თუ ქულების რაოდენობა აჭარბებს 17-ს მაშინ ტუზი 11-

ია. მოთამაშეს სტრატეგია ორ ძირითად ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს: 

 კარტის საკუთარ კომბინაციებს: 

 დილერის მიერ დარიგებულ კარტს. 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 



 

 

ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 
Bet Behind 

Bet Behind Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 Perfect Pairs 21+3 

Soiree elit Blackjack 100 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 100 -20000 10 - 1000 10 - 500 ₾955,500 
 

 

Majority Rules Speed Blackjack Live 

 

რვადასტიან ბლექჯეკის თამაშს, ლაივ დილერითა და რეალური ბლექჯეკის მაგიდით. თამაში იყენებს 

კლასიკური ბლექჯეკის წესებს. მაგიდასთან ორი ადგილია და თითოეული ადგილი შეუზღუდავი 

რაოდენობით მოთამაშეს მასპინძლობს. თამაშს აქვს თამაშის ორი რეჟიმი: უმრავლესობის ხმა (Majority 

Rules) და საუკეთესო სტრატეგია, რომლებიც კონკრეტულ ადგილზე აქტიურდება მოცემულ ადგილზე 

მყოფი მოთამაშეების რაოდენობის მიხედვით. 

ფსონის დადების მიმდინარეობა: 

          ფსონის დასადებად აირჩიეთ ჩიპი და მოათავსეთ ფსონის პოზიციაზე. 

          შეგიძლიათ რამდენიმე ჩიპის დადება სხვადასხვა ფსონის პოზიციაზე ერთდროულად. 

          თამაშის ფანჯარაში ტაიმერი აჩვენებს, რა დრო დაგრჩათ ფსონების დადებამდე. 

          თქვენი ფსონები უნდა დაადასტუროთ. ამის გაკეთება შესაძლებელია ხელით ან დადასტურების 

ღილაკის გამოყენებით თითოეული ფსონის შემდეგ, ან ავტომატურად ფსონის დადების დროის 

დასასრულს. თუ თქვენი სერვისის მომწოდებელს ჩართული აქვს ავტომატური დადასტურება, იგი 

ნაგულისხმევად არის ჩართული და დადასტურების ღილაკი არ ჩნდება. ამ ფუნქციის გამორთვა 

შეგიძლიათ თამაშის პარამეტრებში. 

           „ფსონები აღარ მიიღება“ სიგნალის შემდეგ თამაშის რაუნდი იწყება. 

          მომგებიანი ფსონებისთვის მოგებები გადაიხდება თითოეული თამაშის რაუნდის დასასრულს. 

          თამაშის რაუნდის სათამაშოდ ხელახლა დადეთ ფსონები ან გამოიყენეთ ღილაკი ხელახალი 

ფსონი. 

          რიგის გამოსატოვებლად, უბარლოდ, აღარ მოათავსოთ ფსონები მაგიდაზე. 

თამაშის მიმდინარეობა: 

როცა თამაშს იწყებთ, უნდა აირჩიოთ შეიძლება თუ არა უმრავლესობის წესებისა და საუკეთესო 

სტრატეგიის რეჟიმებში მოქმედება, რომელიც დამატებით თანხას მოითხოვს (სპლიტი და დუბლი), 

თქვენს ხელზე ავტომატურად იქნას გამოყენებული (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  

თამაშის რეჟიმების  აღწერა). 

          მაგიდაზე ჯერ უნდა დადოთ მთავარი ფსონი, შემდეგ კი შეგიძლიათ არასავალდებულო 

გვერდითი ფსონების დადება. 

          ადგილზე არსებული ინდიკატორები გაჩვენებთ, რამდენმა მოთამაშემ დადო ფსონი და 

დაკმაყოფლებულია თუ არა მოთხოვნები უმრავლესობის წესების რეჟიმის გასააქტიურებლად. 

          მოცემულ ადგილზე მყოფი მოთამაშეების რაოდენობის მიხედვით აქტიურდება უმრავლესობის 

წესების ან საუკეთესო სტრატეგიის რეჟიმი. 
             

               უმრავლესობის წესების რეჟიმის შემთხვევაში, ადგილზე მყოფმა ყველა მოთამაშემ ხმა უნდა 

მისცეს, რომელი მოქმედება (ჰიტი, სტენდი, დუბლი ან სპლიტი) იქნება შემდეგი (დამატებითი 

ინფორმაციისთვის იხილეთ უმრავლესობის წესების თამაშის რეჟიმის სექცია). ხმის მიცემა მეორდება 

მანამ, სანამ მოქმედების რაუნდები მიმდინარეობს. 

               საუკეთესო სტრატეგიის რეჟიმის შემთხვევაში, მოქმედების რაუნდი არ გაქვთ, თქვენი ხელი 

ავტომატურად მთავრდება ბლექჯეკის საუკეთესო სტრატეგიის მიმდინარეობის მიხედვით 

(დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საუკეთესო სტრატეგიის თამაშის რეჟიმის სექცია). 

              თუ სერვისის პროვაიდერის მიერ ჩართულია, თითოეულ მოთამაშეს ცალკე მიეცემა 

დაზღვევის შესაძლებლობა, რომლის გადაწყვეტაც არ ხდება უმრავლესობის ხმით ან საუკეთესო 



სტრატეგიით. 

თუ მაგიდაზე ყველა მოთამაშე ჩაიწვება (შეაგროვებს 21-ზე მეტს), რაუნდი დამთავრდება. დილერი 

აღარ არიგებს დამატებით კარტებს. 

ლიმიტის დიაპაზონები 

         ლობიში მაგიდის სახელის გვერდით და თამაშის UI-ში ნაჩვენები ლიმიტის დიაპაზონები 

შეესაბამება მთავარი პოზიციის ფსონის ლიმიტებს. 

        თამაშში ხელმისაწვდომ მთავარ ფსონსა და ყველა გვერდით ფონს აქვს საკუთარი ლიმიტები. 

        თამაშის რეჟიმი "უმრავლეობის წესები" “Majority Rules”: 

        თამაშის დასაწყისში უნდა აირჩიოთ, შეიძლება თუ არა თქვენს ხელზე ავტომატურად იქნეს 

გამოყენებული მოქმედებები, რომლებიც დამატებით თანხას მოითხოვს (სპლიტი და დუბლი), როცა 

ისინი ხმათა უმრავლესობით აირჩევა ან, განსაკუთრებულ გარემოებებში, გამოიყენება საუკეთესო 

სტრატეგიის მიხედვით. თუ არ დაეთანხმებით ამას, მოქმედების რაუნდი დამთავრდება სექციაში 

ავტომატური სპლიტი ან დუბლი აღწერილი მიმდინარეობით. 

        მოქმედების რაუნდების დროს ადგილზე მჯდომმა ყველა მოთამაშემ უნდა მისცეს ხმა, რომელი 

მოქმედება განხორციელდეს: ჰიტი, სტენდი, დუბლი თუ სპლიტი. ყველაზე პოპულარული მოქმედება 

დაუყოვნებლივ მიიღება და გამოიყენება ადგილზე მჯდომ ყველა მოთამაშეზე: 

როცა ის მოაგროვებს ხმათა 50%-ზე მეტს; ან როცა ვერცერთი მოქმედება ვერ გადალახავს 50%-იან 

ზღვარს და სხვა მოქმედებისთვის მიცემული ხმები აჭარბებს ყველაზე პოპულარული მოქმედების 

ქულებს. 

თუ თამაშის რაუნდის დასასრულისთვის ვერცერთი მოქმედება ვერ მიიღებს ხმათა უმრავლესობას, 

ავტომატურად ყველა განახორციელებს იმ მოქმედებას, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო. ამ 

შემთხვევაში, თუ ერთი ან მეტი მოქმედება მიიღებს ხმათა თანაბარ რაოდენობას, მოქმედების რაუნდი 

ავტომატურად გადაწყდება საუკეთესო სტრატეგიის მიხედვით. 

        თუ მოქმედების დროს არ მისცემთ ხმას: 

და ყველა ხმა მიცემულია, ხმათა უმრავლესობით არჩეული მოქმედება გამოყენებული იქნება თქვენს 

ხელზეც; 

          და არცერთი ხმა არ არის მიცემული, აღნიშნულ რაუნდში ყველა მოთამაშის ხელი გადაწყდება 

საუკეთესო სტრატეგიის მიხედვით. 

ხმის მიცემა მეორდება, სანამ მოქმედების რაუნდები მიმდინარეობს ან სანამ ადგილზე მჯდომი ყველა 

მოთამაშე გაჩერდება ან ჩაიწვება. 

        თუ სერვისის პროვაიდერის მიერ ჩართულია და დილერს პირველ კარტად აქვს ტუზი, 

დაზღვევის შემოთავაზებას იღებთ ხმათა უმრავლესობისგან დამოუკიდებლად და უნდა აირჩიოთ, 

მიიღებთ თუ არა დაზღვევას. 

თამაშის რეჟიმი "საუკეთესო სტრატეგია": 

        თამაშის დასაწყისში უნდა აირჩიოთ, შეიძლება თუ არა თქვენს ხელზე ავტომატურად იქნას 

გამოყენებული მოქმედება, რომელიც დამატებით თანხას მოითხოვს (სპლიტი და დუბლი). თუ არ 

დაეთანხმებით ამას, მოქმედების რაუნდი დამთავრდება სექციაში ავტომატური სპლიტი ან დუბლი. 

        მოქმედების რაუნდის დროს თქვენი ხელი ავტომატურად მთავრდება ბლექჯეკის საუკეთესო 

სტრატეგიის მიმდინარეობის მიხედვით. 

        თუ სერვისის პროვაიდერის მიერ ჩართულია და დილერს პირველ კარტად აქვს ტუზი, მიიღებთ 

დაზღვევის შემოთავაზებას საუკეთესო სტრატეგიის მიმდინარეობისგან დამოუკიდებლად და უნდა 

აირჩიოთ, აიღოთ თუ უარი თქვათ დაზღვევის შემოთავაზებაზე. 

        ავტომატური სპლიტი ან დუბლი: თუ მოქმედება არის სპლიტი ან დუბლი და თქვენ დათანხმდით 

მისდიოთ ავტომატურ გადაწყვეტილებებს, ამ მოქმედებების შესასრულებლად ფულის აღება 

მომენტალურად მოხდება თქვენი ბალანსიდან. 

        თუ არ დაეთანხმეთ ავტომატურ სპლიტს ან დუბლს, ან თუ გაკლდებათ თანხა მოქმედების 

შესასრულებლად: 

სპლიტის შემთხვევაში ავტომატურად მიჰყვებით  ხელის მიმდინარეობას; 

   დუბლის შემთხვევაში ავტომატურად განახორციელებთ ჰიტს და შემდეგ სტენდს.  

გამონაკლისი: თუ არ დაეთანხმეთ ავტომატური გადაწყვეტილებების მიყოლას, ასევე ხმა მიეცით 

უმრავლესობის წესების რეჟიმში, არჩეული მოქმედება გამოიყენება თქვენს ხელზეც. 

გვერდითი ფსონები: 



      ფსონები, რომელთა დადებაც შეგიძლიათ მთავარი თამაშის ფსონის მიღმა. მათი დადება მთავარი 

ფსონის გარეშე შეუძლებელია. 
21+3  

        ამ ტიპის ფსონი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს ფსონი დადოს იმაზე, რომ მოთამაშისთვის 

დარიგებული პირველი ორი კარტისა და დილერისთვის დარიგებული პირველი ორი კარტის 

ერთობლიობა შექმნის სამკარტიანი პოკერის ხელს შემდეგი მომგებიანი ხელების წინააღმდეგ: 

სამი ერთნაირის მასტი - სამივე კარტი ერთი და იგივე მასტისა და ღირებულების 

           სტრეიტ ფლეში - სამივე კარტი თანმიმდევრული და ერთი და იგივე მასტის 

           სამი ერთნაირი - სამივე კარტი ერთი და იგივე რიგის 

           სტრეიტი - სამივე კარტი თანმიმდევრული, მაგრამ სხვადასხვა მასტის 

           ფლეში - სამივე კარტი ერთი და იგივე მასტის 

წყვილები:  

მოთამაშის წყვილი: 

მოთამაშის პირველი ორი კარტი ქმნის Perfect Pair, Coloured Pair ან Red/Black Pair-ს 

მოთამაშის და დილერის პირველი ორი კარტი ქმნის ერთი და იგივე მასტის წყვილს.        

ფერადი წყვილი: მოთამაშის და დილერის პირველი ორი კარტი ქმნის ერთი და იგივე ფერის, მაგრამ 

სხვადასხვა მასტის წყვილს.  

წითელი/შავი წყვილი: მოთამაშის და დილერის პირველი ორი კარტი ქმნის წყვილს, მაგრამ 

სხვადასხვა ფერისა და მასტის.             
 

გადახდების ცხრილი: 

 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3:2 

Winning hand 1:1 

Insurance 2:1 

Player pair / Dealer pair 

Perfect Pair 25:1 

Colored Pair 12:1 

Mixed Pair 6:1 

21 + 3 

Suited Three of a Kind 100:1 

Straight Flush 40:1 

Three of a Kind 30:1 

Straight 10:1 

Flush 5:1 
 

 

 ლიმიტები: 
 

Table 

Min - Max (₾) 

Bet 

Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 

Majority Rules Speed Blackjack Live 2 – 5000 2 - 800 2 - 400 



 

 

 

All Bets Blackjack Live 

All Bets Blackjack - გარდა ორი ძირითადი გვერდითა ფსონების (Perfect Pair, 21+3), ამ თამაშს გააჩნია კიდევ 3 

დამატებითი გვერდითა ფსონი: Top3, Lucky Lucky, Buster. 

Top 3 - ეს გვერდითი ფსონი აერთიანებს მოთამაშის პირველ ორ კარტს და დილერის პირველს იმისათვის, რომ 

შექმნან შემდეგი ერთ–ერთი კომბინაცია: Three of a Kind, Straight Flush or Suited Three of a Kind. 

Buster Blackjack - ამ გვერდითი ფსონის გადახდა ხდება, როდესაც დილერი იწვება. გვერდითი ფსონის გადახდა 

განისაზღვრება იმ კარტების რაოდენობით, რომელსაც დილერს აქვს ხელში: მეტი კარტი ნიშნავს უფრო მაღალ 

გადახდას, ხოლო ზოგიერთი გადახდა მოითხოვს, რომ მოთამაშეს ხელში Blackjack-ი ყავდეს. 

Lucky Lucky - ეს გვერდითი ფსონი აერთიანებს მოთამაშის პირველ ორ კარტს და დილერის პირველს, 

რომლებიც ქმნიან ერთ-ერთ კომბინაციას: Suited 777, Suited 678, 777, 678, Suited 21, 21, Any 20 combination, Any 19 

combination. 

 

დამატებითი გვერდითა ფსონების გადახდების ცხრილი: 

Additional Side Bet Type Payout 

Top3 

Suited Three of a Kind 270:1 

Straight Flush 
180:1 

Three of a Kind 90:1 

Lucky Lucky 

Suited 777 200:1 

Suited 678 100:1 

777 50:1 

678 25:1 

Suited 21 15:1 

21 3:1 

Any 20 2:1 

Any 19 2:1 

Buster 

8+ cards and player’s Blackjack 2000:1 

7 cards and player’s Blackjack 800:1 

8+ cards 250:1 

7 cards 50:1 

6 cards 18:1 

5 cards 4:1 

3 or 4 cards 2:1 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Main Bet 

Side Bets 

Top3 Lucky Lucky Buster 21 + 3 
Player/Dealer 

Pair 

All Bets Blackjack Live  2 - 2000 2 - 200 2 – 200 2 - 100 2 - 200 2 - 200 ₾210 300 



 

Soho All Bets Blackjack 

გარდა ორი ძირითადი გვერდითა ფსონების (Perfect Pair, 21+3), ამ თამაშს გააჩნია კიდევ 3 დამატებითი 

გვერდითა ფსონი: Top3, Lucky Lucky, Buster. 

Top 3 - ეს გვერდითი ფსონი აერთიანებს მოთამაშის პირველ ორ კარტს და დილერის პირველს იმისათვის, რომ 

შექმნან შემდეგი ერთ–ერთი კომბინაცია: Three of a Kind, Straight Flush or Suited Three of a Kind. 

Buster Blackjack - ამ გვერდითი ფსონის გადახდა ხდება, როდესაც დილერი იწვება. გვერდითი ფსონის გადახდა 

განისაზღვრება იმ კარტების რაოდენობით, რომელსაც დილერს აქვს ხელში: მეტი კარტი ნიშნავს უფრო მაღალ 

გადახდას, ხოლო ზოგიერთი გადახდა მოითხოვს, რომ მოთამაშეს ხელში Blackjack-ი ყავდეს. 

Lucky Lucky - ეს გვერდითი ფსონი აერთიანებს მოთამაშის პირველ ორ კარტს და დილერის პირველს, 

რომლებიც ქმნიან ერთ-ერთ კომბინაციას: Suited 777, Suited 678, 777, 678, Suited 21, 21, Any 20 combination, Any 19 

combination. 

 

დამატებითი გვერდითა ფსონების გადახდების ცხრილი: 

Additional Side Bet Type Payout 

Top3 

Suited Three of a Kind 270:1 

Straight Flush 
180:1 

Three of a Kind 90:1 

Lucky Lucky 

Suited 777 200:1 

Suited 678 100:1 

777 50:1 

678 25:1 

Suited 21 15:1 

21 3:1 

Any 20 2:1 

Any 19 2:1 

Buster 

8+ cards and player’s Blackjack 2000:1 

7 cards and player’s Blackjack 800:1 

8+ cards 250:1 

7 cards 50:1 

6 cards 18:1 

5 cards 4:1 

3 or 4 cards 2:1 

 

ლიმიტები:  

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Main Bet 

Side Bets 

Top3 Lucky Lucky Buster 21 + 3 
Player/Dealer 

Pair 

Soho All Bets Blackjack 2 - 2000 2 - 200 2 – 200 2 - 100 2 - 200 2 - 200 ₾210 300 
 



Quantum Blackjack Live 
სტანდარტული ბლექჯეკ თამაშის წესების განსხვავებით, Quantum Blackjack Live -ში არის 

ჩამატებული მულტიპლიკატორის კოეფიციენტის ფუნქცია. არსებულ კოეფიციენტებზე გამრავლება 

ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ბანქო იდენტური იქნება მულტიპლიკატორზე ასახული 

ბანქოსი. 

მულტიპლიკატორზე ასახული ბანქოების რაოდენობა არის მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3 ბანქო, 

რომლებზეც შემთხვეთობის პრინციპით ისახება კოეფიციენტები; x3, x5, x10. ამ ბანქოების არჩევა 

ხდება ყოველ რაუნდში, ფსონების განთავსების შემდეგ. ბანქოები შემთხვევითობის პრინციპით 

გამოისახება მონიტორზე. 

მოგების შემთხვევაში, მულტიპლიკატორის კოეფიციენტი მრავლდება მხოლოდ მოგებულ ძირითად 

ფსონზე (Main bet). გვერდითა ფსონები (Side bets) მულტიპლიკატორზე ასახულ კოეფიციენტებზე არ 

მრავლდება. 

თუ დილერის რომელიმე ბანქო იდენტურია მულტიპლიკატორზე ასახული ბანქოსი, ასეთ 

შემთხვევაში თამაშის პრინციპი არ იცვლება. 

თუ მოთამაშეს აქვს ორი ან მეტი ბანქო, რომელიც ემთხვევა მულტიპლიკატორზე გამოსახულ ბანქოს 

- მასტით და ფერით, მოგების შემთხვევაში თითო მულტიპლიკატორზე ასახული დამთხვეული 

კოეფიციენტი გამრავლდება მოთამაშის ძირითად ფსონზე. 

გადახდების ცხრილი: 

Bet Type Payout 

Main bet 

Blackjack 3 - 298:2 

Winning hand 
1 - 999:1 

Dealer busts with 3 cards* Push 

Insurance 2:1 

*თუ მოთამაშე ვერ აგროვებს 21 ქულას ან 

თუ მას არ აქვს Blackjack-ი და დილერი 

ჩაიწვა 3 ბანქოში, მოთამაშეს უბრუნდება 

ძირითადი ფსონი (Push). 

 

 

 

 

ლიმიტები: 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Main Bet 

Side Bets 

21 + 3 Player/Dealer Pair 

Quantum Blackjack Live  2 - 200 2 – 50 2 – 100 ₾207 650 

 

 

Live Unlimited Blackjack 
კიდევ ერთი ბლექჯეკის თამაშობა Playtech Casino-სგან, სტანდარტული ბლექჯეკისგან განსახვავებით 

(როგორც თამაშობის სახელიც მიანიშნებს, სხვა ყველა წესი სტანდარტული ბლექჯეკის ინდენტურია) 

შეუზღუდავი ბლექჯეკი შეიძლება ითამაშოს, შეუზღუდავი რაოდენობის მოთამაშეებმა 

ერთდროულად და თამაშში მაგიდაზე მყოფ ყველა მოთამაშეს საშუალებას აძლევს დადონ ფსონები 

ნებისმიერ პოზიციაზე. 

რამდენიმე მოთამაშეს შეუძლია დადოს ფსონი იმავე მაგიდაზე (სკამზე) დილერი ანაწილებს კარტებს 

პოზიციაზე, თითოეული მოთამაშისთვის გადაწყვეტილების საფუძველზე, მაგალითად : თუ ორი 

მოთამაშე თამაშობს ერთსა და იმავე პოზიციაზე, ერთს შეუძლია დადგეს ( Stand) , ხოლო მეორეს 



შეუძლია დაიმატოს კარტი (Hit) , ამ შემთხვევაში, დილერი დაარიგებს მეორე კარტს პოზიციაზე, 

მაგრამ ის მოთამაშე, ვინც აირჩია დგომა(Stand) არ დაურიგდება კარტი. 

მაგიდაზე დაყენებულია კარტების გასანაწილებლად ამერიკული სტილი, რაც ნიშნავს, რომ დილერი 

იღებს მეორე კარტს პირდაპირ მას შემდეგ, როდესაც კარტი დაურიგდება ყველა მოთამაშეს და სანამ 

მოთამაშეები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. 

მოთამაშეს შეუძლია დაიკავოს და ითამაშოს რაც შეიძლება მეტ ადგილას. მოთამაშეებს ასევე 

შეუძლიათ შეცვალონ ადგილები თამაშის რაუნდებს შორის და მის დროს, თუ მათ არ აქვთ 

დადასტურებული ფსონები მაგიდაზე , თუ ჩართულია ავტომატურად დადასტურებული ფსონები, 

მოთამაშეებს შეუძლიათ შეცვალონ ადგილი თამაშის დასრულებამდე ფსონების რაუნდი. 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Side Bets 

Perfect 
Pairs 

21+3 

Live Unlimited Blackjack 2-5000 2-800 2-400    230 000 ₾  

 
 

 

Live Sic Bo 
თამაშობა იმართება სამი კამათლით,  SicBo თამაშის ლაივ დილერისა და სტანდარტული SicBo-ს 

წესებით. 

ფსონის დადების მიმდინარეობა 

 როცა მაგიდაში შეხვალთ თუ თამაშის რაუნდი უკვე მიმდინარეობს, დაელოდეთ შემდეგს და 

მერე დადეთ ფსონები. 

 ფსონის დასადებად აირჩიეთ ჩიპი და მოათავსეთ ფსონის პოზიციაზე. 

 შეგიძლიათ რამდენიმე ჩიპის დადება სხვადასხვა ფსონის პოზიციაზე ერთდროულად. 

 თამაშის ფანჯარაში ტაიმერი აჩვენებს, რა დრო დაგრჩათ ფსონების დადებამდე. 

 თქვენი ფსონები უნდა დაადასტუროთ. ამის გაკეთება შესაძლებელია ხელით ან 

დადასტურების ღილაკის გამოყენებით თითოეული ფსონის შემდეგ, ან ავტომატურად ფსონის 

დადების დროის დასასრულს. თუ თქვენი სერვისის მომწოდებელს ჩართული აქვს 

ავტომატური დადასტურება, იგი ნაგულისხმევად არის ჩართული და დადასტურების ღილაკი 

არ ჩნდება. ამ ფუნქციის გამორთვა შეგიძლიათ თამაშის პარამეტრებში. 

 „ფსონები აღარ მიიღება“ სიგნალის შემდეგ თამაშის რაუნდი იწყება. 

 მომგებიანი ფსონებისთვის მოგებები გადაიხდება თითოეული თამაშის რაუნდის დასასრულს. 

თამაშის რაუნდის სათამაშოდ ხელახლა დადეთ ფსონები ან გამოიყენეთ ღილაკი ხელახალი 

ფსონი. 

 რიგის გამოსატოვებლად, უბარლოდ, აღარ მოათავსოთ ფსონები მაგიდაზე. 

თამაშის მიმდინარეობა 

 თქვენ დებთ ფსონს კამათლის გაგორების კონკრეტული სახის შედეგზე. 

 კამათლები გაგორდება, ხოლო შედეგი გამოჩნდება თამაშის ფანჯარაში. 

 თუკი კამათელი შერჩევის დროს არ გადაგორდა გვერდზე ან სწორად არ დაჯდა 

პლატფორმაზე, ხდება მისი თავიდან შერხევა.  

 თუკი შედეგი ემთხვევა თქვენს ფსონს, თქვენ მოიგეთ; თუკი არა - ფსონი წააგეთ. 

ლიმიტის დიაპაზონები 

ლობიში მაგიდის სახელის გვერდით და თამაშის მაგიდის მომხმარებლის ინტერფეისში ნაჩვენები 

ლიმიტის დიაპაზონი შეესაბამება რიცხვის ფსონის ლიმიტებს.  

ცხრილის დაფარვა 

სერვისის პროვაიდერის მხრიდან ჩართვის შემთხვევაში, ცხრილს შეიძლება ქოწდეს დაფარვის 

შეზღუდვა კონფიგურირებული. ცხრილის დაფარვის ლიმიტი ნიშნავს, რომ ცხრილში შეგიძლიათ 



განათავსოთ მხოლოდ ფსონების გარკვეული რაოდენობა. 

შეიძლება არსებობდეს ცხრილის სხვადასხვა ტიპის დაფარვა: 
 რეალური ფულით დაფარვა: მხოლოდ ფსონები, რომლებსაც დებთ რეალური ფულის 

ჩიპებითითვლება ცხრილის დაფარვაში  

 ოქროს ჩიპებით დაფარვა: მხოლოდ ფსონები, რომლებსაც დებთ ოქროს ჩიპებით ითვლება 

ცხრილის დაფარვაში  

 მთლიანი დაფარვა: რომელსაც აქვს ორი ტიპი: 

 ყველა ტიპის ფსონის მთლიანი დაფარვა, სადაც რეალური ფულით, ოქროს ჩიპებით ან სხვა 

ბონუს ფსონებით შესრულებული ფსონები ითვლება მხოლოდ ცხრილის დაფარვაში; და  

 სპეციალური მთლიანი დაფარვა, რა შემთხვევაშიც ცხრილის დაფარვა მოქმედებს მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც ფსონის დასადებად გამოიყენებთ ოქროს ჩიპს, რის შემდეგაც ყველა ფსონი, 

რომელსაც, აკეთებთ ნებისმიერი ტიპის ჩიპით გაითვალისწინება ცხრილის დაფარვაში. 

ცხრილის დაფარვის გამოყენებისას, თქვენ გეცწობებათ, მთლიანი დაფარვის ლიმიტის მიღწევა 

როდესაც, მოხდება. 

სერვისის პროვაიდერის მიერ გააქტიურების შემთხვევაში, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ 

შეტყობინებები, საპირისპირო ფსონების შეზღუდვის შესახებ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფსონები, 

რომლებიც მოიცავს, ურთიერთგამომრიცხავ ფსონების პოზიციებს, არ შეიძლება განთავსდეს ერთად 

(მაგ., დიდი/პატარა ფსონები, მაღალი/დაბალი ფსორები, წითელი/შავი ფსონები და ა.შ.) 

ავტოთამაში 

თუ სერვისის მომწოდებლის მიერ ჩართულია, ამ ფუნქციის გამოყენება შეგიძლიათ ფსონების 

ავტომატურად დასადებად წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობის თამაშის რაუნდების დროს. 

როგორც კი მაგიდაზე ფსონს დადებთ, შეგიძლიათ გახსნათ ავტოთამაშის პანელი. აქ შეგიძლიათ 

აირჩიოთ ავტოთამაშის რაუნდების ღირებულება: რა რაოდენობით რაუნდის თამაში გსურთ 

ავტოთამაშის გამოყენებით. 

ავტოთამაში ყოველთვის იწყება შემდეგო თამაშის რაუნდიდან. ავტოთამაშის ღილაკზე არსებული 

მთვლელი აჩვეწებს დარჩენილი რაუნდების რაოდენობას.  

თუ ავტოთამაშის ღილაკს აირჩევთ სანამ ფუნქცია გაშვებულია, ავტოთამაში შეჩერდება და პანელი 

გაიხსნება. შეგიძლიათ იხილოთ მიმდინარე პირობები და შეცვალოთ ისინი. ახალი პირობები 

ამოქმედდება შემდეგი თამაშის რაუნდიდან. 

თუ ფსონს დადებთ ოქროს ჩიპებით, ავტოთამაში გამოიყენებს იმავე ღირებულების ოქროს ჩიპებს 

ფსონების დასადებად. ავტოთამაში ჩერდება, როდესაც ეს გამოიყენება. 

ზოგ შემთხვევაში ავტოთამაში ავტომატურად ჩერდება. მიზეზი გეცნობებათ. 

გაუქმებული თამაშები 

თამაშის რაუნდის გაუქმება შესაძლებელია თუ გართულება მოხდება და ჩაშლის თამაშის სესიას. 

ყველა მოთამაშე, რომელიც ამჟამად მაგიდასთანაა, გაფრთხილებული არიან გაუქმების შესახებ და 

ყველა ფსონი ბრუნდება მათ ანგარიშებზე. გაუქმებული თამაშის რაუნდები მონიშნულია X-ით. 

თუ ავტოთამაში ჩართული აქვს სერვისის მომწოდებელ, გაუქმებული თამაშის რაუნდი არ აჩერებს 

ავტოთამაშს. რაუნდის ფსონები დაბრუნდება, მაგრამ ავტოთამაში გამოიყენებს მიმდინარე პირობებს 

შემდეგი რაუნდიდან. გაუქმებული თამაშის რაუნდი არ გამოაკლდება ავტოთამაშის რაუნდებს 

(მთვლელის რაოდენობა არ მცირდება). 

ფსონები: 

მცირე/დიდი ფსონი 

მცირე ფსონი იგებს, თუ სამი კამათლის ჯამური მნიშვნელობა არის 4-სა და 10-ს შორის. 

დიდი ფსონი იგებს თუ ჯამური მწიშვნელობა არის 11-სა და 17-ს შორის. 

თუ სამივე კამათელზე ერთი და იგივე რიცხვი დაჯდა (სამი ერთნაირი) არც მცირე ფსონი და არც 

დიდი ფსონი არ იგებს. 

შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც "მცირე" და "დიდი". 

რიცხვის ფსონი 

ფსონს დებთ იმაზე, რომ კონკრეტული რიცხვი (1-6) გამოჩნდება რაც შეიძლება მეტ (მაქს. 3) 

კამათელზე. შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც "ერთი", "ორი", "სამი" და ა.შ. 

წყვილი ფსონი 



ფსონს დებთ ორი კამათლის 15 შესაძლებელი კომბინაციიდან ერთზე (მაგალითად "3 და 4", "2 და 5" ან 

"2 და 6"). შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც "1" და "2", "1" და "3", "1" და "4" და ა.შ. 

ორმაგი ფსონი 

ფსონს დებთ იმაზე, რომ შედეგი იქნება კონკრეტული წყვილი (მაგ. ორი 3-იანი), 

შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც "ორმაგი ერთი", "ორმაგი ორი", "ორმაგი სამი" 

და ა.შ.  

სამმაგი ფსონი  

ფსონს დებთ იმაზე, რომ შედეგი იქნება კონკრეტული სამმაგი რიცხვი (მაგ. სამი 2-იანი). 

შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც სამმაგი ერთი", "სამმაგი ორი", "სამმაგი სამი" 

და ა.შ. 

ნებისმიერი სამმაგი 

ფსონს დებთ იმაზე, რომ სამივე კამათელზე ერთი და იგივე რიცხვი ამოვა (ნებისმიერი სამი 

ერთნაირი). 

შესაბამისი ფსონის პოზიცია აღნიშნულია, როგორც "წებისმიერი სამმაგი". 

სრული ფსონი 

ფსონს დებთ, რომ სამი კამათლის საერთო მწიშვნელობა იქნება გარკვეული რაოდენობა, შესაძლო 

ჯამური დიაპაზონი 4-დან 17-მდე. 

გაითვალისწინეთ: მიუხედავად იმისა, რომ სამი კამათლის შედეგი შეიძლება იყოს 3 და 18, 

აღნიშნული მნიშვნელობები გამოირიცხება. 

შესაბამისი ფსონის პოზიციები აღნიშნულია, როგორც "4", "5", "6" და ა.შ.) 

 

გადახდები და ლიმიტები: 

 

 
 

Live Slots 
 

 

 Buffalo Blitz Live 
 

Buffalo Blitz Live  არის პირველი live Slot_ი. ეს არის Pleytech_ის პოპულარული თამაშის ცოცხალი 

ვერსია, რომელიც შეიცავს 4096 მოგების ვარიაციას.  თამაშს გააჩნია საერთო ჩატი, სადაც ყველა 

Bet Payout Table Limits

Big/small 2:1 0.40 - 7500

Any triple 31-1 0.40 -300

Triple 181-1 0.40 - 25

Double 11-1 0.40 - 300

Total of 4 61-1 0.40 -50

Total of 5 31-1 0.40 -50

Total of 6 18-1 0.40 -50

Total of 7 13-1 0.40 -50

Total of 8 9-1 0.40 -50

Total of 9 7-1 0.40 -50

Total of 10 7-1 0.40 -50

Total of 11 7-1 0.40 -50

Total of 12 7-1 0.40 -50

Total of 13 9-1 0.40 -50

Total of 14 13-1 0.40 -50

Total of 15 18-1 0.40 -50

Total of 16 31-1 0.40 -50

Total of 17 61-1 0.40 -50

Pair 6-1 0.40 - 1000

Number 2-1 0.40 - 300

₾53 325

Sicbo 

Max Win:



მოთამაშეს შეუძლია ერთმანეთთან კომუნიკაცია, სასაუბრო თემა არაა თამაშის მიმდინარეობა, 

შესაბამისად არსებული ჩატი არ ახდენს არანაირ ზეგავლენას თამაშის მსვლელობაზე, ან და 

მოგებაზე. 

თამაში ხელმისაწვდომია Pleytech_ის კაზინოს ლობიში. 

პირველ რიგში, მოთამაშემ უნდა შეარჩიოს ავტომატური თამაშის ბეთი და დატრიალების 

რაოდენობა, რის შემდეგაც იწყება თამაში.  

მოთამაშეების დატრიალება მომგებიანია, როდესაც ორი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლო გამოისახება 

დოლურაზე. კომბინაციებს შეიძლება დაემატოს Wild სიმბოლო, რომელიც შეცვლის ყველა 

სიმბოლოს გარდა Scatter_ისა.  

Scatter_ების კომბინაცია იწვევს ბონუს რაუნდს, ამ შემთხვევაში ყველა აქტიური ფსონების მქონე 

მოთამაშე იღებს მონაწილეობას ამ ბონუს თამაშში. 

ახალი უფასო დატრიალებები, მომხმარებელს შეუძლია მოიგოს უფასო ბონუს თამაშის 

განმავლობაში.  

თუ ბონუს თამაშის დროს, Wild სიმბოლო გამოისახება დოლურის ნებისმიერ ადგილას, მოგება 

გამრავლდება შემთხვევითობის პრინციპით X2_ზე, X3_ზე ან X5_ზე. 

ბონუს თამაშის დროს, თუ მოთამაშე გამოეთიშება ბონუს რაუნდს, მას შეეძლება დაუბრუნდეს 

თამაშს, ბონუს რაუნდის დასრულების შემდეგ.  

ბონუსიდან გამოეთიშება მოთამაშე, თუ მისი არჩეული დატრიალებების რაოდენობა ამოიწურება. 

ბონუსის რაუნდში ყველა მოგება ავტომატურად ემატება მომხმარებლის ბალანსს.  
Buffalo Blitz Live 

მინიმალური ბეთი - 1 ₾. 

მაქისმალური ბეთი 8 ₾ 

მაქსიმალური მოგება: 320 000,00 ₾ 

 

მინიმალური სპინი: 10  

მაქსიმალური სპინი: 99 

იმისათვის, რომ მოთამაშემ შეძლოს თამაშში მონაწილეობა, მას ბალანსზე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 10 

₾. (10 დარტიალების საფასური). 

მოთამაშეს შეუძლია ავტომატური თამაშის დროს, ნებისმიერი დატრიალების შემდეგ შეწყვიტოს 

თამაში. იმის და მიუხედავად დარჩა, თუ არა მას მითითებული დატრიალებების რაოდენობა. 

თუ მომხმარებელს დააინტერესებს დამატებითი ინფორმაცია მომგებიან კომბინაციებთან 

დაკავშირებით, ან და თამაშის თავისებურებებთან დაკავშირებით, მას შეუძლია დეტალური 

ინფორმაცია მიიღოს თამაშში Menu სიმბოლოს და შემდეგ Help ღილაკზე დაჭერისას. 

 
Buffalo Blitz 2- ლაივ სლოტ თამაშის თამაშის წესები, ასევე პირობები ანალოგიურია Buffalo Blitz live-

ის, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ სტუდიურ დეკორაციებში და გაფორმებაში. 

პირველ რიგში, მოთამაშემ უნდა შეარჩიოს ავტომატური თამაშის ბეთი და დატრიალების 

რაოდენობა, რის შემდეგაც იწყება თამაში.  

მოთამაშეების დატრიალება მომგებიანია, როდესაც ორი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლო გამოისახება 

დოლურაზე. კომბინაციებს შეიძლება დაემატოს Wild სიმბოლო, რომელიც შეცვლის ყველა 

სიმბოლოს გარდა Scatter_ისა.  

Scatter_ების კომბინაცია იწვევს ბონუს რაუნდს, ამ შემთხვევაში ყველა აქტიური ფსონების მქონე 

მოთამაშე იღებს მონაწილეობას ამ ბონუს თამაშში. 

ახალი უფასო დატრიალებები, მომხმარებელს შეუძლია მოიგოს უფასო ბონუს თამაშის 

განმავლობაში.  

თუ ბონუს თამაშის დროს, Wild სიმბოლო გამოისახება დოლურის ნებისმიერ ადგილას, მოგება 

გამრავლდება შემთხვევითობის პრინციპით X2_ზე, X3_ზე ან X5_ზე. 

ბონუს თამაშის დროს, თუ მოთამაშე გამოეთიშება ბონუს რაუნდს, მას შეეძლება დაუბრუნდეს 

თამაშს, ბონუს რაუნდის დასრულების შემდეგ.  

ბონუსიდან გამოეთიშება მოთამაშე, თუ მისი არჩეული დატრიალებების რაოდენობა ამოიწურება. 

ბონუსის რაუნდში ყველა მოგება ავტომატურად ემატება მომხმარებლის ბალანსს.  

 



მინიმალური ბეთი - 1 ₾. 

მაქისმალური ბეთი 8 ₾ 

მაქსიმალური მოგება: 320 000,00 ₾ 

 

 

მინიმალური სპინი: 10  

მაქსიმალური სპინი: 99 

იმისათვის, რომ მოთამაშემ შეძლოს თამაშში მონაწილეობა, მას ბალანსზე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 10 

₾. (10 დარტიალების საფასური). 

მოთამაშეს შეუძლია ავტომატური თამაშის დროს, ნებისმიერი დატრიალების შემდეგ შეწყვიტოს 

თამაში. იმის და მიუხედავად დარჩა, თუ არა მას მითითებული დატრიალებების რაოდენობა. 

თუ მომხმარებელს დააინტერესებს დამატებითი ინფორმაცია მომგებიან კომბინაციებთან 

დაკავშირებით, ან და თამაშის თავისებურებებთან დაკავშირებით, მას შეუძლია დეტალური 

ინფორმაცია მიიღოს თამაშში Menu სიმბოლოს და შემდეგ Help ღილაკზე დაჭერისას. 

 
God Of Storms Live  
God Of Storms Live არის Playtech-ის პოპულარული თამაშის ცოცხალი ვერსია, რომელიც შეიცავს 5 

დოლურასა და 25 გადახდის ფიქსირებულ ხაზს.  თამაშს გააჩნია საერთო ჩატი, სადაც ყველა 

მოთამაშეს შეუძლია ერთმანეთთან კომუნიკაცია, სასაუბრო თემა არაა თამაშის მიმდინარეობა, 

შესაბამისად არსებული ჩატი არ ახდენს არანაირ ზეგავლენას თამაშის მსვლელობაზე, ან და 

მოგებაზე. 
თამაში ხელმისაწვდომია Playtech-ის კაზინოს ლობიში. 

პირველ რიგში, მოთამაშემ უნდა შეარჩიოს ავტომატური თამაშის ბეთი და დატრიალების 

რაოდენობა, რის შემდეგაც იწყება თამაში.  

მოთამაშეების დატრიალება მომგებიანია, როდესაც უკიდერუსი მარცხენა პოზიციიდან ორი(ან სამი, 

სიმბოლოს გააჩნია) ან მეტი ერთნაირი სიმბოლო გამოისახება დოლურაზე. კომბინაციებს შეიძლება 

დაემატოს Wild სიმბოლო, რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს.  

ახალი უფასო დატრიალებები, მომხმარებელს შეუძლია მოიგოს უფასო ბონუს თამაშის 

განმავლობაში.  

აღნიშნულ თამაშს ასევე გააჩნია ჯეკპოტის რაუნდი. ჯეკპოტის რაუნდში მოხვედრა ხდება 

შემთხვევითობის პრინციპით, ნებისმიერი ღირებულების სპინზე.  

ჯეკპოტის რაუნდში მოხვედრის შემდეგ თამაშის მონაწილე აუცილებლად იგებს 4 სხვადასხვა დონის 

ჯეკპოტიდან ერთერთს. მონაწილემ რიგრიგობით უნდა დააჭიროს ეკრანზე გამოსახული 20 

მონეტიდან რომელიმეს, რის შემდეგაც მონეტას დაეხატება  კონკრეტული ჯეკპოტის სიმბოლო. 

პირველივე შეგროვებული 3 ერთნაირი ჯეკპოტის სიმბოლოს შემდეგ რაუნდი მთავრდება და 

მონაწილე იგებს შესაბამის ჯეკპოტს. 
 

მინიმალური ბეთი - 1 ₾. 

მაქისმალური ბეთი 20,00 ₾ 

მაქსიმალური მოგება: 50 000,00 ₾ 

 

მინიმალური სპინი: 10  

მაქსიმალური სპინი: 99 

იმისათვის, რომ მოთამაშემ შეძლოს თამაშში მონაწილეობა, მას ბალანსზე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 10 

₾. (10 დარტიალების საფასური). 

მოთამაშეს შეუძლია ავტომატური თამაშის დროს, ნებისმიერი დატრიალების შემდეგ შეწყვიტოს 

თამაში. იმის და მიუხედავად დარჩა, თუ არა მას მითითებული დატრიალებების რაოდენობა. 

თუ მომხმარებელს დააინტერესებს დამატებითი ინფორმაცია მომგებიან კომბინაციებთან 

დაკავშირებით, ან და თამაშის თავისებურებებთან დაკავშირებით, მას შეუძლია დეტალური 

ინფორმაცია მიიღოს თამაშში Menu სიმბოლოს და შემდეგ Help ღილაკზე დაჭერისას. 

 

 



Deal or No Deal: The Big Draw Live 

 
Deal or No Deal: The Big Draw   

Bet Min Max   
TICKETS PRICE 0.20 ₾ 100.00 ₾   
BOOST 0.02 ₾ 200.00 ₾   

     

Bet Min Max Pays  
CARD PRICE 0.20 ₾ 100.00 ₾   
6+ Lines     100 : 1  
5 Lines     15 : 1  
4 Lines     4 : 1  
3 Lines     3 : 1  
2 Lines     2 : 1  
1 Line     1 : 1  

 

Max Payout: 550 000 GEL 

 

Deal or No Deal: თამაში, რომელიც არის საინტერესო და მოქმედებებით სავსე ლაივ გეიმშოუ, 2 

გათამაშებით: (ძირითადი თამაში და გვერდითი თამაში), რომლებსაც მასპინძლობენ ჩვენი 

გამოცდილი ლაივ პრეზენტატორები. ისინი წაიყვანენ მთელ თამაშს, რომლის დროსაც თქვენ 

შეეცდებით ბანკირის დამარცხებას! 

თამაშის მიზანია, შეაგროვოთ იმდენი ბურთი, რომ დაემთხვეს თქვენს ვირტუალურ კარტში 

(შემდეგში უბრალოდ: კარტი) მითითებული კეისის რიცხვებს, ამასთან პროგრესის ზოლში 

მოძრაობისას შეინარჩუნოთ რაც შეიძლება მეტი დიდი პრიზი და გახსნათ Deal ან No Deal ბანკირის 

შემოთავაზების ფუნქცია. 

აქედან გამომდინარე, საჭიროა სწორად აირჩიოთ: შეიძინოთ ბურთები და კოეფიციენტის ზოლზე წინ 

წაიწიოთ თუ დათანხმდებით ბანკირის შემოთავაზებას ანუ მიიღებთ Deal-ს, ან გახსნით კეისს No 

Deal-ით. 

თამაშის მიმდინარეობისას შესაძლოა,  რომელიმე კეისს თვალიც კი მოჰკრათ თქვენს  კარტში. 

აირჩიეთ კეისის გამოცვლა, რომ გამოცვალოთ იგი თქვენი საკუთარი კეისით. 

გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა თქვენზეა, თუ როგორ ითამაშებთ თამაშს! 

თითოეული დიდი გათამაშების დროს ჩვენ ჩავრთავთ მანქანას და პირდაპირ ეთერში გავათამაშებთ 

20 საწყის ბურთს მანქანიდან. თითეულ ბურთს ექნება უნიკალური ნომერი, რომელიც შეიძლება 

დაემთხვეს თქვენს ძირითად კარტში არსებულ რომელიმე კეისს. 

ამ საწყისი გათამაშების შემდეგ გაიმართება მომდევნო 3 გათამაშების რაუნდი, რომლის დროსაც 

თითოეულ ჯერზე დამატებით 5 ბურთის გათამაშებაა შესაძლებელი, საერთო ჯამში მაქსიმუმ 35 

ბურთი. თქვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი შესაბამისი ნომერი გამოირიცხოს თქვენი სათამაშო 

კარტიდან, რომ მიიღოთ ბანკირის შეთავაზების უფლება. 

ბანკირის შეთავაზების უფლება: 

ყველა შეგროვებული ბურთისთვის, რომელიც დაემთხვევა თქვენს ძირითად კარტს ბანკირის 

შემოთავაზების გახსნის შემდეგ, მოგენიჭებათ კოეფიციენტი, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის 

თქვენს შესაძლო პრიზებს. 

 

თამაშის მიმდინარეობა 

        თამაშში მონაწილეობის მისაღებად, თქვენ უნდა შეიძინოთ ვირტუალური კარტი. საპრიზო 

თანხები განაწილებულია კარტების ღირებულების მიხედვით. ყიდვის ღილაკზე დაჭერა ადასტურებს 

თქვენს კარტს და იგი უშუალოდ იღებს თამაშში მონაწილეობას. 

          კარტის  შეძენისთანავე, თქვენ გეძლევათ კარტი 16 პოტენციური მომგებიანი ნომრით, Deal or No 

Deal ყუთების სახით. როდესაც იწყება თამაშის რაუნდი, 15 ყუთი შემთხვევით ენიჭება მთავარი 

თამაშის 3x5 თამაშის ბადეს, ხოლო ერთი გენიჭებათ თქვენ, უშუალოდ როგორც თქვენი ყუთი. 



          თუ კიდევ დარჩა ფსონების განთავსების დრო, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ ბუსტი 

თქვენი ყველა პრიზისთვის. (იხ: წესები დამატებითი ინფორმაციისთვის). 

          კარტის შეძენისთანავე შეგიძლიათ შეიძინოთ ბარათები გვერდით თამაშში მონაწილეობის 

მისაღებად (იხ: წესები დამატებითი ინფორმაციისთვის). 

          ფსონის დადების დროს თამაშის ფანჯარში ტაიმერი აჩვენებს ზუსტად რამდენი დრო გრჩებათ 

ფსონის დადების რაუნდის დამთავრებამდე და უშუალოდ თამაშის რაუნდის დაწყებამდე. 

          სრული თამაშის რაუნდი შედგება ბურთის საწყისი გათამაშებისა და ოთხი (4) სამოქმედო 

რაუნდისგან. საწყისი გათამაშების დროს, მანქანიდან 20 ბურთი იღება. სამოქმედო რაუნდის 

განმავლობაში, მანქანიდან ხუთი (5) დამატებითი ბურთი ამოიღება, გარდა ბოლო სამოქმედო 

რაუნდისა, რაც დილერის საბოლოო შეთავაზების ეტაპია და ბურთის ამოღება აღარ ხდება. 

მთლიანობაში, მთელი თამაშის რაუნდის განმავლობაში შესაძლებელია 35 ბურთის ამოღება. 

          თუ ბურთის ნომერი დაემთხვევა ყუთის ნომერს, ეს ყუთი გაიხსნება და გამოირიცხება 

თამაშიდან (ბადედან), რაც ასევე ნიშნავს თქვენს მოგებას (ეკრანის მხარეს ორ სვეტშია ნაჩვენები). 

          მას შემდეგ, რაც თქვენი კარტიდან გამოირიცხება შვიდი (7) ყუთი (ეს მითითებულია თამაშის 

პროგრესის ზოლზე), დაიწყება დილერის შეთავაზების რაუნდი. დილერი გაგიკეთებთ შეთავაზებას, 

რომელიც შეიძლება ან მიიღოთ, ან უარყოთ. დილერის მიერ შემოთავაზებული თანხა 

დამოკიდებულია თამაშში არსებულ პრიზებზე და ის შეიძლება შეცვალოს თითოეული რაუნდის 

დროს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დამატებითი ბურთების ყიდვა. გახსოვდეთ, თუ თქვენ არ აირჩევთ 

დილერის მიერ წარმოდგენილ არც ერთ ვარიანტს, ავტომატურად მოხდება “no deal”(ანუ უარყოფთ 

შემოთავაზებას) არჩევანის გაკეთება (იხ: წესები დამატებითი ინფორმაციისთვის). 

           დილერის შეთავაზების რაუნდი შეიძლება რამდენჯერმე განმეორდეს, იმ მომენტამდე, სანამ 

ყველა ბურთი არ ამოვა მანქანიდან, ან არ გამოირიცხება ყუთები. 

          როდესაც თქვენ ჯერ არ გაქვთ დილერის შეთავაზების უფლება, თქვენ მიიღებთ შეთავაზებას 

შეიძინოთ დამატებითი ბურთები თამაშის გასაგრძელებლად. თუ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტთ არ 

შეიძინოთ დამატებითი ბურთები, თამაშის რაუნდი თქვენთვის დასრულდება. ასეთი შეთავაზება 

შეიძლება რამდენჯერმე მიიღოთ. გაითვალისწინეთ, რომ დამატებითი ბურთების შეთავაზება არ 

არის ხელმისაწვდომი მას შემდეგ, რაც ყველა ბურთი ამოიღეს მანქანიდან, ან აღარ დარჩა ყუთები. 

          თუ გადაწყვეტთ დამატებითი ბურთების შეძენას და რვა (8) ყუთი იქნება ამოღებული თქვენი 

კარტიდან,  თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება მულტიპლიკატორები, რომლებიც შესაბამისად 

გაზრდიან თქვენს პრიზებს. 

          როდესაც დათანხმდებით შეთავაზებაზე ან გახსნით თქვენს ყუთს, თანხა მაშინვე ჩაირიცხება 

თქვენს ბალანზე და თამაშის რაუნდი დასრულებულია თქვენთვის. 

          გვერდითი თამაშიდან მიღებული ნებისმიერი მოგება გადაიხდება თამაშის რაუნდის 

დასრულების შემდეგ. 

          თქვენი თამაშის რაუნდის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ თამაშის ყურება ან 

შეიძინოთ მომავალი რაუნდის ახალი კარტი. 

          რაუნდის გამოსატოვებლად, უბრალოდ არ შეიძინოთ კარტი. 

          მარტივი ფსონის დადების რაუნდის დროს თქვენ ასევე გაქვთ შესაძლებლობა წინასწარ 

შეიძინოთ კარტი შემდეგი რაუნდისთვის. მარტივი ფსონის დადების რაუნდის დროს ტაიმერი 

აჩვენებს მიახლოებით  დროს შემდეგი თამაშის რაუნდის დაწყებამდე, ანუ მოიცავს მიმდინარე 

თამაშში დარჩენილ ყველა მოქმედების რაუნდს და მომავალი თამაშის რეგულარული ფსონის 

დადების რაუნდს. აქედან გამომდინარე, თამაშის მდგომარეობის მიხედვით, ნაჩვენები დრო 

შეიძლება მოულოდნელად შემცირდეს. დამატებით ინფორმაციისთვის იხ:  წესები. 

        წესები 

        მოგების გაზრდა/გაძლიერება: 

        თუ კიდევ დარჩა ფსონების განთავსების დრო, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ 

გაძლიერების/გაზრდის მულტიპლიკატორი თქვენი პრიზებისთვის. 

        ეკრანზე ხედავთ ორ სვეტს პრიზების რაოდენობით, გამაძლიერებლების ხუთ (5) ყუთს და 

ფსონის გაძლიერების ველს. გაძლიერების ოდენობები (ყუთებში) იცვლება პროპორციულად, 

როდესაც ფსონის გაძლიერების ველში თქვენს ფსონს აამაღლებთ, ან შეამცირებთ. ფსონი, რომლითაც 

აპირებთ პრიზების გაზრდას, დაუყოვნებლივ ჩამოიჭრება თქვენი ბალანსიდან. 

        პრიზის გაძლიერებისთვის:  



        განსაზღვრეთ ფსონის ოდენობა ფსონის გაძლიერების ველში 

          შეარჩიეთ პრიზი სვეტებიდან 

          შეარჩიეთ გამაძლიერების ყუთი 

        გახსოვდეთ, რომ გაძლიერების გააქტიურებამდე გამაძლიერებლის ყუთები აირევა. ფსონის 

განთავსების დროს შეგიძლიათ გააძლიეროთ მრავალი პრიზი. 

        თუ ფსონს შეცვლით გაძლიერების ამოქმედებამდე, გამოჩნდება ახალი გამაძლიერებლები და 

ყველაფრის თავიდან დაწყება მოგიწევთ. 

        დამატებითი ბურთები 

        მას შემდეგ რაც ამოვა 20 ბურთების საწყისი სერია, თქვენ შეიძლება მოგეცეთ საშუალება, 

შეიძინოთ (ხუთი) 5 დამატებითი ბურთის კიდევ ერთი სერია. ამ ბურთების ფასი ნაჩვენებია თამაშის 

მენიუში და ის შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი თამაშის მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუ არ 

აირჩევთ დამატებით ბურთებს და არ გაქვთ დილერის მსგავსი შეთავაზების მიღების უფლება, 

თამაშის რაუნდი თქვენთვის დასრულებულია. 

        დილერის შეთავაზებები 

        Deal and No Deal 

        თამაშის მენიუში არსებული პროგრესის ხაზი ყოველთვის შესამჩნევია და ის ასახავს თქვენს 

სვლას იმ წერტილამდე, როდესაც მიიღებთ დილერის შეთავაზების უფლებას. Deal or No Deal 

შეთავაზებას მიიღებთ როდესაც თქვენი კარტიდან გამოირიცხება შვიდი (7) ყუთი. 

        თქვენ შეგიძლიათ:  

         

          დაეთანხმოთ დილერის შეთავაზებას 

          არ დაეთანხმოთ შეთავაზებას და გახსნათ თქვენი ყუთი 

          შეიძინეთ დამატებითი ბურთები რომ განაგრძოთ თამაში 

         

        დილერის მიერ შემოთავაზებული თანხა დამოკიდებულია თამაშში არსებულ პრიზებზე და ის 

შეიძლება შეცვალოს თითოეული რაუნდის დროს. თუ თქვენ არ აირჩევთ დილერის მიერ 

წარმოდგენილ არც ერთ ვარიანტს, ავტომატურად მოხდება “no deal” არჩევანის გაკეთება. 

         

         დილერის საბოლოო შეთავაზება და ყუთების შეცვლა  

        თუ თქვენ მიიღეთ დილერის საბოლოო შეთავაზება (გათამაშებულია 35 ბურთი), თქვენ 

შეგიძლიათ: 

         

          დაეთანხმოთ დილერის შეთავაზებას 

          თუ კიდევ დარჩენილია ყუთები, არ დაეთანხმოთ შეთავაზებას, გადაცვალეთ თქვენი ყუთი 

სხვაზე და მიიღეთ პრიზი ახალი ყუთიდან 

          არ დაეთანხმოთ შეთავაზებას და გახსნათ  თქვენი ყუთი   

         

         ყუთის შეცვლა ნიშნავს, რომ თქვენ შემოგთავაზეს სხვა სამოქმედო რაუნდი: შეგიძლიათ 

აირჩიოთ თქვენს კარტზე მითითებული ყუთი და შეცვალოთ იგი საწყისი თქვენი ყუთით. ანიმაცია 

გვიჩვენებს, თუ როგორ იცვლებიან ყუთები, იხსნება ახალი ყუთი და თქვენ იღებთ მასში არსებულ 

პრიზს. თუ ყუთის შეცვლის დროს არ აირჩევთ ახალ ყუთს, გაიხსნება თქვენი საწყისი ყუთი, და 

თქვენ მიიღებთ მასში არსებულ პრიზს. 

        მულტიპლიკატორები 

        თამაშის მენიუში არსებული პროგრესის ხაზი, აჩვენებს თუ როდის გაქვთ თქვენ 

მულტიპლიკატორების მიღების საშუალება, რომლებიც აძლიერებენ პრიზებს თამაშში (ნაჩვენებია 

აგრეთვე ხელმისაწვდომი მულტიპლიკატორები). რაც უფრო მეტი ვარიანტი გამოირიცხება თქვენი 

კარტიდან, მით უფრო დიდია შესაძლო მულტიპლიკატორის მოცულობა: პირველი 

მულტიპლიკატორი ამოვა, როდესაც  გაიხსნება მერვე (  მე -8) ყუთი და მულტიპლიკატორი 

მატულობს ყოველ მომდევნო გამორიცხულ ყუთთან ერთად. მულტიპლიკატორები არიან: x2, x3, x4, 

x5, x6, x7, x8 და x25. 

         

        გვერდითი თამაში: 



        შეიძინეთ 20 ბარათი 3x3 ნომრის ბადით და მოიგეთ ფული, როდესაც ჰორიზონტალური, 

ვერტიკალური ან დიაგონალური ხაზი სრულად გადაიხაზება. 

        გვერდითი თამაში მონაწილეობს მხოლოდ საწყისი ბურთის გათამაშების დროს ამოსული 20 

ბურთი: რიცხვები გადაიხაზება გვერდითი თამაშის ბარათებზე და თქვენი მოგება დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რამდენ ხაზის სრულად გადახაზვას მოახერხებთ. გვერდითი თამაშების პანელზე ჩანს 

თქვენი გვერდითი თამაშის ფსონები, მოგებები და ხაზის გადახდები. 

         ადრეული ფსონის დრო და კარტის წინასწარი შეძენა  

        როცა წინა თამაში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ადრეული ფსონის დრო ღიაა და საშუალებას 

გაძლევთ წინასწარ შეიძინოთ კარტი შემდეგი რაუნდისთვის, გააუმჯობესოთ პრიზები და იყიდოთ 

გვერდითი ფსონების ბარათები. ადრეული ფსონის დრო მიუწვდომელია, თუ: 

         

           თამაშის შოუ იწყება;  

          თქვენ თამაშს შეუერთდით ფსონის დადების რაუნდის შემდეგ (ერთ-ერთი მოქმედების 

რაუნდის დროს); ან 

          თქვენ ითამაშეთ თამაში და ის თქვენთვის დასრულდა, თუმცა სხვა მოთამაშეებისთვის 

მოქმედების რაუნდები ისევ მიმდინარეობს. 

         

        ადრეული ფსონის დრო მთავრდება, როცა წინა თამაში მთავრდება და ფსონის დადების ახალი 

რაუნდი იწყება. ტაიმერი, რომელიც მიუთითებს ადრეული ფსონის დამთავრებას მიახლოებითია და 

გამოითვლება რეგულარული რაუნდის ხანგრძლივობის მიხედვით. თამაშის მდგომარეობისა და 

მასში დარჩენილი მოთამაშეების რაოდენობის მიხედვით რაუნდი შეიძლება დამთავრდეს ადრე და 

ფსონის დადების შემდეგი რაუნდი დაიწყოს ტაიმერით მითითებულზე უფრო მალე, ანუ ტაიმერი 

შეიძლება მოულოდნელად გადაირთოს უფრო ნაკლებ მნიშვნელობაზე. ამის მიუხედვად, როცა 

რეგულარული ფსონის დადების რაუნდი იწყება, თქვენ გაქვთ რეგულარული დრო კარტის 

შესაძენად, პრიზების გასაუმჯობესებლად და გვერდითი თამაშის ბარათების საყიდლად. 

 

 მოთამაშის ამონაგები და პრიზების მნიშნელობები 

        მოთამაშის თეორიული ამონაგები (RTP) ძირითადი თამაშისთვის არის 95,28%, ხოლო გვერდითი 

თამაშისთვის — 95,38%. 

        პრიზების ღირებულება და კოეფიციენტები 

        ეკრანზე ასახული პრიზების ღირებულება გენერირებულია თქვენი ძირითადი თამაშის კარტის 

მნიშნელობის გამრავლებით ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილ კოეფიციენტებზე. თუ 

შეცვლით კარტის ღირებულებას, კოეფიციენტები ამოქმედდება ახალ ღირებულებაზე, შესაბამისად 

პრიზების თანხებიც განახლდება. 
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        ასევე, კოეფიციენტების ზოლში გადაადგილებისას ხელმისაწვდომი ხდება შემდეგი 

კოეფიციენტები: x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 და x25. როგორც კი კოეფიციენტს მიაღწევთ, იგი ამოქმედდება 

თქვენს პრიზებზე, შესაბამისად ახალ ღირებულებებს დაინახავთ ეკრანზე. 

 
 

Adventures Beyond Wonderland Live 
      

BET   MIN MAX 

1   0.20 ₾ 2,000.00 ₾ 

2   0.20 ₾ 2,000.00 ₾ 

5   0.20 ₾ 1,000.00 ₾ 

10   0.20 ₾ 400.00 ₾ 

2 WONDERSPINS   0.20 ₾ 400.00 ₾ 

5 WONDERSPINS   0.20 ₾ 400.00 ₾ 

MAGIC DICE   0.20 ₾ 200.00 ₾ 

MAX PAYOUT   1,000,000.00 ₾ 

 

ეს არის ამაღელვებელი ლაივ თამაშის შოუ, რომელშიც მონაწილეობს ორი ბორბალი (მთავარი ბორბალი და 

ბონუს ბორბალი), წაიყვანენ ლაივ პრეზენტატორები, ისინი გაგიძღვებიან მთავარი თამაშისკენ და მის მიღმა, 

საოცრებათა ქვეყნისკენ. 

        განათავსეთ თქვენი ფსონები, რათა მიიღოთ რეგულარული გადახდები ან ბონუს რაუნდი, რომელიც 

მიჰყვება თეთრ კურდღელს საოცრებათა ქვეყნისკენ, სადაც ბონუს ბორბალი ისე ტრიალებს, რომ რაც შეიძლება 

მეტი კოეფიციენტი ამოვიდეს და მნიშვნელოვნად გაზარდოს საბოლოო გადახდა. 

        თვალი ადევნეთ საიდუმლო სექტორს – მას აქვს წვდომა სამ სხვადასხვა ბონუსთან და ყოველ ჯერზე, როცა 

საიდუმლო სექტორი ამოდის, ერთი ბონუსი შემთხვევითობის პრინციპით აირჩევა. 

        თამაში იძენს დამატებით ხიბლს, როდესაც ბორბალი ჩერდება ჯადოსნური კამათლის მინი თამაშის 

სექტორზე. თქვენი მიზანია გადაადგილდეთ 4x6 ბადის გავლით ქვემოდან ზემოთ და მიაღწიოთ x100 

კოეფიციენტს! 

განათავსეთ თქვენი ფსონები და ისიამოვნეთ გასეირნებით! 

  თამაშის მიმდინარეობა 

          განათავსეთ თქვენი ფსონი ნებისმიერ შემდეგ პოზიციაზე: 1, 2, 5, 10, ჯადოსნური კამათელი, 2 

საოცრებათა სპინი ან 5 საოცრებათა სპინი. 

          მას შემდეგ, რაც ყველა მოთამაშე დადებს ფსონებს, მთავარი ბორბალი ტრიალდება. 

          თუ შედეგია 1, 2, 5  10, ცხადდება რაუნდის შედეგი და თამაშის რაუნდი სრულდება. 

          თუ შედეგია ჯადოსნური კამათელი, ყველა მოთამაშე, რომელსაც აქვს აქტიური მინი თამაშის ფსონი, 

ერთვება თამაშში (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჯადოსნური კამათლის მინი თამაშის სექცია 

წესებში). თამაში სრულდება მას შემდეგ, რაც მინი თამაშის შედეგი გამოყენებული იქნება მინი თამაშის ფსონზე. 

თუ შედეგია საიდუმლო სექტორი, თქვენ წარგედგინებათ ერთ-ერთი ბონუს თამაში: ბანქოს ჯარისკაცების 

საიდუმლო  ფსონის კოეფიციეტი (კოეფიციენტის ბრმად არჩევა), მუხლუხოს საიდუმლო ფსონის კოეფიციენტი 

ან მუხლუხოს საიდუმლო უფასო დატრიალების კოეფიციენტი (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 

საიდუმლო სექტორის ბონუსების სექცია წესებში). 

         იმ შემთხვევაში, თუ მოვიდა ბანქოს ჯარისკაცების საიდუმლო  ფსონის კოეფიციენტი და მუხლუხოს 

საიდუმლო ფსონის კოეფიციენტის ბონუსები, თამაშის რაუნდი სრულდება მას შემდეგ, რაც ბონუსი 

გამოყენებული იქნება მთლიან ფსონზე. 

              იმ შემთხვევაში, თუ მოვიდა მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტის ბონუსი, 

თამაშის რაუნდი სრულდება მომდევნო დატრიალების გადაწყვეტის შემდეგ. თეორიულად, მუხლუხოს 

საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტის ბონუსი შესაძლოა იყოს უსასრულოდ, ისე, რომ რაღაც 

მომენტში თქვენ მიაღწევთ მოგების მაქსიმალურ ლიმიტს.   შესაძლოა ახალი დატრიალებები გაგრძელდეს, 

მაგრამ თქვენი მოგების ოდენობა მეტად აღარ გაიზრდება (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 

ლიმიტების სექცია). 

            თუ შედეგია 2 საოცრებათა სპინი ან 5 საოცრებათა სპინი,  ყველა მოთამაშე აქტიური საოცრებათა 

სპინების ფსონ(ებ)ით ერთვება  ბონუს ბორბლის რაუნდში (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 

საოცრებათა სპინებისა და ბონუს ბორბლის სექცია წესებში). თამაშის რაუნდი სრულდება მას შემდეგ, რაც 



დატრიალების შედეგები საოცრებათა სპინებიდან დაჯამდება და გამოიყენება საოცრებათა სპინების 

ფსონ(ებ)ში. 

    შესაძლებელია, რომ საოცრებათა სპინების სექტორი ამოვიდეს დატრიალების შედეგად მუხლუხოს 

საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტის ბონუსის გამო. ამ შემთხვევაში, თამაში გადადის ბონუს 

ბორბალზე და გრძელდება ისე, როგორც აღწერილია მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების 

კოეფიციენტის სექციაში. 

         წესები 

        მთავარი ბორბალი 

        მთავარი ბორბალი შედგება 54 სექტორისგან: 

         

          46 სექტორი რიცხვითი ფსონის ნიშნით 

          2 სექტორი საიდუმლოს ფსონის ნიშნით 

          2 სექტორი ჯადოსნური კამათლის ფსონის ნიშნით 

          3 სექტორი 2 საოცრებათა სპინის ფსონის ნიშნით 

          1 სექტორი 5 საოცრებათა სპინის ფსონის ნიშნით 

     თქვენ იგებთ რიცხვით ფსონს თუ შედეგი ბორბალზე ემთხვევა თქვენს ფსონს. თუ შედეგია საიდუმლოს 

სექტორი, რაუნდი გადაწყდება ისე, როგორც აღწერილია ქვემოთ, საიდუმლოს სექტორის ბონუსების 

მიმდინარეობის სექციაში. ყველა ფსონი გადაიხდება გადახდის ცხრილის შესაბამისად. 

        საოცრებათა სპინები და ბონუს ბორბლის რაუნდი 

        იმისთვის, რომ შეძლოთ ბონუს ბორბლის თამაშში მონაწილეობა, საჭიროა განათავსოთ ფსონი 2  

საოცრებათა სპინის და/ან 5 საოცრებათა სპინის პოზიციაზე და იგივე საოცრებათა სპინების ფსონის სექტორი 

უნდა ამოვიდეს ბორბალზე. 

        ბონუს ბორბალი 

        ბონუს ბორბალი შედგება ორი ბორბლისგან: შიდა ბორბალი და გარე ბორბალი. შიდა ბორბლის შედეგები 

შემთხვევითობის პრინციპით განისაზღვრება RNG-ის (შემთხვევითი რიცხვის გენერატორი) მიერ თითოეული 

გამოყოფილი ბონუს ბორბლის მოვლენის დროს. გარე ბორბალი დატრიალდება წამყვანის მიერ. 

        გარე ბორბალი შედგება 54 სექტორისგან: 

         

          46 სექტორი საოცრებათა ქვეყნის სხვადასხვა პერსონაჟის სიმბოლოთი, რომლებსაც ნაგულისხმევი 

კოეფიციენტები აქვთ 

          3 სექტორი მოგება არ არის, ნიშნით, რომელიც არ აძლევს მოთამაშეს არანაირ გადახდას ამ 

დატრიალებისთვის 

          3 სექტორი დამლიე ნიშნით, რომელიც ამჟამინდელი ბონუს მოგების ოდენობას აჭრის 30%-ს ბონუს 

დატრიალების მოგებებიდან 

          2 სექტორი შემჭამე, ნიშნით რომელიც ამჟამინდელი ბონუს მოგების ოდენობას ამატებს 30%-ს ბონუს 

დატრიალების მოგებებიდან 

         

        შიდა ბორბალი აჩვენებს სხვადასხვა კოეფიციენტის მნიშვნელობებს და დამატებითი დატრიალების 

სიმბოლოებს. ის შედგება 12 სექტორისგან. 

         

          10 სექტორი კოეფიციენტებით (+2, +5, +8 და +10), რომლებიც ემატება პერსონაჟების ნაგულისხმევ 

კოეფიციენტებს გარე ბორბალზე 

          2 სექტორი დამატებითი დატრიალება, რომელიც ამატებს დატრიალებას ბონუს ბორბლის რაუნდს 

 ბონუს ბორბლის მოვლენები 

        შიდა ბორბლის გამაძლიერებელი მოვლენები: 

        პირველ რიგში, შიდა ბორბლის შედეგი თამაშის ეკრანზე გამოჩნდება და წინა პლანზე წამოიწევა. შემდეგ, 

საოცრებათა ქვეყნის პერსონაჟი გარე ბორბლიდან გამომჟღავნდება თამაშის ეკრანზე თავისი სიმბოლოს 

გამოჩენით. 

         

          თუ შიდა ბორბლის შედეგია კოეფიციენტი, ეს კოეფიციენტი ემატება გამომჟღავნებული პერსონაჟის 

ნაგულისხმევ კოეფიციენტს (მნიშვნელობები არ მრავლდება). თამაში გრძელდება გარე ბორბლის 

დატრიალებით. 

          თუ შიდა ბორბლის შედეგია დამატებითი დატრიალების სიმბოლო, დატრიალება ემატება ბონუს 

ბორბლის რაუნდს და თამაში გრძელდება გარე ბორბლის დატრიალებით. არცერთი საოცრებათა ქვეყნის 

პერსონაჟი არ მჟღავნდება, რადგან მათზე გავლენა არ მოუხდენიათ. 

          მხოლოდ საოცრებათა ქვეყნის პერსონაჟები მონაწილეობენ თამაშის ამ სტადიაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ 

შემჭამე, დამლიე ან მოგება არ არის სექტორები არ განიხილება. 



       გარე ბორბლის დატრიალების მოვლენა: 

        შემდეგ, გარე ბორბალი ტრიალდება. გარე ბორბლის დატრიალების შედეგი გამოჩნდება თამაშის ეკრანზე. 

      თუ ეს პესონაჟია, მაშინ საოცრებათა სპინების ფსონი მრავლდება ამ პერსონაჟის კოეფიციენტზე. ის შეიძლება 

გაზარდოს ან არ გაზარდოს შიდა ბორბლის დატრიალების კოეფიციენტმა. იხილეთ მაგალითი 1 ქვემოთ. 

          თუ ეს არის მოგება არ არის სექტორი, დატრიალებების რაოდენობა შემცირდება ერთით და მოგების 

ოდენობაზე გავლენას არაფერი მოახდენს. 

          თუ ეს არის ან შემჭამე ან დამლიე, ბონუსის მოგების ოდენობის 30%, რომელიც დაგროვებული გქონდათ 

იმ მომენტისთვის, როცა შემჭამე / დამლიე ამოვიდა, დაემატება ან ჩამოეჭრება ბონუს მოგების ოდენობას 

შესაბამისად. იხილეთ მაგალითი 2 და 3 ქვემოთ. 

          შემჭამეს და დამლიეს მნიშვნელობები შესაძლოა იყოს ათწილადი რიცხვები და ისინი წერტილის შემდეგ 

ორ ციფრამდე მრგვალდება. ამგვარად, თქვენი ბონუს რაუნდის მოგების ოდენობა ასევე ნაჩვენები იქნება 

ათწილადებში. 

              დარმგვალება ხდება ისე, რომ არანაკლებ 30%-ისა დაემატება და ჩამოეჭრება არა უმეტეს 30%-ისა. 

              თუ ჯერ არაფერი მოგიგიათ ბონუს რაუნდიდან და შემჭამე / დამლიე სექტორი ამოვა, არაფერი 

ემატება/ეჭრება, მოგების ოდენობა რჩება 0. 

          ბონუს ბორბლის რაუნდის ბოლოს, ყველა კოეფიციენტი, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნეს 

თქვენს საოცრებათა სპინების ფსონ(ებ)ზე, ჯამდება (არ მრავლდება). ბონუს ბორბლის მოგების ოდენობა 

ყოველთვის თვალნათელია თამაშის ეკრანზე და მუდმივად განახლდება. 

        მაგალითი 1: შიდა ბორბლის შედეგია +10 შემდეგ,  ძილგუდას სიმბოლო გამოჩნდება თამაშის ეკრანზე. 

ძილგუდას ნაგულისხმევი კოეფიციენტი +8 განახლდება +18-ად. გარე ბორბალი ტრიალდება და შედეგია 

ჩეშირის კატა.  ეს ნიშნავს, რომ თქვენი საოცრებათა სპინების  ფსონი მრავლდება ნაგულისხმევ კოეფიციენტზე 

ჩეშირის კატისა  (+14). 

        მაგალითი 2: გარე ბორბლის შედეგია შემჭამე და თქვენი ამჟამინდელი ბონუს მოგება არის 70. ამას 30% 

ემატება, ასე, რომ თქვენი მოგების ოდენობა ამ დატრიალებიდან არის 70 + 21= 91. 

        მაგალითი 3: გარე ბორბლის შედეგია დამლიე და თქვენი ამჟამინდელი ბონუს მოგება არის 70. ამას 30% 

ჩამოეჭრება, ასე, რომ თქვენი მოგების ოდენობა ამ დატრიალებიდან არის 70 - 21= 49. 

        მოგების მაქსიმალური ლიმიტისთვის მიღწევა შესაძლებელია, მაშინაც კი, როცა დარჩენილია 

დატრიალებები. ამ შემთხვევაში თქვენ გაცნობებენ, და თქვენი მოგების ოდენობა მეტად აღარ განახლდება, 

მაგრამ დაინახავთ, რომ დატრიალებებ(ებ)ი გრძელდება (ასევე იხილეთ ლიმიტების სექცია). 

        საიდუმლო სექტორის ბონუსები 

        იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ საიდუმლო ბონუს თამაშში, საჭიროა მაგიდაზე განათავსოთ 

ნებისმიერი ფსონი. ბონუს რაუნდი იწყება, როდესაც ბორბალი ჩერდება საიდუმლოს სექტორზე. საიდუმლოს 

რაუნდი შეიძლება იყოს შემდეგი ბონუსებიდან ნებისმიერი: 

            ბანქოს ჯარისკაცების საიდუმლოს  ფსონის კოეფიციენტი, 

           მუხლუხოს საიდუმლოს ფსონის კოეფიციენტი  

           მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი.  

        ისინი შემთხვევითობის პრინციპით აირჩევა ყოველ ჯერზე, როცა საიდუმლოს სექტორი ამოდის. 

        ბანქოს ჯარისკაცის საიდუმლო ფსონის კოეფიციენტი 

        ეს არის მინი თამაში, სადაც ბრმად ირჩევთ კოეფიციენტს თქვენი ჯამური ფსონისთვის. გაითვალისწინეთ, 

რომ თქვენი საწყისი ფსონი არ ბრუნდება.  

        თამაშს აქვს კოეფიციენტების 3 ნაკრებისგან შემდგარი ფონდი, თითოეულ ნაკრებში შედის 5 

განსხვავებული კოეფიციენტი. 

                 ნაკრები  

                 კოეფიციენტები  

                #1                 2, 3, 4, 5 

                #2                2, 4, 5, 8 

                #3                2, 5, 7, 10 

ნაკრები შერჩევითობის პრინციპით აირჩევა ყოველ ჯერზე, როცა ბონუს რაუნდი იწყება. კოეფიციენტები 

არჩეული ნაკრებიდან შემთხვევითობის პრინციპით ენიჭება კარტის ნიშნებს. 

თქვენ ხედავთ თამაშის ეკრანზე ჩამწკრივებულ გადაბრუნებულ ბანქოს 4 ჯარისკაცს. თამაშის ეკრანზე თქვენ 

ხედავთ ბანქოს ჯარისკაცებთან ერთად განლაგებულ ოთხ ღილაკს კარტის ნიშნებით. თითოეული ნიშანი 

მიბმულია დამალულ კოეფიციენტთან (შემთხვევითობის პრინციპით არჩეული კოეფიციენტების ფონდიდან). 

თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთ-ერთი ნიშანი და დააჭიროთ შესაბამის ღილაკს. თუ მოცემულ დროში არ აირჩევთ, 

შემთხვევითი ნიშანი აირჩევა ავტომატურად. მას შემდეგ, რაც დრო ამოიწურება, კოეფიციენტები მჟღავნდება 

და თქვენი ჯამური ფსონი გამრავლდება. 

        მაგალითი: თქვენი ჯამური ფსონი არის 7.5 ფსონების 3 პოზიციაზე: 

         



          5 რიცხვების ფსონზე 1  

          2 რიცხვების ფსონზე 10  

          0.5 2 საოცრებათა სპინზე  

         

        ბორბალი ტრიალდება და საიდუმლო  სექტორი ამოდის. ბონუსის ტიპი არის ბანქოს ჯარისკაცის 

საიდუმლო  ფსონის კოეფიციენტი.  თქვენ ირჩევთ ნიშანს დაფარული კოეფიციენტით x2. თქვენ გიხდიან: 7.5 x 2 

= 15. 

        მუხლუხოს საიდუმლო ფსონის კოეფიციენტი 

        თქვენი მხრიდან არანაირი ქმედება არ არის საჭირო. თქვენ ხედავთ, რომ მუხლუხო გამოაჩენს შემთხვევით 

კოეფიციენტს (კოეფიციენტების ფონდიდან) რომელიც ამრავლებს თქვენს ჯამურ ფსონს. გაითვალისწინეთ, 

რომ თქვენი საწყისი ფსონი არ გიბრუნდებათ.  

         

        თამაშს აქვს კოეფიციენტების 3 ნაკრებისგან შემდგარი ფონდი, თითოეულ ნაკრებში შედის 4 

განსხვავებული კოეფიციენტი. ერთი კოეფიციენტი შემთხვევითობის პრინციპით აირჩევა ფონდიდან, როცა 

ბონუს რაუნდი დაიწყება. 

               

                 ნაკრები  

                 კოეფიციენტები  

                #1                 2, 3, 4, 5 

                #2                 2, 4, 5, 8 

                #3                2, 5, 7, 10 

 

 

        მაგალითი: თქვენი ჯამური ფსონი არის 7.5 ფსონების 3 პოზიციაზე: 

         

          5 რიცხვების ფსონზე 1  

          2 რიცხვების ფსონზე 10  

          0.5 2 საოცრებათა სპინზე  

         

        ბორბალი ტრიალდება და საიდუმლო  სექტორი ამოდის. ბონუსის ტიპი არის ბანქოს ჯარისკაცის 

საიდუმლოს ფსონის კოეფიციენტი. მუხლუხო გამოაჩენს კოეფიციენტს x2. თქვენ გიხდიან: 7.5 x 2 = 15. 

        მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი. 

        თქვენი მხრიდან არანაირი ქმედება არ არის საჭირო. თქვენ ხედავთ, რომ მუხლუხო გამოაჩენს შემთხვევით 

კოეფიციენტს (5 კოეფიციენტის ფონდიდან: x2, x3, x4, x5 and x8). გადახდის მნიშვნელობები განახლდება 

თამაშის ეკრანზე და მთავარი ბორბალი ხელახლა ტრიალდება. უფასო დატრიალების ნებისმიერი შედეგი 

გაიზრდება გამოჩენილი კოეფიციენტით. 

        მაგალითი 1: თქვენი ჯამური ფსონი არის 7.5 ფსონების 3 პოზიციაზე: 

         

          5 რიცხვების ფსონზე 1  

          2 რიცხვების ფსონზე 10  

          0.5 2 საოცრებათა სპინზე  

         

        მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი არის x3. მთავარი ბორბალი ტრიალდება და 

დატრიალების შედეგი არის 10. ამ შემთხვევაში, საწყისი ფსონი უბრუნდება რიცხვების მოქმედ ფსონს (ე.ი 2 

რიცხვების ფსონისთვის  10 ), ასე, რომ თქვენ გადაგიხდიან 2 x (10 x 3) + 2 = 62. 

        მაგალითი 2: თქვენი ჯამური ფსონი არის 7.5 ფსონის დადების 3 პოზიციაზე: 

         

          5 რიცხვების ფსონზე 1  

          2 რიცხვების ფსონზე 10  

          0.5 2 საოცრებათა სპინზე  

         

        მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი არის x3. მთავარი ბორბალი ტრიალდება და 

საიდუმლო  სექტორი ამოდის. 

        ბონუს თამაში არის: 

         

           ბანქოს ჯარისკაცის საიდუმლოს ფსონის კოეფიციენტი. თქვენ ირჩევთ ნიშანს დაფარული კოეფიციენტით 

x5. თქვენი ანაზღაურება არის ჯამური ფსონი გამრავლებული ორი კოეფიციენტის ნამრავლზე, ე.ი 7.5 x (3 x 5) = 



112.5 (საწყისი ფსონი არ ბრუნდება) 

           მუხლუხოს საიდუმლოს ფსონის კოეფიციენტი. მუხლუხო გამოაჩენს კოეფიციენტს x8 და თქვენი 

ანაზღაურება არის ჯამური ფსონი გამრავლებული ორი კოეფიციენტის ნამრავლზე, ე.ი 7.5 x (3 x 8) = 180 

(საწყისი ფსონი არ ბრუნდება) 

         

        მაგალითი 3: თქვენი ჯამური ფსონი არის 7.5 ფსონის დადების 3 პოზიციაზე: 

         

          5 რიცხვების ფსონზე 1  

          2 რიცხვების ფსონზე 10  

          0.5 2 საოცრებათა სპინზე  

         

        მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი არის x3. ბორბალი ტრიალდება და 

საიდუმლო  სექტორი ამოდის. 

        თამაში გადადის ბონუს ბორბალზე და ხედავთ, რომ საოცრებათა ქვეყნის პერსონაჟების ნაგულისხმევი 

კოეფიციენტები მრავლდება 3-ზე, მაგ. ახალი მნიშვნელობა ჩეშირის კატისა  არის 3 x 14 = 42, და ასევე 

ძილგუდასი  არის 3 x 8 = 24.ასევე, ყველა კოეფიციენტი შიდა ბორბალზე მრავლდება 3-ზე, ასე, რომ 2 ხდება +6, 

+5 ხდება +15, და ა.შ 

        ამიერიდან, ბონუს ბორბლის რაუნდი გადაწყდება რეგულარული ბონუს ბორბლის მიმდინარეობის 

შესაბამისად (იხილეთ ბონუს ბორბლის დატრიალებები  ზევით სექციაში). 

        თეორიულად, მუხლუხოს საიდუმლოს უფასო დატრიალების კოეფიციენტი შესაძლოა იყოს უსასრულო, 

ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მოგების მაქსიმალური ლიმიტისთვის მიღწევა მაშინაც კი, როცა ახალი 

დატრიალებები ემატება სათითაოდ. ამ შემთხვევაში თქვენ გაცნობებენ, და თქვენი მოგების ოდენობა მეტად 

აღარ განახლდება, მაგრამ დაინახავთ დატრიალებას(ებს) (ასევე იხილეთ ლიმიტების სექცია). 

ჯადოსნური კამათლის მინი თამაში 

        მინი თამაშში მონაწილეობის მისაღებად, საჭიროა განათავსოთ ფსონი ჯადოსნური კამათლის ფსონის 

პოზიციაზე. 

        როდესაც ჯადოსნური კამათლის სექტორი ამოდის, ყველა, ვისაც აქტიური მინი თამაშის ფსონი აქვს, 

გადადის მინი თამაშის ეკრანზე. მინი თამაში ითამაშება ორი ფიზიკური კამათლის გამოყენებით, წითელითა 

და თეთრით, რომლებიც გაგორდება ფიზიკური კამათლის შეიკერის გამოყენებით. მინი თამაშის განმავლობაში, 

კამათლები აინჯღრევა და თქვენ დაინახავთ კამათლების მნიშვნელობებს თამაშის ეკრანზე. 

        პირველ რიგში, საჭიროა აირჩიოთ, წითელ კამათელს გაყვებით თუ თეთრს. თუ მოცემულ დროში არ 

აირჩევთ, კამათელი აირჩევა შემთხვევითობის პრინციპით. 

        შემდეგ მინი თამაშის ბადე იქნება ნაჩვენები. ის შედგება 4 მწრივისა და 6 სვეტისაგან. თითოეული სვეტის 

ბოლოს არის კამათელი 1-დან 6-მდე მნიშვნელობით, 1-ის მნიშვნელობის მქონე კამათელი არის უკიდურეს 

მარცხენა, ხოლო 6-იანის მქონე უკიდურეს მარჯვენა მხარეს. თქვენი მიზანია ზემოთ გადაინაცვლოთ სტრიქონ-

სტრიქონ, ხოლო თქვენი მარშრუტი განისაზღვრება კამათლის მიერ, მისი გაგორების შემდეგ. მაგალითად, თუ 

კამათლის შედეგია 1, თქვენ გადადიხართ უკიდურეს მარჯვენა სვეტში მდებარე ფილაზე. 

        არსებობს სამი სახის ფილა, რომლებიც განსაზღვრავს თამაშის მიმდინარეობას: 

   ფილა კოეფიციენტით - განიჭებთ კოეფიციენტს და ასრულებს მინი თამაშს. 

          ფილა გადაინაცვლეთ ზევით სიმბოლოთი – ამჯერად კოეფიციენტს არ მიიღებთ, მაგრამ გადახვალთ 

შემდეგ მწკრივზე. თუ მიიღებთ ამ განსაკუთრებულ სიმბოლოებს თითოეულ მწკრივზე, მოგენიჭებათ 

კოეფიციენტი x100, როცა სათავემდე ახვალთ. 

          ფილა გადაინაცვლეთ ზევით და გამოიყენეთ კოეფიციენტი x2-ით (მხოლოდ პირველი მწკრივი) – ეს 

კოეფიციენტი დაემატება იმ კოეფიციენტს, რომელსაც შემდეგში მიიღებთ. 

        მინი თამაშის კოეფიციენტები ამრავლებს მხოლოდ ჯადოსნური კამათლის ფსონს, და თქვენი საწყისი 

ფსონი გიბრუნდებათ. 

        შესაძლებელია, რომ ჯადოსნური კამათლის მინი თამაში მუხლუხოს საიდუმლოს შემდეგი დატრიალების 

კოეფიციენტის ბონუსის შედეგია. ამ შემთხვევაში, ყველა კოეფიციენტი მინი თამაშის ბადეზე მრავლდება 

კოეფიციენტზე მუხლუხოს საიდუმლოს შემდეგი დატრიალების კოეფიციენტის ბონუსიდან, გარდა 

გადაინაცვლეთ ზევით და გამოიყენეთ კოეფიციენტი x2. განახლებულ მნიშვნელობებს იხილავთ თამაშის 

ეკრანზე. 

    ფსონის დადების მიმდინარეობა 

        როცა მაგიდაში შეხვალთ თუ თამაშის რაუნდი უკვე მიმდინარეობს, დაელოდეთ შემდეგს და მერე დადეთ 

ფსონები. 

          ფსონის დასადებად აირჩიეთ ჩიპი და მოათავსეთ ფსონის პოზიციაზე. 

          შეგიძლიათ რამდენიმე ჩიპის დადება სხვადასხვა ფსონის პოზიციაზე ერთდროულად. 

          თამაშის ფანჯარაში ტაიმერი აჩვენებს, რა დრო დაგრჩათ ფსონების დადებამდე. 



          თქვენი ფსონები უნდა დაადასტუროთ. ამის გაკეთება შესაძლებელია ხელით ან დადასტურების ღილაკის 

გამოყენებით თითოეული ფსონის შემდეგ, ან ავტომატურად ფსონის დადების დროის დასასრულს. თუ თქვენი 

სერვისის მომწოდებელს ჩართული აქვს ავტომატური დადასტურება, იგი ნაგულისხმევად არის ჩართული და 

დადასტურების ღილაკი არ ჩნდება. ამ ფუნქციის გამორთვა შეგიძლიათ თამაშის პარამეტრებში. 

           „ფსონები აღარ მიიღება“ სიგნალის შემდეგ თამაშის რაუნდი იწყება. 

          მომგებიანი ფსონებისთვის მოგებები გადაიხდება თითოეული თამაშის რაუნდის დასასრულს. 

          თამაშის რაუნდის სათამაშოდ ხელახლა დადეთ ფსონები ან გამოიყენეთ ღილაკი ხელახალი ფსონი. 

          რიგის გამოსატოვებლად, უბარლოდ, აღარ მოათავსოთ ფსონები მაგიდაზე. 
 

 

 

Mega Fire Blaze Roulette Live 

თამაში ითამაშება ცოცხალ დილერთან და ნამდვილი რულეტის ბორბლით. მიზანი არის გამოიცნოთ, თუ 

რომელ ნომერზე გაჩერდება რულეტის ბურთი. ჩვენ ვიყენებთ სტანდარტული ევროპული რულეტის წესებს. 

თამაშის ყველა რაუნდის განმავლობაში ირჩევა 5-მდე შემთხვევითი ნომერი (ან 10 ნომერი სპეციალური 

ღონისძიების დროს) და მათი პოზიცია ფსონების რუქაზე შემოსაზღვრულია ცეცხლის ზღვარით ("ცეცხლის 

ნომრები"). თუ ბურთი დაეშვა ცეცხლის ნომერზე, იგი ჩართავს Mega Fire Blaze Bonus თამაშს, სადაც აქტიური 

ფსონის მქონე მოთამაშეებს შეუძლიათ მოიგონ მულტიპლიკატორების x10,000 

თქვენი შიდა ფსონები, მაგ., სტრიტ აპი, სპლიტი, სტრიტი, ქორნერი/ბასკეტი ან ხაზი ცეცხლის საზღვრის მქონე 

ციფრებზე დადებული ფსონები ბონუს თამაშში მონაწილეობის უფლებას მოგცემთ. 

წესები 

Mega Fire Blaze Roulette წესები 

ყოველი დატრიალებისას, რიცხვები 1, 2, 3, 4 ან 5, შემთხვევით აირჩევა ბორბალზე არსებული ყველა რიცხვიდან 

(0–36). ისინი გახდებიან ცეცხლის ნომრები: მათი ფსონების პოზიციები შემოსაზღვრული იქნება ცეცხლით. 

ზოგჯერ, ხდება Fire Blast შემთხვევა და იგი ქმნის 10 შემთხვევით ცეცხლის ნომერს. 

თუ ბურთი დაეშვა ცეცხლის ნომერზე, თქვენი ამ ნომერზე განთავსებული სტრიტ 

აპი, სპლიტი, სტრიტი, ქორნერი/ბასკეტი ან ხაზი ფსონები (”შესაფერისი ფსონები”) საშუალებას მოგცემთ 

მიიღოთ Mega Fire Blaze Bonus თამაში ("ბონუს თამაში"). 

თუ არ გაქვთ დადებული შესაფერისი ფსონი, თქვენ შეუერთდებით ბონუს თამაშს, როგორც მაყურებელი. 

Mega Fire Blaze Bonus თამაში 

ნაჩვენებია ბონუს თამაშების ბადე. ის შეიცავს 36 სლოტს და დაყოფილია 6 სეგმენტად, თითოეული სეგმენტი 

შეიცავს ორ 3-სლოტიან სვეტს. 

ზოგიერთ სლოტში ნაჩვენებია შემთხვევითი მულტიპლიკატორი {1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ან 50}. ეს სლოტები შეირჩევა 

შემთხვევით. სლოტების რაოდენობა, რომლებიც ბონუს თამაშის დასაწყისში ივსება მულტიპლიკატორებით, 

ტოლია ძირითადი თამაშის დასაწყისში შერჩეული ცეცხლის ნომრებისა. 

ბონუს თამაშის დროს თქვენ ხედავთ, რომ შემთხვევითი მულტიპლიკატორები (”სლოტების 

მულტიპლიკატორები”) გადაიქცევა ცარიელ სლოტებად ბონუს თამაშის ბადეზე. თუკი სეგმენტი სრულად არის 

შევსებული მულტიპლიკატორებით, სპეციალური სეგმენტის მულტიპლიკატორი {x2, x3, x5}, რომელიც 

დაკავშირებულია ამ სეგმენტთან, ხდება ხელმისაწვდომი და ამრავლებს ამ სეგმენტის სლოტებში ყველა 

მულტიპლიკატორს. 

ზოგიერთი სეგმენტი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ჯეკპოტის დონესთან. ბონუს თამაშში არის (4) ჯეკპოტის 

დონე, რომელიც გასცემს სხვადასხვა მულტიპლიკატორებს: მინი x20, მცირე: x100, დიდი: 

x500 და გრანდიოზული: x2,000. თუკი სეგმენტი სრულად არის შევსებული მულტიპლიკატორებით, გამოჩნდება 

ჯეკპოტის დონე და ჯეკპოტის მულტიპლიკატორი დაემატება ბონუს თამაშის მთლიან მულტიპლიკატორს. ის არ 

ზრდის სლოტების მულტიპლიკატორებს დაკავშირებულ სეგმენტში. 



სტანდარტულად, ბონუს თამაში გრძელდება 3 დატრიალება და ყოველი დატრიალების შემდეგ, ერთი 

დატრიალება ჩამოიჭრება საერთო რიცხვიდან. ამასთან, ყოველ ჯერზე, როდესაც ცარიელი სლოტი ივსება 

მულტიპლიკატორით, დარჩენილი დატრიალებების რაოდენობა ჩამოდის 3 დატრიალებაზე. ბონუს თამაში 

მთავრდება მაშინ, როდესაც აღარ დარჩება არც ერთი დატრიალდება ან ყველა სლოტი შეივსება 

მულტიპლიკატორით. 

Mega Fire Blaze Bonus თამაშის გადახდები 

ბონუს თამაშის დროს, ეკრანზე დაინახავთ მთლიანი მულტიპლიკატორის და მის მუდმივ განახლებას. 

მთლიანი მულტიპლიკატორი = ყველა სლოტის მულტიპლიკატორი ერთად + ჯეკპოტის 

მულტიპლიკატორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

მთლიანი მულტიპლიკატორი ვრცელდება მხოლოდ შესაბამის ფსონზე, თუ დადეთ ფსონი გამარჯვებულ 

ცეცხლის ნომერზე. 

როდესაც ბონუს თამაში დასრულდება, თქვენ ნახავთ მოგების თანხის განახლებას საერთო მოგების ველში. 

ბონუს თამაშის საერთო მოგება გამოითვლება შემდეგი ფორმულების გამოყენებით. გაითვალისწინეთ, რომ 

ეს ეხება მხოლოდ შესაბამის ფსონებს, რომლებიც განთავსებული იყვნენ გამარჯვებულ ცეცხლის ნომერზე : 

 სტრიტ აპი ფსონი: ფსონი x მთლიანი მულტიპლიკატორი = სტრიტ აპის მთლიანი მოგება 

 სპლიტის ფსონი: (ფსონი x მთლიანი მულტიპლიკატორი) x ½ = სპლიტის მთლიანი მოგება 

 სტრიტის ფსონი: (ფსონი x მთლიანი მულტიპლიკატორი) x 1/3 = სტრიტის მთლიანი მოგება 

 ქორნერის/ბასკეტის ფსონი: (ფსონი x მთლიანი მულტიპლიკატორი) x ¼ = ქორნერის/ბასკეტის მთლიანი 

მოგება 

 ხაზის ფსონი: (ფსონი x მთლიანი მულტიპლიკატორი) x 1/6 = ხაზი მთლიანი მოგება 

შემდეგ, ფსონის ტიპების მთლიანი მოგების თანხები ჯამდება და შედეგი ვლინდება ჯამური მოგება. 

სტრიტ აპი, სპლიტი, სტრიტი, ქორნერი/ბასკეტი ან ხაზის ფსონის გადახდები, რომელიც გაკეთდა ცეცხლის 

ნომერზე, რამაც გამოიწვია ბონუს თამაში, არ შეიძლება იყოს 0:1-ზე ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ თუ ბონუს 

თამაშის გადახდა ნაკლებია 0:1-ზე ამ კონკრეტული ფსონისთვის, 0:1 გადახდა კვლავ გაიცემა. 

თამაშის ეკრანზე, ჩიპის მნიშვნელობა შესაბამისი ფსონის ტიპის ქვემოთ ასახავს ყველა ბონუს თამაშის შესაბამის 

ფსონს, რომელიც დადებულია ამ ფსონის ტიპზე. 

Mega Fire Blaze Bonus თამაშის გადახდის ცხრილი 

ფსონის ტიპი გადახდები 

სტრეიტ-აპი 0–9999:1 

სპლიტი 0-4999:1 

სტრიტი 0-3332:1 



ქორნერი/ბასკეტი 0-2499:1 

ხაზი 0-1665:1 

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ: თუ თქვენი სტრიტ აპი, 

სპლიტი, სტრიტი, ქორნერი/ბასკეტი ან ხაზი ფსონი 

კვალიფიცირებული იყო ბონუს თამაშისთვის, 

აღნიშნული ფსონის ტიპები მიიღებს მხოლოდ ბონუს თამაშის გადახდებს. 

 

ყველა სხვა ფსონი არ მონაწილეობს ბონუს თამაშში და გადაიხდება რეგულარული წესების შესაბამისად. 

ქვემოთ იხილეთ მოგებების ცხრილი და განსაკუთრებული ფსონების გადახდის ცხრილები. 

გახსოვდეთ რომ თქვენი საერთო მოგება (რეგულარული თამაშის და Mega Fire Blaze Bonus თამაშის მოგების 

ჯამი) არის ლიმიტირებული 500,000 ₾. ეს თანხა შეიძლება გადაკონვერტირდეს და მისი მნიშვნელობა ნაჩვენები 

იქნება თქვენს ადგილობრივ ვალუტაში. 

ფსონების დადებისას არ ხდება არანაირი ვირტუალური ბილეთის ფორმირება, შესაბამისად არ არსებობს 

ბილეთების ნუმერაცია ან ტირაჟი. საპრიზო ფონდი, ანუ საბოლოო მოგების თანხა დგება შემთხვევით 

შერჩეული მულტიპლიკატორისგან. 

მოგებების ცხრილი 

ეს მნიშვნელობები გამოიყენება მთავარ თამაშში. 

ჩიპი ფარავს ფსონის ტიპი გადახდები 

1 რიცხვი სტრიტ აპი 29:1 

2 რიცხვი სპლიტის ფსონი 14:1 

3 რიცხვი სტრიტის ფსონი 9:1 

4 რიცხვი ქორნერის ფსონი ან ბასკეტის ფსონი 6,5:1 



6 რიცხვი ლაინის ფსონი 4:1 

12 რიცხვი დოუზენის ფსონი ან სვეტის ფსონი 2:1 

18 რიცხვი წითელი/შავი, ლუწი/კენტი, დაბალი (1-18) / მაღალი (19-36) ფსონები 1:1 

მიუხედავად იმისა, რომ გადახდის თანაფარდობა ფიქსირებულია, ამონაგები დამოკიდებულია ფსონში 

ჩართული ჩიპების რაოდენობაზე. მაგალითად: მეზობლების ფსონის შემთხვევაში, გამარჯვებული ნომერზე 

ყოველთვის გადაიხდება 29/1. თუ, მაგალითად, ფსონი დადებულია ხუთ თანმიმდევრულ რიცხვზე 11-30-8-23-

10, იგი ჩაირთავს ხუთ ჩიპს. თუ რომელიმე რიცხვი დაემთხვა, ანაზღაურდება 29 + 1 - 5 = 25 ჩიპი. 

Money Drop Live 
ეს არის მომაჯადოებელი შოუ თამაში, რომელშიც მონაწილეობს ერთი ბორბალი, Money Drop ზონა 4 დროპ 

ზონით და Card Clash საბრძოლო მაგიდა. განათავსეთ თქვენი ფსონები დროპ თამაშებში შესასვლელად და/ან 

Card Clash თამაშში მონაწილეობის მისაღებად. ბორბლის დატრიალება განსაზღვრავს თუ რომელი თამაში 

იქნება ნათამაშები. დროპ თამაშში, თქვენ თამაშობთ ფულით: ეს არის თქვენი ფსონი გამრავლებული 

გამარჯვებული სექტორის მულტიპლიკატორზე. თამაშის დაწყების შემდეგ, თქვენ უნდა განათავსოთ ყველა 

ფული დროპ ზონებში. გამოიცანით სწორი ზონა, რადგან მხოლოდ ერთი მათგანია უსაფრთხო (ზოგიერთ 

შემთხვევაში, ორი) და სწორედ იგი ინარჩუნებს მასზე დადებულ ფულს, ხოლო დანარჩენი სამი დაკარგავს 

მათზე განთავსებულ ფსონებს! Card Clash თამაშში, თქვენ თამაშობთ თქვენს Card Clash ფსონს. აირჩიეთ მხარე 

და უყურეთ როგორ იბრძვიან მხარეები მაღალი კარტისთვის. გამარჯვებულ მაღალ კარტს ანიჭებს 

მულტიპლიკატორს და ყოველი ფრე ანიჭებს მულტიპლიკატორს ორივე მხარეს მულტიპლიკატორი აძლიერებს 

Card Clash ფსონს და განსაზღვრავს რაუნდის გადახდას. თუ მხარეები მიიღებენ 3 ერთნაირს, ყველა მონაწილე 

მოთამაშეს გადაეცემა x1,000 მულტიპლიკატორი! ყოველ რაუნდში, ბუსტერს შეუძლია ან გააორმაგოს 

მულტიპლიკატორები ბორბალზე, აამაღლოს ისინი მაქსიმუმ x5,000-მდე, ან გაზარდოს მოგების რაოდენობა 

დროპ ზონაში 2-მდე. 

თამაშის მიმდინარეობა 

 დადეთ ფსონი მაგიდაზე. თქვენ შეგიძლიათ დადოთ ფსონი იმდენ პოზიციაზე, რამდენზეც 

მოისურვებთ. ფსონის ტიპებია: x8 Quick Drop, x15 1 დროპ რაუნდი, x30 1 დროპ რაუნდი, x100 2 დროპ 

რაუნდი, x250 2 დროპ რაუნდი, x1000 3 დროპ რაუნდი, x2500 3 დროპ რაუნდი, და Card Clash. 

 აგრეთვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე ფსონის დადება ღილაკი ყველა ფსონის პოზიციაზე ერთი 

მოქმედებით ჩიპის დასადებად. 

 ფსონის დადების დროის ამოწურვის შემდეგ, ბორბალი ტრიალდება. 

 ფსონების დასრულებისთანავე და დატრიალების შედეგის გამოცხადებამდე ჩნდება ბუსტერები და 

ნათდება სათამაშო ეკრანზე. 

 ტრიალის შედეგი ცხადდება და ის განსაზღვრავს შემდეგ თამაშს. თქვენ მონაწილეობთ თამაშში 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფსონს დადეთ იმავე ტიპის ფსონზე, რაც იყო დატრიალების შედეგი. 

ყველა სხვა მოთამაშე არის დამკვირვებელი. 

 თამაში შეიძლება გადავიდეს დროპ თამაშში, ან Card Clash თამაშში. 

 თუ თამაში გადავა დროპ თამაშში, დატრიალების შედეგი განსაზღვრავს დროპ თამაშის ტიპს: 

 x8 Quick Drop : Quick Drop თამაში იწყება 

 ნებისმიერი სხვა დროპ ფსონი (მულტიპლიკატორით): დროპ რაუნდების თამაში იწყება 

 დროპ თამაშები ითამაშება ფულით: რომელიც არის თქვენი ფსონის ჯამი გამრავლებული 

გამარჯვებული სექტორის მულტიპლიკატორზე. 

 დროპ თამაშები შედგება 1-3 დროპ რაუნდებისგან. 

 თქვენ უნდა განათავსოთ ფული 1 – 4 დროპ ზონაზე ყოველ დროპ რაუნდზე. 



 დროპ ზონები მონიშნულია როგორც A, B, C და D. ყოველი დროპ რაუნდისას, 3 დროპ ზონა ჩამოაგდებს 

მასზე განთავსებულ ყველა ფულს, და 1 უსაფრთხო დროპ ზონა გაძლევთ მოგებას (2 თუ გამოყენებული 

იყო ბუსტერი). 

 ფულის ის ოდენობა რაც თქვენ გექნებათ დროპის თამაშის ბოლოს, არის თქვენი საბოლოო მოგება. 

 თუ თამაში გადადის Card Clash თამაშში, თქვენ შედიხართ მასში თქვენი ფსონის თანხით. თუ Card Clash 

თამაშიდან მიიღებთ რაიმე მულტიპლიკატორს, ისინი ვრცელდებიან თქვენს Card Clash ფსონზე და 

გავლენას ახდენენ საბოლოო გადახდაზე. 

 თამაშის ეკრანზე უჩვენებს:  

 

1. თამაშის ეტაპი, 

2. ფული რომელიც ხელმისაწვდომია და/ან გამოყოფილია დროპ ზონებისათვის, 

3. დრო თუ რამდენი დარჩა თქვენი გადაწყვეტილების მიღებისათვის. 

 

 თუ წამზომი ამოიწურა და თქვენ არ მიგიღიათ გადაწყვეტილება ან არ დაგისრულებიათ თქვენი 

მოქმედება Quick Drop-ში, დროპ რაუნდში ან Card Clash თამაშში, ზონა ან მხარე აირჩევა შემთხვევით. 

 თუ არ დაგიდიათ ფსონი იმ დოლურას დატრიალების შედეგზე, ან თუ ჩამოხვედით მთელი ფული 

ერთ-ერთ მიმდინარე დროპ რაუნდ თამაშზე თქვენ ხდებით მაყურებელი. ვერ ნახავთ თქვენ საკუთარ 

ფულის დასტებს, მაგრამ ნახავთ, თუ როგორ ანაწილებენ დასტებს სხვა მოთამაშეები. თქვენ ასევე 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩიპები მოგების ზონაში ფსონის დასადებად. 

 მეტი ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ფულის, ბუსტერების, Card Clash, და დროპ თამაშის 

სავარაუდო ნაკადების მაგალითები ქვემოთ მოცემულ სექციაში. 

ბორბალი 

იგი შედგება 54 სექტორისგან: 

 51 სექტორი მულტიპლიკატორით: 

 20 სექტორი: x8  

 11 სექტორი: x15  

 6 სექტორი: x30  

 7 სექტორი: x100  

 3 სექტორი: x250  

 3 სექტორი: x1000  

 1 სექტორი: x2500 

 3 სექტორი Card Clash ფუნქციით 

"ფული" 

რომელიც გამოიყენება დროპ თამაშებში. ეს არის თქვენი ფსონი რომელიც მოთავსებულია ფსონის პოზიციაზე, 

და გამრავლებული გამარჯვებული სექტორის მულტიპლიკატორზე. ყოველი რაუნდის დასაწყისში, ყველა 

ფული თანაბრად იყოფა 10-ზე ფულის დასტად (ან ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკლებად). დასტები შეიძლება 

შეიცავდეს ფულს ათობითი რაოდენობით. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა თანხა მოცემულია თქვენს ვალუტაში. 

იმისათვის რომ განათავსოთ ფული დროპ ზონაზე: 

 დააჭირეთ თითი (მობილურზე) ან კურსორი (სამუშაო მაგიდაზე) დროპ ზონაზე და გადაადგილეთ იგი 

ზემოთ. 

 თქვენ დაინახავთ თუ როგორ ივსება დროპ ზონა, სეგმენტ სეგმენტ. შეეხეთ/დააწკაპუნეთ სეგმენტზე 

იმდენჯერ დროპ ზონაში განთავსებულ დასტებზე რამდენიც საჭიროა იმისთვის რომ დროპ ზონა 

შეივსოს იმ სეგმენტამდე. 

 ფულის დასტების ამოსაღებად, დააჭირეთ თითი ან ჩამოწიეთ მაუსი ქვემოთ და/ან გამოიყენეთ ღილაკი 

მინუს ნიშნით. 

 ნებისმიერი ფულის დასტები რომლებიც არ იქნა განთავსებული დროპ ზონაში გადაწყვეტილების 

მიღების ამოწურვის ბოლოს ავტომატურად გადანაწილდება დროპ ზონებზე რაც შეიძლება თანაბრად. 

 თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტომატური დასტის ღილაკი და მიცეთ უფლება თამაშს გაანაწილოს 

ფული შემთხვევით არჩეულ დროპ ზონებზე რაც შეიძლება თანაბრად. 

ბუსტერები 

ხელმისაწვდომია მხოლოდ როდესაც არის ფსონები მულტიპლიკატორებით : 



 2 ზონის მოგება: ზრდის უსაფრთხო დროპ ზონების რაოდენობას 2-მდე ყველა დროპ რაუნდების 

შემთხვევაში. 

 გაორმაგება: აორმაგებს მომგებიანი სექტორის მულტიპლიკატორს. 

Card Clash ფსონის ტიპი არ იღებს არც ერთ ბუსტერს. 

ავტომატური დასტის ღილაკი 

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტომატური დასტის ღილაკი და მიცეთ უფლება თამაშს გაანაწილოს ფული 

შემთხვევით არჩეულ დროპ ზონებზე რაც შეიძლება თანაბრად. თქვენ წყვეტთ დროპ ზონების რაოდენობას: 

ავტომატური დასტის ღილაკი ხსნის პანელს 4 ღილაკით, თითოეული ღილაკი მიუთითებს დროპ ზონების 

რაოდენობას, თუ სად არის ფული განთავსებული. გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც თქვენ იყენებთ 

ავტომატური დასტის ვარიანტს, ყველა ფული რომელიც მანამდე განათავსეთ დროპ ზონებზე ამოღებულია და 

ყველაფერი გადანაწილებულია.  

Card Clash თამაში 

 როდესაც დატრიალების შედეგია Card Clash სექტორი, ნაჩვენები იქნება თამაშის სხვა ეკრანი. ეს თამაში 

ხორციელდება კრტის ერთი დასტით და კარტი ხელით აირევა წამყვანის მიერ თამაშის დაწყებამდე. კარტი 

დაურიგდება ორ მხარეს და იმარჯვებს ის მხარე, რომელსაც აქვს უფრო მაღალი კარტი. 

კარტებია: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ვალეტი, დედოფალი, მეფე და ტუზი, 2 როგორც უმცირესი და ტუზი როგორც 

უდიდესი კარტი. 

 პირველ რიგში უნდა აირჩიოთ ის მხარე, რომლის მხარდაჭერაც გსურთ: მარცხენა ან მარჯვენა. 

 შემდეგ, ორივე მხარეს გადაეცემა ერთი კარტი, დაწყებული მარცხენა მხარიდან. 

 იმარჯვებს მხარე, რომელსაც აქვს უმაღლესი კარტი. 

 ორივე მხარეს გადაეცემა ახალი კარტები. მთლიანობაში, სამი წყვილი დარიგდება მაგიდაზე. 

 იმარჯვებს მაღალი კარტი და ანიჭებს მულტიპლიკატორს. იგი ამრავლებს Card Clash ფსონს ფსონის 

პოზიციაზე რაუნდის მოგების თანხის გამოსათვლელად. 

 ფრის შემთხვევაში, ორივე მხარე იძენს მულტიპლიკატორს, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც Card Clash 

შედეგი არის 3 ფრე, ამ დროს ორივე მხარე მიიღებს x1000 მულტიპლიკატორს. 

 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი გადახდის განყოფილებაში მაღალი კარტის მოგების 

და ფრის მულტიპლიკატორთან მიმართებაში. 

მომგებიანი ზონა მაყურებლების გვერდით ფსონისთვის 

თუ მიმდინარე დროპ რაუნდების თამაშს შეუერთდებით, ან დადებით ფულს ერთ-ერთ დროპ რაუნდზე მაგრამ 

ჯერ კიდევ იქნება დროპ რაუნდები დარჩენილი, თქვენ ხდებით მაყურებელი. ახლა გეძლევათ არჩევანი დადოთ 

გვერდითი ფსონი: აირჩიეთ ნებისმიერი ჩიპი ჩიპების სინიდან და დადეთ ის 1 დროპ ზონაზე რათა გამოიცნოთ 

დროპ რაუნდის მომგებიანი ზონა. ამის გამეორება შესაძლებელია ყოველი დროპ რაუნდზე, აგრეთვე, 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიც გინდათ იმდენი ჩიპი, მაგრამ მხოლოდ 1 დროპ ზონის არჩევა შეგიძლიათ. 

ოქროს ჩიპები 

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოქროს ჩიპები და განათავსოთ ყველა ფსონი თამაშში, მათ შორის მაყურებლის 

მომგებიანი ზონის გვერდითი ფსონი. გახსოვდეთ, რომ ოქროს ჩიპის ღირებულება გამოიქვითება თქვენი 

მოგებიდან. 

ავტოთამაში 

თუ სერვისის მომწოდებლის მიერ ჩართულია, ამ ფუნქციის გამოყენება შეგიძლიათ ფსონების ავტომატურად 

დასადებად წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობის თამაშის რაუნდების დროს. როგორც კი მაგიდაზე ფსონს 

დადებთ, შეგიძლიათ გახსნათ ავტოთამაშის პანელი. აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ ავტოთამაშის რაუნდების 

ღირებულება: რა რაოდენობით რაუნდის თამაში გსურთ ავტოთამაშის გამოყენებით. ავტოთამაში ყოველთვის 

იწყება შემდეგო თამაშის რაუნდიდან. ავტოთამაშის ღილაკზე არსებული მთვლელი აჩვენებს დარჩენილი 

რაუნდების რაოდენობას. თუ ავტოთამაშის ღილაკს აირჩევთ სანამ ფუნქცია გაშვებულია, ავტოთამაში 

შეჩერდება და პანელი გაიხსნება. შეგიძლიათ იხილოთ მიმდინარე პირობები და შეცვალოთ ისინი. ახალი 

პირობები ამოქმედდება შემდეგი თამაშის რაუნდიდან. თუ ფსონს დადებთ ოქროს ჩიპებით, ავტოთამაში 

გამოიყენებს იმავე ღირებულების ოქროს ჩიპებს ფსონების დასადებად. ავტოთამაში ჩერდება, როდესაც ეს 

გამოიყენება. ზოგ შემთხვევაში ავტოთამაში ავტომატურად ჩერდება. მიზეზი გეცნობებათ. გაითვალისწინეთ, 

რომ ამ თამაშში ავტომატური თამაში არ წყდება როდესაც ხელით არიგებთ ფულს ფუნქციის დროპ რაუნდის 

დროს, ან როდესაც ირჩევთ Card Clash მხარეს. ის წყდება მაშინვე როგორც კი დაარეგულირებთ ფსონ(ებს) 

მთავარ ფსონების რუკაზე ფსონების დადების დროს. 

ფსონის დადების მიმდინარეობა 

 როცა მაგიდაში შეხვალთ თუ თამაშის რაუნდი უკვე მიმდინარეობს, დაელოდეთ შემდეგს და მერე 

დადეთ ფსონები. 

 ფსონის დასადებად აირჩიეთ ჩიპი და მოათავსეთ ფსონის პოზიციაზე. 



 შეგიძლიათ რამდენიმე ჩიპის დადება სხვადასხვა ფსონის პოზიციაზე ერთდროულად. 

 თამაშის ფანჯარაში ტაიმერი აჩვენებს, რა დრო დაგრჩათ ფსონების დადებამდე. 

 თქვენი ფსონები უნდა დაადასტუროთ. ამის გაკეთება შესაძლებელია ხელით ან დადასტურების 

ღილაკის გამოყენებით თითოეული ფსონის შემდეგ, ან ავტომატურად ფსონის დადების დროის 

დასასრულს. თუ თქვენი სერვისის მომწოდებელს ჩართული აქვს ავტომატური დადასტურება, იგი 

ნაგულისხმევად არის ჩართული და დადასტურების ღილაკი არ ჩნდება. ამ ფუნქციის გამორთვა 

შეგიძლიათ თამაშის პარამეტრებში. 

 „ფსონები აღარ მიიღება“ სიგნალის შემდეგ თამაშის რაუნდი იწყება. 

 მომგებიანი ფსონებისთვის მოგებები გადაიხდება თითოეული თამაშის რაუნდის დასასრულს. 

 თამაშის რაუნდის სათამაშოდ ხელახლა დადეთ ფსონები ან გამოიყენეთ ღილაკი ხელახალი ფსონი. 

 რიგის გამოსატოვებლად, უბარლოდ, აღარ მოათავსოთ ფსონები მაგიდაზე. 

ლიმიტის დიაპაზონები 

ლიმიტის დიაპაზონები ნაჩვენებია მაგიდის სახელის გვერდით ლობიში და თამაშის მაგიდის UI-ში, და იგი 

შეესაბამება x8 Quick Drop ლიმიტს. გარდა ამისა, თითოეულ ფსონს აქვს საკუთარი ფსონის ლიმიტი, რომელიც 

ნაჩვენებია აქ ლიმიტების ცხრილში. 

გადახდის ცხრილები  

Quick Drop თამაში 

 

ფსონი გადახდები 

X8 სწრაფი დროპი 7:1 ან 15:1 - მდე 

უფრო მაღალი გადახდა ვრცელდება ორმაგი ბუსტერით 

დროპ რაუნდების თამაში 

გაანაწილეთ 4-დან 4 დროპ ზონაზე გარანტირებული მოგებისთვის 

ფსონი გადახდები 

X15 1 დროპ დაუნდი 29:1-მდე 

X30 1 დროპ რაუნდი 59:1-მდე 

X100 2 დროპ რაუნდი 199:1-მდე 

X250 2 დროპ რაუნდი 499:1-მდე 

X1000 3 დროპ რაუნდი 1999:1-მდე 

X2500 3 დროპ რაუნდი 4999:1-მდე 

 

Card Clash თამაში 

ყოველი მოგება (=მაღალი კარტი) ან ფრე გიზრდით მულტიპლიკატორს 

ფსონი გადახდები 

1 ფრე 4:1 

1 მოგება 9:1 



1 მოგება + 1ფრე 14:1 

2 ფრე 19:1 

2 მოგება 19:1 

2 მოგება+ 1 ფრე 24:1 

1 მოგება+ 2 ფრე 29:1 

3 მოგება 49:1 

3 ფრე 999:1 

 

მაყურებლის მომგებიანი ზონა გვერდით ფსონისთვის 

დადეთ ფსონი 1 მომგებიან ზონაზე 

ფსონი გადახდები 

რაუნდი, სადაც 1 ზონდა იგებს 2.9:1 

რაუნდი, სადაც 2 ზონდა იგებს 0.95:1 

  

 

The Money Drop Live 
Bet Min Max Payout 

x8 Qiuck Drop       0,20 ₾    12 000,00 ₾  15 : 1 

x15 1 Drop Round       0,20 ₾    12 000,00 ₾  29 : 1 

x30  1 Drop Round       0,20 ₾    10 000,00 ₾  59 : 1 

x100 2 Drop Rounds       0,20 ₾      3 000,00 ₾  199 : 1 

x250 2 Drop Rounds       0,20 ₾      1 200,00 ₾  499 : 1 

x1000 3 Drop Rounds       0,20 ₾          300,00 ₾  
1999 : 

1 

x2500 3 Drop Rounds       0,20 ₾          120,00 ₾  
4999 : 

1 

Card Clash 

1 Tie       0,20 ₾          600,00 ₾  4 :1 

1 Win       0,20 ₾          600,00 ₾  9 : 1 

1 Win + 1 Tie       0,20 ₾          600,00 ₾  14 : 1 

2 Tie       0,20 ₾          600,00 ₾  19 : 1 

2 Wins       0,20 ₾          600,00 ₾  19 : 1 

2 Wins + 1 Tie       0,20 ₾          600,00 ₾  24 : 1 

1 Win + 2 Ties       0,20 ₾          600,00 ₾  29 : 1 

3 Wins       0,20 ₾          600,00 ₾  49 : 1 

3 Ties       0,20 ₾          600,00 ₾  999 : 1 

Winning Zone Side Bet 



1 Zone Wins Round       2,00 ₾    12 000,00 ₾  2.9 : 1 

2 Zones Win Round       2,00 ₾    12 000,00 ₾  
0.95 - 

1 

Max winning                   1 200 000,00 ₾  

 

 

 პროვაიდერი - PLAYTECH    

 

RNG  GAMES (RNG) 

 
თამაშების მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

 

Random Number  Generation  (RNG)  თამაშები  დაფუძნებულია  შემთხვევითი  რიცხვის გენერირების 

სისტემებზე, რომლის ასახვა პროგრამულად (ვირტუალურად) ხდება. 

 

Classic Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე 

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 

ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი 

() აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად 

გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს 

მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და 

გარე ფსონები. შიდა ფსონები: 

• Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

• Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

• Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

• Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

• Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ 

რიგში, სულ 6 რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

• Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

• Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, 

ფსონი მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

• Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

• Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

• 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება 

სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების 

მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  

ჩათვლით,  ზეროს მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 



• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 
2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

 
3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 
 

Classic Roulette (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 200 35:1 

Split 0.50 400 17:1 

Street 0.50 600 11:1 

Corner 0.50 800 8:1 

Line 0.50 1200 5:1 

Column 0.50 2000 2:1 

Dozen 0.50 2000 2:1 

Red / Black 0.50 4000 1:1 

Even / Odd 0.50 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 4000 1:1 

TABLE MAX LIMIT ₾600,000 

Max Win: ₾122,400 

 

 

 

Diamond Bet Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე 

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 



ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი 

() აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად 

გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს 

მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და 

გარე ფსონები. შიდა ფსონები: 

• Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

• Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

• Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

• Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

• Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ 

რიგში, სულ 6 რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

• Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

• Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, 

ფსონი მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

• Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

• Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

• 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება 

სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების 

მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  

ჩათვლით,  ზეროს მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 
2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

 
3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 



• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 ლიმიტები და გადახდები: 
 

                                                                                      

Diamond Bet Roulette (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Diamond position 0.50 200 35:1 

Straight Up 0.50 200 35:1 

Split 0.50 400 17:1 

Street 0.50 600 11:1 

Corner 0.50 800 8:1 

Five 0.50 200 6:1 

Line 0.50 1200 5:1 

Column 0.50 2000 2:1 

Dozen 0.50 2000 2:1 

Red / Black 0.50 4000 1:1 

Even / Odd 0.50 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 4000 1:1 

Max Win: ₾122,400 

 

 

Premium European Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე 

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 

ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი 

() აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად 

გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს 

მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და 

გარე ფსონები.  

შიდა ფსონები: 

• Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

• Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

• Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

• Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

• Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ 

რიგში, სულ 6 რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

• Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

• Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, 

ფსონი მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

• Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

• Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

• 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება 

სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების 



მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  

ჩათვლით,  ზეროს მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 
2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

 
3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

 

 

Premium European Roulette (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 200 35:1 

Split 0.50 400 17:1 

Street 0.50 600 11:1 

Corner 0.50 800 8:1 

Line 0.50 1200 5:1 

Column 0.50 2000 2:1 

Dozen 0.50 2000 2:1 

Red / Black 0.50 4000 1:1 

Even / Odd 0.50 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 4000 1:1 

TABLE MAX LIMIT ₾600,000 

Max Win: ₾122,400 



 

 

Roulette Deluxe 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე 

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის 

ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი 

() აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად 

გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს 

მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და 

გარე ფსონები. შიდა ფსონები: 

• Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

• Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

• Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

• Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

• Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ 

რიგში, სულ 6 რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

• Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

• Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, 

ფსონი მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

• Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

• Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

• 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება 

სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების 

მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  

ჩათვლით,  ზეროს მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 
2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

 
3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 



ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

 

 

Roulette Deluxe (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 200 35:1 

Split 0.50 400 17:1 

Street 0.50 600 11:1 

Corner 0.50 800 8:1 

Line 0.50 1200 5:1 

Column 0.50 2000 2:1 

Dozen 0.50 2000 2:1 

Red / Black 0.50 4000 1:1 

Even / Odd 0.50 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 4000 1:1 

TABLE MAX LIMIT ₾600,000 

Max Win: ₾122,400 

 



  1000 Dimond Bet Roulette  

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე ან ველზე  

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. კლასიკური რულეტისგან 

განსხვავებით, ამ რულეტის ბორბალი არ მოიცავს 0 (Zero) რიცხვს, ხოლო მოიცავს რიცხვებს 1- დან 100-მდე და 5 

დამატებით ველს: White Diamond, Purple Diamond, Red Diamond, Blue Diamond, Green Diamond. ასევე თამაშს აქვს მოგების 

მულტიპლიკატორი, რომელიც ყოველი სპინის დროს, შემთხვევით შეირჩევა. მულტიპლიკატორები შეიძლება იყოს x40, 

x60, x101, x125, x150, x200, x250, x500 ან x1000. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი აგდებს 

ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე 

დატანილ რომელიმე რიცხვზე ან ველზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს ან ველს მოიცავდა. 

ფსონის ტიპები: 

 Diamond Bet – ფსონი უშუალოდ ალმასზე (Dimond). 

 Straight Up - ფსონი კონკრეტულ რიცხვზე. 

 Split -  ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

 Diamond Split- ფსონი, რომელიც ფარავს 2 ველს ერთმანეთის გვერდით (თეთრი და იისფერი ალმასი იისფერი და 

წითელი ალმასი, წითელი და ლურჯი ალმასი, ლურჯი და მწვანე ალმასი). 

 Diamond Trio-  ფსონი რომელიც ფარავს სამ პოზიციას ერთმანეთის გვერდით, როგორცაა განთავსებული ცხრილზე: 

მეწამული ალმასი,3,4; თეთრი ალმასი,1,2, წითელი ალმასი, 5,6, ლურჯი ალმასი,7,8, მწვანე ალმასი, 9,10. 

 Corner -  ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Diamond Corner- ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Diamond Street- ალმასის ყველა შესაძლო პოზიციაზე ( თეთრი ალმასი, იისფერი ალმასი, წითელი ალმასი, ლურჯი 

ალმასი, მწვანე ალმასი) 

 Street- ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს 10 რიცხვს. 

 Column    - ფსონი ყველა ციფრზე, განსაზღვრულ სვეტში. 

 Diamond Line – 5 ალმასი და 10 ციფრი. 

 Line - ფსონი რომელიც ფარავს ორ streetს, 20 განსხვავებული ციფრი 2 რიგში. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე.  

ლიმიტები და გადახდები: 

1000 Diamond Bet Roulette (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Diamond Bet 0.50 200 39-999:1 

Straight Up 0.50 200 100:1 

Split 0.50 400 49:1 

Diamond Split 0.50 400 19-499:1 

Diamond Trio 0.50 600 
12.33-

332.33:1 

Corner 0.50 800 24:1 

Diamond Corner 0.50 800 9-249:1 

Diamond Street 0.50 1,000 7-199:1 

Street 0.50 2,000 9:1 

Column 0.50 2,000 9:1 

Diamond Line 0.50 600 1.66-65.66:1 

Line 0.50 600 4:1 

Red / Black 0.50 4,000 1:1 

Even / Odd 0.50 4,000 1:1 

TABLE MAX LIMIT ₾600,000 

Max Win: ₾1,840,000 



101 Roulette  

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე ან ველზე 

გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. კლასიკური რულეტისგან 

განსხვავებით, ამ რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 0-დან 100-მდე და 4 დამატებით ველს: გული, აგური, ყვავი და 

ჯვარი. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ვირტუალური ავტომატური მექანიზმი აგდებს 

ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე 

დატანილ რომელიმე რიცხვზე ან ველზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს ან ველს მოიცავდა. 

 

ფსონის ტიპები: 

 

 Straight Up - ფსონი კონკრეტულ რიცხვზე, ითვლება 0, ასევე ყვავი, გული, აგური და ჯვარი. 

 Split -  ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

 Corner -  ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Zero Corner- ფსონი, რომელიც ფარავს 3 პოზიციას ერთმანეთის გვერდით. 

 Zero Street- ფსონი 5 პოზიციაზე, 0, ყვავი, გული, აგური და ჯვარი. 

 Street- ფსონის დადება მთელ სვეტზე. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს 10. 

 Column - ფსონი ყველა ციფრზე, განსაზღვრულ სვეტში. 

 Zero Line - ფსონი რომელიც ფარავს: 0, ყვავი, გული, აგური და ჯვარი, ასევე ერთ სვეტს რიცხვებისას: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 Line - ფსონი რომელიც ფარავს 2 streetს, 20 განსხვავებული ციფრი, 2 რიგიდან. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

101 Roulette (RNG) 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 200 100:1 

Split 0.50 400 49:1 

Corner 0.50 800 24:1 

Zero Corner 0.50 800 32:1 

Zero Street 0.50 1,000 19:1 

Street 0.50 2,000 9:1 

Column 0.50 2,000 9:1 

Zero Line 0.50 600 5:1 

Line 0.50 600 4:1 

Red / Black 0.50 4,000 1:1 

Even / Odd 0.50 4,000 1:1 

TABLE MAX LIMIT ₾600,000 

Max Win: ₾242,200 

 

 

Blackjack Surrender Multihand 5  
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს ჯამური 

ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური ღირებულება 

აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე 

(„Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია 



ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები 

უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 

გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs   -  ფსონი გაიმარჯვებს, თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი. არსებობს წყვილის სამი ტიპი თითოეული 

განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 



• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 



ლიმიტები: 

 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Blackjack Surrender Multihand 5 (RNG) 
(RR(RNG) 

2 - 600 2 - 600 2 - 600 ₾282,600 

 
 

Buster Blackjack 
 

ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს 

ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური 

ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, 

გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ 

მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში 

მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 

გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 



Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs - აღნიშნული ბლექჯეკის სახეობას არ აქვს Perfect Pairs  დამატებითი ფსონის ფუნქციონალი. 

21+3 

მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 

ლიმიტები: 

 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Buster Blackjack (RNG) 2 - 600 N / A 2 - 600 ₾6,010,500 

 

Cashback Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს 

ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური 

ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, 

გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ 

მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში 

მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 
• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 



გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs   -  ფსონი გაიმარჯვებს, თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი. არსებობს წყვილის სამი ტიპი თითოეული 

განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 

ლიმიტები:  

 



 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Cashback Blackjack (RNG) 2 - 600 2 - 600 2 - 600 ₾282,600 

 

Lucky Lucky Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს 

ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური 

ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, 

გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ 

მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში 

მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 

გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs - აღნიშნული ბლექჯეკის სახეობას არ აქვს Perfect Pairs  დამატებითი ფსონის ფუნქციონალი. 

21+3 



მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 

ლიმიტები:  

 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Lucky Lucky Blackjack (RNG) 2 - 5000 N / A 2 - 200 ₾435,000 

 

Premium Blackjack 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს 

ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური 

ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, 

გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ 

მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში 

მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 

გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 



დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs   -  ფსონი გაიმარჯვებს, თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი. არსებობს წყვილის სამი ტიპი თითოეული 

განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 

ლიმიტები: 

 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  



Premium Blackjack (RNG) 2 - 5000 2 - 200 2 - 200 ₾190,200 

 

Premium Blackjack Single Hand 
ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის ბანქოს 

ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს ჯამური 

ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების აღმოჩნდა, 

გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. ბლექჯეკის მაგიდის ერთ 

მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში 

მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, რაც მათზეა 

გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია მხოლოდ ტუზი(„Ace”), 

რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. 

მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლეჯეკი მოთამაშის პირველი ორი ბანქოს ღირებულება თუ ზუსტად 21-ის ტოლია, მოთამაშეს ჰყავს ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის  ბანქო თუ აღმოჩნდა  ტუზი,  მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“  -  ასეთ  ფსონს 

„დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ ფსონი გაიმარჯვებს 

და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, ხოლო გათამაშება 

ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 

1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს აქვს უფლება დაიმატოს ბანქო(“Hit”), შეჩერდეს მოცემულ ხელზე(„Stand”) ან 

გააორმაგოს ფსონი(„Double“). ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ 

მოთამაშე ავტომატურად მიიღებს მხოლოდ ერთ ბანქოს და დამატების(“Hit”) უფლება აღარ მიეცემა. წყვილის ან ორი 

ერთნაირი ღირებულების მქონე ბანქოს დარიგების შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება ეძლევა გაყოს ხელი(„Split”) და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ შემთხვევაშიც ჩვეულებრივად შეუძლია 

დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”) ან გაყოფა(“Split”, ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 

3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის 

მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი - მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი 

აგებს. მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, დილერი 

შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს მინიჭებული აქვს 11-ის 

ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს “Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი 

ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets - ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს თამაშზე. 

Perfect Pairs   -  ფსონი გაიმარჯვებს, თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი. არსებობს წყვილის სამი ტიპი თითოეული 

განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 



21+3 

მოთამაშის  პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის მსგავსი), 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

 
Bet Behind - მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი მომხმარებელმა განათავსა 

პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. 

აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას 

მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით 

ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს (⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის 

მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

 

ლიმიტები: 

 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Premium Blackjack Single Hand (RNG) 2 - 5000 2 - 200 2 - 200 ₾50,600 

 

პოკერი Poker 

თამაში, რომლის მიზანია მოიგო ფსონები, რაც შეიძლება მაღალი პოკერის კომბინაციით, რომელიც 5 კარტით იქმნება. 

არსებობს პოკერის სხვადასხვა სახეობა, რომლებსაც განსხვავებული წესები აქვს, მაგრამ ყველა სახის პოკერისთვის 

აუცილებელია კომბინაციები და ფსონები თამაშის მიმდინარეობისას. 

 

Caribbean Stud Poker 

Caribbean Stud Poker არის პოპულალური Texas Hold'em პოკერის ნაირსახეობა. Caribbean Stud Poker განსხვავდება Texas 

Hold'em პოკერისგან იმ თვალსაზრისით, რომ მიმხმარებელი ეთამაშება სამორინეს და არა სხვა მომხმარებელს. 

Caribbean Stud Poker-ის მიზანია დაძლიო დილერის კარტს საუკეთესო შესაძლო ხუთ ბანქოიანი კომბინაციით. 

მოთამაშეების რაოდენობა Caribbean Stud Poker’ში შეზღუდული არ არის. თუმცა ერთ მოთამაშეს, მაგიდასთან მხოლოდ 

ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია.  Caribbean Stud Poker თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო 

(ჯოკრების გარეშე). ბანქოს დასტა ირევა ყველა დარიგების შემდეგ. 

თამაშის რაუნდის დასაწყებად, მომხმარებელმა უნდა განათვსოს პირველადი ფსონი Ante-ზე, და ბონუს 5+1 BONUS-ს 

განთავსება მომხმარებელს შეუძლია სურვილისამებრ. დილერი დაარიგებს ხუთ ბანქოს სახით ზემოთ თქვენთვის, ხოლო 

ერთ ბანქოს სახით ზემოთ და ოთხ ბანქოს სახით ქვემოთ თავისთვის. 

ბანქოს დარიგების შემდეგ მომხმარებელს ეძლევა ორი მოქმედების არჩევის საშუალება, დაყაროს ბანქო (Fold), ან 

გააგრძელოს თამაში (Call). 

(Fold)-ის არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი აგებს (Ante)-ზე განთავსებულ ფსონს, ხოლო (Call)-ის არჩევის შემთხვევაში 

მომხმარებელი აგრძელებს თამაშს და მის მიერ განთავსებული პირველადი ფსონი (Ante) ორმაგდება. 

ბონუს  ფსონი  (ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში)  რჩება  აქტიური  რაუნდის  ბოლომდე  იმის  მიუხედავათ  თუ  რა 

გადაწყვეტილაბას მიიღებს მომხმარებელი (Fold თუ Call-ს). 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, დილერი ხსნის თავის ოთხ დახურულ ბანქოს. 

გამარჯვებულის   გამოსავლენად,   ხდება   დილერის   ხუთკარტიანი   კომბინაციის   და   მომხმარებლის   ხუთკარტიანი 

კომბინაციის შედარება. 



ბონუს ფსონები: 

5+1 BONUS-ი არის არჩევითი გვერდითა ფსონი. თქვენ მოიგებთ 5+1 BONUS-ს თუ თქვენი ხუთი ბანქო პლუს დილერის 

პირველი (სახით მაღლა) ბანქო ქმნის ხუთ კარტიან პოკერის კომბიინაციას, მინიმუმ სამი ერთნაირ ან უკეთესს კომბინაციას. 

ყველა ფსონის დასადებათ განკუთვნილია დრო, რომლის გასვლის შემდეგ შეწყდება ფსონების მიღება. 

მომგებიანი კომბინაციები: 

ინდივიდუალური კარტის შეფასება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით: ტუზი (მაღალი ან დაბალი), მეფე, დედოფალი, 

ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 და 2. 

ტუზი შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც მაღალი მნიშვნელობის კარტად სტრეიტში A, K, Q, J, 10-ებთან ისე დაბალი 

მნიშნველობის კარტად სტრიტში 5, 4, 3, 2, A.-ებთან 

შესაძლო ბანქოები ყველაზე მაღალი გადახდიდან ყველაზე დაბალისკენ: 

Royal Flush: ტუზის, მეფის, დედოფალის, ვალეტის და 10 შემადგენლობით, ყველა ერთნაირი მასტის. 

Straight Flush: ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული მიყოლების კარტისგან, ყველა ერთნაირი მასტის, 

მაგალითად: ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი, ყველა გულები. 

Four of a Kind: ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ოთხი ერთნაირი რანგის და ერთი სხვა კარტისგან. მაგალითად, ოთხი ტუზი 

შეადგენს ოთხი ერთნაირი. პირი ყველაზე მაღალი რანგის კარტით დაამარცხებს უფრო დაბალი რანგის კარტის მქონე პირს. 

Full House: ეს არის ბანქო, რომელიც შედგება ერთი რანგის სამი შესაფერისი კარტისგან და სხვა რანგის ორი შესაფერისი 

კარტისგან, მაგ. სამი მეფე და ორი ექვსიანი. ორი სავსე ჰაუზის პირობებში, იმარჯვებს ერთი უფრო მაღალი რანგის სამი 

კარტით. 

Flush: არის ბანქო, სადაც ყველა ხუთი კარტი, არის ერთი და იმავე მასტის, მაგრამ არა მიყოლებით, მაგალითად, ხუთი 

კარტი, რომელიც ყველა ჯვარია. ორი flush-ის შედარება ხდება თუ ისინი არიან მაღალი ბანქოს კარტი; ყველაზე მაღალი 

რანგის კატის შედარება ხდება მეორესთან გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით. თუ ორივე ხელს ერთნაირად მაღალი 

კარტი აქვს, ასეთ შემთხვევაში, მეორე შედარებით მაღალი რანგის კარტის შედარება ხდება, და ასე შემდეგ, სანამ არ 

მოიძებნება განსხვავება. 

Straight: არის ბანქო, რომელიც შედგება ხუთი თანმიმდევრული რანგის კარტისგან სულ ცოტა ორი სხვადასხვა მასტის, მაგ., 

ცხრა, რვა, შვიდი, ექვსი და ხუთი ორი ან მეტი მასტის. ორი straight-ის რანგის განსაზღვრა ხდება თითოეულიდან ყველაზე 

მაღალი კარტის შედარებით. ორი straight ერთნაირად მაღალი კარტით წარმოადგენს ერთნაირ მნიშვნელობას, მასტების 

გამოყენება არ ხდება მათ გასაყოფად. 

Three of a Kind: არის ბანქო, რომელიც შედგება სამი ერთნაირი რანგის კარტისგან, პლუს ორი კარტისგან, რომლებიც არ არიან 

ამ რანგის ან იგივეა, რაც სხვა დანარჩენი. მაგალითად, მოთამაშეს აქვს სამი მეფე ხელში, ესე იგი Three of a Kind. უფრო 

მათალი მნიშვნელობის Three of a Kind ამარცხებს უფრო დაბალი მნიშნველობის Three of a Kind. თუ ორი ხელი შედგება Three 

of a Kind, სადაც მოცემულია ერთნაირი მნიშნველობა, Kickers შედარება ხდება tie-ის გასატეხად. 

Two Pairs: არის ბანქო, რომელიც შეიცავს ორ იგივე რანგის კარტს, პლიუს ასევე ორ სხვა რანგის კარტს (რომლებიც 

ერთმანეთთან წყვილდება, მაგრამ არა პირველ წყვილთან), პლუს ნებისმიერი სხვა რანგის კარტი. მაგალითად, როცა ხელში 

გაქვთ ორი ტუზი და ორი მეფე. ორი ბანქოს შესადარებლად, სადაც ორივე შედგება Two Pairs, უფრო მაღალი რანგის წყვილი 

თითოეული ხელიდან დარდება ერთმანეთს, და უფრო მაღალი რანგის წყვილი იმარჯვებს. თუ ორივე ბანქო ერთნაირი 

რანგის წყვილს შეიცავს, მაშინ მეორე წყვილის შედარება ხდება ერთმანეთთან. თუ ორივე წყვილის ორივე წყვილი 

ერთნაირია, Kicker განსაზრვრავს გამარჯვებულს. 

One Pair or less: არის ბანქო, რომელის შედგება ორი ერთნაირი რანგის კარტისგან (ე.ი. ორი მეფისგან), პლუს სამი კარტისგან, 

რომელთაგან არცერთი არ არის ამ რანგის ან ერთმანეთის მსგავსი.. Pair არის ყველაზე დაბალი ბანქო, რისთვისაც ხდება 

გადახდის მიღება. შედარებით მაღალი რანგის წყვილი ამარცხებს შედარებით დაბალი რანგის წყვილს. თუ ორი ბანქო 

ერთნაირი წყვილისგან შედგება, Kickers შედარება ხდება დაღმავალი თანმიმდევრობით გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

Hight Card: არის პოკერის კომბინაცია, რომელიც შედგება ნებისმიერი ხუთი ისეთი კარტისგან, რომელიც არ აკმაყოფილებს 

ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. არსებითად, ბანქო არ დგება და მხოლოდ ნებისმიერი მნიშვნელობის რამ მოთამაშის ხელში 

არის მისი ყველაზე მაღალი კარტი. 

თამაშის შედეგები: 

კვალიფიკაციის მისაღებად დილერს თავის ხუთკარტიან კომბინაციაში უნდა ყავდეს მინიმუმ ტუზი და მეფე ან სხვა რამე 

უკეთესი კომბინაცია. 

იმ შემთხვევაში თუ დილერი ვერ გაივლის კვალიფიკაციას, მომხმარებელი იგებთ Ante-ზე განთავსებული ფსინის ტოლ 

თანხას ხოლო Call-ზე განთავსებული თანხა უბრუნდება უკან. 

თუ დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და მისი კომბინაცია სჯობნის მამხმარებლის კომბინაციას, მომხმარებელი აგებს Ante- 

ზე და Call-ზე განთავსებულ ფსონებს. 

თუ დილერმა გაიარა კვალიფიკაცია და მომხმარებლის კომბინაცია ჯაბნის დილერის კომბინაციას, მომხმარებელი იგებს 

Ante-ზე და Call-ზე განთავსებულ ფსონებს. ფსონის გადახდა ხდება გადახდების ცხრილის მიხედვით. თუ მომხმარებლის 



და დილერს კომბინაცია არის ტოლი, მომხმარებლელს უბრუნდება ორივე (Ante-ზე და Call-ზე) განთავსებული ფსონი. 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Caribbean Stud Poker (RNG) 
Bet Payout Limit 

Ante Bets 2 - 600 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 50:1  
Four of a Kind 25:1  
Full House 10:1  
Flush 7:1  
Straight 5:1  
Three of a Kind 3:1  
Two Pairs 2:1  
One Pair or less 1:1  
Jackpot Bet 3 

TABLE MAX LIMIT ₾600 

Max Win: ₾60,600 

 

Casino Hold’em (RNG) 

კაზინო ჰოლდემი პოპულარული ტეხასური ჰოლდემ პოკერის სახეობაა. კაზინო ჰოლდემი ტეხასური ჰოლდემისგან იმით 

განსხვავდება, რომ თქვენ ეთამაშებით კაზინოს და არა სხვა მოთამაშეებს. 

კაზინო ჰოლდემის სათამაშო მაგიდასთან ერთდროულად შეუზღუდავი რაოდენობის მოთამაშეებს შეუძლიათ ითამაშონ. 

ერთ მოთამაშეს მაგიდასთან მხოლოდ ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. 

კაზინო ჰოლდემის თამაშის მიზანია მოუგოთ დილერის ხელს ხუთი საუკეთესო ბანქოს კომბინაციით, ხელის ორი და 

მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით. რეგულარულ ხელთან ერთად, თქვენ ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ ბონუს ფსონი და 

მოიგოთ, თუ პირველ ხუთ კარტში (ხელის ორ და მაგიდის პირველ სამ კარტში) ორი ტუზს ან უფრო მაღალ კომბინაციას 

ააწყობთ. 

თამაშის შედეგი. დილერმა მინიმუმ ოთხიანების წყვილი უნდა ააწყოს, იმისათვის რომ დილერის თამაში შედგეს. 

თუ დილერის თამაში არ შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე დაბალი კომბინაცია ააწყო) და თქვენ უფრო მაღალი 

კომბინაცია შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის გადახდების ცხრილის მიხედვით, მაგრამ ამ 

შემთხვევაში,   Call   ფსონის  თანხა  უკან დაგიბრუნდებათ. 

თუ დილერის თამაში შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე მაღალი კომბინაცია ააწყო), მაგრამ თქვენ უფრო მაღალი 

კომბინაცია შეაგროვეთ, Ante ფსონის გადახდა მოხდება თამაშის გადახდების ცხრილის მიხედვით, Call ფსონის გადახდა 

მოხდება 1:1 ფორმულით. თუ დილერის თამაში შედგა (დილერმა ოთხიანების წყვილზე მაღალი კომბინაცია ააწყო), 

მაგრამ თქვენ უფრო დაბალი კომბინაცია შეაგროვეთ, თქვენ წააგებთ ფსონს Ante და Call ფსონებს. Push-ის შემთხვევაში 

(როდესაც თქვენც და დილერსაც თანაბარი კარტი გყავთ), დარიგებას არ იგებს და არ აგებს არავინ. თქვენ დაგიბრუნდებათ 

Ante და Call ფსონები. 

თუ თქვენც და დილერსაც მსგავსი ტიპის კომბინაცია გყავთ, იგებს ის კომბინაცია, რომელიც უფრო მაღალ ბანქოს შეიცავს 

(მაგალითად სამი მეფე უგებს სამ დამას; Q, J, 10, 9, 8 ფლეში უგებს 10, 9, 8, 7, 6 ფლეშს). 

როდესაც თქვენი და დილერის ბანქოს კომბინაცია თანაბარია, დარიგების გამარჯვებულს კომბინაციის შემდეგი უმაღლესი 

კარტი (Kicker) ავლენს. 

ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა მოგება და თამაშის მიმდინარე რაუნდები. გადახდა. თამაშის ლიმიტების 

სანახავად, გადაატარეთ მაუსის კურსორი ლიმიტების მაჩვენებელ ნიშანს ეკრანზე. თქვენ დაინახავთ Ante და Bonus 

ფსონების გადახდების ცხრილს. 

Call ფსონზე გადახდის კოეფიციენტია 1:1. 

გაითვალისწინეთ, რომ ბონუს ფსონის მოსაგებად აუცილებელია Call ფსონი გააკეთოთ თუ თქვენ FOLD გააკეთებთ, ბონუს 

ფსონი ნებისმიერ შემთხვევაში წაგებულად ჩაგეთვლებათ. გამეორება & გაორმაგება. თამაშის ბოლო რაუნდში 

განთავსებული  ფსონის  გამეორება შეგიძლიათ ღილაკ “გამეორებაზე” დაჭერით. 

ღილაკი “გამეორება”-ზე გაჭერის შემდეგ, აქტიურდება ღილაკი “გაორმაგება”, რომელიც საშუალებას გაძლევთ წინა 

თამაშში დადებული ფსონი, თუ რა თქმა უნდა ბალანსზე საკმარისი თანხა გაგაჩნიათ. ფსონის გასაორმაგებლად უნა 

დააჭიროთ ღილაკს “გაორმაგება”. ღილაკები გამეორება & გაორმაგება მოქმედებს Ante და Bonus ფსონების შემთხვევაში, თუ 

ეს ფსონები განთავსებულია თამაშის წინა რაუნდის დროს. 



თამაშის წესები: 

კაზინო ჰოლდემის თამაში ხდება ერთი 52 ბანქოსგან შემდგარი დასტით (თამაშში ჯოკრები არ მონაწილეობს). ერთი დასტა 

კარტი მხოლოდ ერთ თამაშში მონაწილეობს. თამაშის ყოველი რაუნდის შემდეგ კარტი იჩეხება. 

თამაშში მონაწილეობის მისაღებად თქვენ უნდა განათავსოთ Ante (საწყისი ფსონი). ასევე დამატებით თქვენ შეგიძლიათ 

განათავსოთ Bonus ფსონი. დილერი თქვენ გირიგებთ ორ ბანქოს გახსნილად და თავისთვის ორ ბანქოს დახურულად. 

მაგიდაზე რიგდება სამი საერთი კარტი გახსნილად. მაგიდის სამი გახსნილი გამოიყენება როგორც თქვენს მიერ ასევე 

დილერი მიერ კომბინაციის შესადგენად. 

საწყისი ბანქოს დარიგების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ კომბინაციის სახელწოდება წაიკითხოთ ეკრანზე. ამის შემდეგ თქვენ 

უნდა შეაფასოთ თქვენი მოგების შანსები და გადაწყვიტოთ Call ფსონის გაკეთება და თამაშში დარჩენა ან Fold ფსონის 

გაკეთება და ყველა თქვენს მიერ გაკეთებული ფსონის წაგება. 

თუ თქვენ გაქვთ მოგებული Bonus ფსონი, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას “ Bonus მოგების მისაღებად უნდა გააკეთოთ CALL!” 

შეტყობინება გამოჩნდება CALL / FOLD ფანჯრის ქვეშ. Bonus ფსონზე განკუთვნილი მოგების მისაღებად, თქვენ უნდა 

გააკეთოთ CALL. 

ღილაკ CALL არჩევის შემთხვევაში თქვენ აგრძლებთ თამაშს და აკეთებთ CALL ფსონს, რომელიც Ante ფსონზე ორჯერ მეტია. 

Call ფსონი ავტომატურად დაიდება სათამაშო მაგიდაზე. ღილაკ FOLD არჩევის შემთხვევაში თქვენ აგებთ თქვენს მიერ 

განთავსებულ ყველა (ante და onus ფსონს) ფსონს. FOLD არჩევის შემთხვევაში თქვენ უყურებთ თამაშს, მაგრამ ამ დარიგებაში 

უკვე აღარ მონაწილეობთ. თქვენ უნდა დაელოდოთ შემდეგ თამაშს და განათავსოთ თქვენი ფსონები. 

თუ გადაწყვეტილების მიღებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და თქვენ არ გააკეთეთ არც CALL და არც FOLD, თქვენი 

ხელი ავტომატურად წააგებს ყველა ფსონს. შუქნიშნის ინდიკატორზე გაჩნდება შეტყობინება AUTO FOLDED. 

როდესაც გადაწყვეტილების მიღებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურება, დილერი დაარიგებს კიდევ ორ საერთო ბანქოს 

(“Turn” და “River”) და გახსნის თავის ხელის ორ დახურულ ბანქოს. 

გამარჯვებულის ვინაობის დასადგენად, თქვენი და დილერის ხელის ორი და მაგიდის ხუთი ბანქოს მეშვეობით 

შედგენილი საუკეთესო კომბინაციები შედარდება ერთმანეთს. 

მოგებული კომბინაციები ბანქოს ღირებულება სიძლიერის მიხედვით (თანმიმდევრობა იწყება ყველაზა მაღალი ბანქოთი 

და ყველაზე დაბალი ბანქოთი მთავდება): ტუზი (უმაღლესი ან ყველაზე დაბალი), მეფე, ქალი, ვალეტი, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2. 

ტუზი ყველაზე მაღალი კარტია კომბინაცია მაღალი სტრიტის შემთხვევაში: A, K, Q, J, 10 და ყველაზე დაბალი კარტია 

დაბალი სტრიტის შემთხვევაში: 5, 4, 3, 2, A. 

ბანქოს კომბინაციები სიძლიერის მიხედვით (თანმიმდევრობა იწყება ყველაზა მაღალი კომბინაციით და ყველაზე დაბალი 

კომბინაციით მთავდება): 

როიალ ფლეში არის ერთი ფერის უმაღლესი ბანქოს თანმომდევრობა: ერთი ფერის ტუზი, მეფე, ქალი, ვალეტი, 10. 

სტრიტ ფლეში არის ერთი ფერის არაუმაღლესი ბანქოს თანმომდევრობა: ერთი ფერის მეფე, ქალი, ვალეტი, 10, 9. 

კარე არის ოთხი თანაბარი რანგის ბანქოს და ერთი სხვა ნებისმიერი რანგის ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. მაგალითად: 

ტუზი ყვავი, ტუზი ჯვარი, ტუზი გული, ტუზი აგური, 9 ჯვარი. 4 ტუზისგან შემდგარი კარე უფრო მაღალია ვიდერე 4 

ვალეტისგან შემდგარი კარე. 

ფულჰაუსი შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან. მაგალითად 3 მეფე 

და ორი ექვსიანი. ორ ჰულჰაუსს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი 3 კარტიც უფრო მაღალია. 

ფლეში არის ხუთი არათანმიმდევრული, ერთიდაიგივე ფერის ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. მაგალითად ხუთი 

სხვადასხვა ჯვარი. ორ ფლეშს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი უფრო მაღალია. თუ ორივე მოთამაშის 

უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი კარტების შედარება ხდება. 

სტრიტი არის ხუთი არა ერთი ფერის თანმიმდევრული ბანქოსგან შემდგარი კომბინაცია. 9 ჯვარი, 8 ჯვარი, 7 გული, 6 

გული, 5 აგური. ორ სტრიტს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის უმაღლესი კარტი უფრო მაღალია. თუ ორივე მოთამაშის 

უმაღლესი კარტი თანაბარია, მაშინ მეორე და ასე შემდეგ უმაღლესი კარტების შედარება ხდება. 

სეტი/სამეული შედგება 3 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვადასხვა ღირებულების ბანქოსგან. კომბინაცია მინიმუმ 

3 სხვადასხვა ფერის ბანქოს უნდა შეიცავდეს. 

ორ სეტს შორის უფრო მაღალია ის, რომლის შემადგენელი მე-4 ან 5-ე კარტი უფრო მაღალია. 

ორი წყვილი შეიცავს ორი ერთნაირი ღირებულების ბანქოს + 2 ორი ერთნაირი ღირებულების კარტი. ორი წყვილი შედგება 

2 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა და 2 სხვა თანაბარი ღირებულების ბანქოსგან (რომელიც არ ემთხვევა პირველი 2 

თანაბარი ღირებულების ბანქოს), პლიუს ნებისმიერი მეხუთე კარტი, რომელიც არ ემთხვევა დანარჩენი 4 ბანქოს რანგს. 

მაგალითად ორი ტუზი და ორი ცხრიანი არის ორი წყვილის კომბინაცია. 

ორ 2 წყვილის კომბინაციას შორის უფრო მაღალია ის კომბინაცია, რომელიც უმაღლესი წყვილიც უფრო მაღალია. თუ 

ორივე კომბინაციის უმაღლესი წყვილი თანაბარია, მაშინ ხდება მეორე წყვილის შედარება. თუ ორივე მოთამაშის ორივე 

წყვილი თანაბარია, გამარჯვებული გამოვლინდება Kicker-ის მეშვეობით. 



წყვილი შედგება 2 თანაბარი ღირებულების ბანქოსა (მაგალითად 2 მეფე) და სამი ბანქოსგან, რომელთა რანგი არ ემთხვევა 

არც წყვილის და არც ერთმანეთის რანგს. წყვილი არის ყველაზე დაბალი რანგის კომბინაცია, რომელზეც ხდება მოგების 

გადახდა.  წყვილის  კომბინაციებს  შორის  გამარჯვებულია  უფრო  მაღალი  ბანქოსგან  შემდგარი  წყვილი.  თუ  ორივე 

კომბინაციის წყვილი თანაბარია, გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება Kicker-ის ბანქოს თანმიმდევრობითი შედარებით. 

მაღალი კარტი შედგება  ნებისმიერი  ხუთი  ბანქოსგან,  რომლებიც  არ ადგენენ  არცერთ ზემოთაღნიშნულ კომბინაციას. 

როდესაც არცერთი კომბინაცია არ დგება, უფრო მაღალ კომბინაციად ითვლება ის ხელი, რომელიც უფრო მაღალ ბანქოს 

შეიცავს. 

ლიმიტები და გადახდები: 

Casino Hold'em (RNG) 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2 – 600 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 20:1  
Four of a Kind 10:1  
Full House 3:1  
Flush 2:1  
Straight or lower 1:1  
AA Bets 2 – 600 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 50:1  
Four of a Kind 40:1  
Full House 30:1  
Flush 20:1  
Pair of aces or lower 7:1  
TABLE MAX LIMIT ₾600 

Max Win: ₾60,600 

 
 

Heads-up Hold’em (RNG) 

Heads-up Hold’em არის ნაირსახეობა კაზინოს პოკერის თამაშის, სადაც მოთამაშე თამაშობს დილერის წინააღმდეგ. 

მოთამაშეს მიზანია დაძლიო დილერის კარტს საუკეთესო შესაძლო ხუთ ბანქოიანი კომბინაციით. Heads up Holdem 

თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო (ჯოკრების გარეშე). ბანქოს დასტა ირევა ყველა დარიგების 

შემდეგ. 

მოთამაშეები იწყებენ თანაბარი ოდენობის ფსონის განთავსებას Ante-ზე და Odd-ზე. გარდა ამისა, მოთამაშეს ასევე 

შეუძლია ფსონის გაკეთება ერთ ან ორივე გვერდითა ფსონზე, სახელწოდებით Trips Plus და Pocket Bonus. მოთამაშეს და 

დილერს ეძლევა ორი კარტი. მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა გააკეთოს დამატებითი ფსონი - Raise, რომელიც შეადგენს 3x 

ანტე ფსონის ოდენობას. ეს არასავალდებულოა და თუ კი მოთამაშეს არ სურს ფსონის გაკეთება, ამის ნაცვლად მას 

შეუძლია Check-ის გაკეთება. 

თამაშის პირველი ეტაპის შემდეგ, დილერი მაგიდაზე არიგებს 3-მ კარტს (Flop). თუ მოთამაშემ Flop-ის დარიგებამდე 

Check გააკეთა, მაშინ მას ეხლა შეუძლია 2x Raise-ის გაკეთება ან კიდევ Check-ის. ამის შემდეგ დილერი მაგიდაზე დებს 

მეოთხე (Turn) და მეხუთე (River) კარტს. ამჟამად მაგიდაზეა ყველა 5 კარტი. თუ კი მოთამაშემ მანამდე ორივე ჯერ Check- 

ი გააკეთა, ეხლა მას აქვს საშუალება გააკეთოს 1x Raise ან ჩამოყაროს თავისი კარტები (Fold). თუ მოთამაშემ არ ჩაყარა 

კარტი და შესაბამისად 1x Raise გააკეთა, მაშინ დილერი ხსნის მაგიდაზე დადებულ 5 კარტს. იგებს ის ვისაც შეკრული აქვს 

უფრო დიდი კომბინაცია. 

Raise ფსონის გადახდა ხდება 1:1. თუ დილერს გააჩნია წყვილი ან უკეთესი კომბინაცია, მაშინ ის მოთამაშეს ან უხდის Ante 

ფსონს ან იღებს. Ante-ს გადახდა ხდება 1:1. თუ მოთამაშეს და დილერს ერთნაირი დონის კომბინაციები აღმოჩნდა, ამ 

შემთხვევაში არავინ არც იგებს და არც აგებს, Ante-ს და Odd-ს მოთამაშეს უკან ბრუნდება. 

შესაბამისი გადახდები მითითებულია ცხრილში: 

Heads up Holdem (RNG) 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 2 – 600 

Win 1:1  
Tie Push  
Odds Bets 2 – 600 



 

Royal Flush  
Win 500:1  
Straight Flush  
Win 50:1  
Bad Beat 500:1  
Quads  
Win 10:1  
Bad Beat 50:1  
Full House  
Win 3:1  
Bad Beat 10:1  
Flush  
Win 3:2  
Bad Beat 8:1  
Straight  
Win 1:1  
Bad Beat 5:1  
Trips Plus 2 – 600 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 40:1  
Quads 30:1  
Full House 8:1  
Flush 7:1  
Straight 4:1  
Trips 3:1  
Pocket Bonus Bets 2 – 600 

Pair Of Aces 30:1  
Ace-Face Suited 20:1  
Ace-Face Suited 10:1  
Pair 5:1  
Max Win: ₾362,400 

 

Jacks or better (RNG) 

Jacks or Better (RNG) - არის ვიდეო პოკერის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ვარიანტის თამაში. თამაშის მიზანია 

ხუთკარტიანი ხელის შეკრა მოსაგები კომბინაციით. რაც უფრო უკეთესია მოთამაშის კომბინაცია, მით უფრო მაღალია 

გადასახადი. 

თამაში იწყება, როგორც კი დაიდება ფსონი. ამის შემდეგ მოთამაშეს დაურიგდება ხუთი კარტი და უნდა გადაწყვიტოს თუ 

მას სურს რომელიმე კარტის შეცვლა, უკეთეს კომბინაციი შეკვრის იმედით. ყოველი რაუნდის შემდეგ, გამოყენებული 

კარტები უბრუნდება ბანქოში და ბანქო იჩეხება. 

თამასში შესაძლო კომბინაციები: 

 High – ყველაზე მაღალი კარტი 

 Pair – ორი კარტის წყვილი ერთნაირი თანრიგით 

 Two Pair – ორი წყვილი ერთნაირი თანრიგით 

 Three of a Kind – სამი ერთნაირი თანრიგის კარტი 

 Straight – სულ მცირე ორი განსხვავებული მასტის მქონე ხუთი თანმიმდევრული კარტები 

 Four to a Straight Flush – ხუთი კარტისგან ოთხი არჩეული, რომელიც ქმნის Flush კომბინაციას 

 Flush – ხუთი ერთნაირი მასტის მქონე კარტი 

 Full House – შედგება 3 ერთნაირი კარტისგან და ერთი წყვილისგან 

 Four of a Kind – ოთხი ერთი და იგივე თანრიგის კარტი 

 Straight Flush – ერთნაირი მასტის მქონე ხუთი ტანმიმდევრული კარტები 

 Three to a Royal Flush – ხუთი კარტისგან სამი არჩეული, რომელიც ქმნის Royal Flush კომბინაციას 

 Four to a Flush – ხუთი კარტისგან ოთხი არჩეული, რომელიც ქმნის Flush კომბინაციას 

 Four to a Straight – ხუთი კარტისგან ოთხი არჩეული, რომელიც ქმნის Straight კომბინაციას 

 Three to a Straight Flush – ხუთი კარტისგან სამი არჩეული, რომელიც ქმნის Straight Flush კომბინაციას 

 Two to a Royal Flush – ხუთი კარტისგან ორი არჩეული, რომელიც ქმნის Royal Flush კომბინაციას 

 Royal Flush –ერთი მასტის მქონე ხუთი ყველაზე მაღალი თანმიმდევრული კარტები



შესაბამისი გადახდები მითითებულია ცხრილში: 
 

Jacks or Better (RNG) 

Combination 
Payout per bets amount 

x1 x2 x3 x4 x5 

Royal Flush 250 500 750 1000 4000 

Straight Flush 50 100 150 200 250 

Four of a Kind 25 50 75 100 125 

Full House 9 18 27 36 45 

Flush 6 12 18 24 30 

Straight 4 8 12 16 20 

Three of a Kind 3 6 9 12 15 

Two Pairs 2 4 6 8 10 

One Pair or less 1 2 3 4 5 

Limits: 0.02 - 600 

Max Win ₾780,000 

 
 

 პროვაიდერი -  PRAGMATIC PLAY 

 

საიტს  მიეწოდება Pragmatic Play-ს ლაივ-კაზინოს  შემდეგი ტიპისთამაშები: 
 

თამაშების მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

 

Live Roulette1  

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული 

დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ 

ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 



გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად:



• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

Straight Up 36:1 

Split 18:1 

Street 12:1 

Corner 9:1 

Six line 6:1 

Column/Dozen 3:1 

Red/ Black 2:1 

Even/Odds 2:1 

1-18 /  19-36 2:1 

 

მაგიდების რაოდენობა: 

 

N თამაშის დასახელება 

1 ROULETTE 1 - AZURE 

2 ROULETTE 2 

3 ROULETTE 3 - MACAO 

4 ROULETTE 4 - RUSSIAN 

5 ROULETTE 5 - GERMAN 

6 ROULETTE 6 - TURKISH 

7 ROULETTE 7 - ITALIAN 

 8 ROULETTE 8 - INDIAN 

 9 ROULETTE 9 - THE CLUB 

10 ROULETTE 10 - RUBY 



 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

ROULETTE 1 - AZURE 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 2 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 3 - MACAO 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 4 - RUSSIAN 
Table ID: 221 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 



Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 
 

ROULETTE 5 - GERMAN 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 6 - TURKISH 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 7 - ITALIAN 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 



Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 8 - INDIAN 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 9 - THE CLUB 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

ROULETTE 10 - RUBY 
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 
 

Live Auto Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 



ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული 

დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ 

ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად:



• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

Straight Up 36:1 

Split 18:1 

Street 12:1 

Corner 9:1 

Six line 6:1 

Column/Dozen 3:1 

Red/ Black 2:1 

Even/Odds 2:1 

1-18 /  19-36 2:1 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

LIVE AUTO-ROULETTE  
 

min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 



Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

 

Live Speed Roulette 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე) ან 

ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული 

დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ 

ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

ფსონების ტიპები რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი მოიცავს 

გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები).  

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად:



• 2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

• 1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

• 2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

• 1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი). 

ფსონი  მოიცავს  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  თორმეტ  რიცხვს  27-ისა  და  33-ის  ჩათვლით,  რომლებიც 

ბორბალზე ზეროს მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval. 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du 

Cylindre”-სა და “ Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

Straight Up 36:1 

Split 18:1 

Street 12:1 

Corner 9:1 

Six line 6:1 

Column/Dozen 3:1 

Red/ Black 2:1 

Even/Odds 2:1 

1-18 /  19-36 2:1 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 
LIVE SPEED ROULETTE  

 
min max 

Table 0,20 ₾ 5 000,00 ₾ 

Straight Up 0,20 ₾ 250,00 ₾ 

Split 0,20 ₾ 500,00 ₾ 

Street 0,20 ₾ 750,00 ₾ 

Corner 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 

Six line 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 

Column/Dozen 0,40 ₾ 3 000,00 ₾ 

Red/ Black 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Even/Odds 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 



1-18 /  19-36 0,40 ₾ 5 000,00 ₾ 

Max Payout 147 000 ₾ 

 

Live Mega Roulette  
Live Mega Roulette - მეგა რულეტი, არის თამაში, რომელიც არ ჰგავს სხვა მსგავს თამაშობებს - ის ინარჩუნებს 

რულეტის ნაცნობ წესებსა და ასპექტებს, მაგრამ აძლიერებს გამოცდილებას სხვადასხვა ფუნქციებით, რომლებიც 

განაპირობებენ შეუდარებელ სათამაშო გამოცდილებას. თამაშის მთავარი მიზანი იგივეა: გამოიცნოთ რომელ 

რიცხვზე მოხვდება ბურთი და დადოთ თქვენი ფსონები შესაბამისად. 

მეგა რულეტის ბორბალს აქვს ნომრები 0-დან 36-ჩათვლით და მოთამაშეებს შეუძლიათ რამდენჯერმე დადონ 

ფსონი მოგების მისაღებად. ყოველი ახალი თამაშის რაუნდის მიმდინარეობისას ეკრანზე გამოჩნდება ერთიდან 

ხუთამდე „მეგა იღბლიანი ნომრები,“ რაც მოგცემთ შანსს 500-ჯერ მაღალი, შესაძლო მოგების მიღების პირდაპირ 

ფსონზე. ფსონების ყველა სხვა ტიპი იგივეა, რულეტის სტანდარტული გადახდებით. "მეგა იღბლიანი ნომრები" 

შეირჩევა შემთხვევითობის პრინციპით, ფსონების დროის დასრულების შემდეგ, რაც  გაზრდის თქვენი დიდი 

მოგების შანსებს. 

თუ ნომრები, რომლებზეც დადებთ ფსონს, არის "მეგა იღბლიან რიცხვებს" შორის, შესაბამისად თქვენ მიიღებთ 

"MEGAWIN". 

როგორ ვითამაშოთ 

მეგა რულეტში ფსონები უნდა განთავსდეს ფსონების განსათავსებლად გამოყოფილი დროის განმავლობაში, 

მაგიდაზე სახელწოდებით „Roulette Layout“, რომელიც აჩვენებს ყველა სტანდარტული ფსონების პოზიციას. 

 
თამაშის დასაწყებად, დაელოდეთ სანამ გამოჩნდება შეტყობინება „გთხოვთ განათავსეთ თქვენი ფსონები,“ 

შემდეგ აირჩიეთ ჩიპის ღირებულება, რომლის დადებაც გსურთ მოცემულ სპინზე და განათავსეთ იგი სათამაშო 

მაგიდაზე შესაბამის ფსონების ველ(ებ)ზე. თქვენი ჯამური ფსონი გამოჩნდება "ჯამური ფსონის" ზონაში. 

ფსონების დადება შესაძლებელია ფსონების დროის განმავლობაში, სანამ თამაშის წამყვანი არ გამოაცხადებს: 

"ფსონები დახურულია." ამ მომენტის შემდეგ ფსონები არ მიიღება. 

ბურთი დატრიალდება ავტომატიზირებული ბორბალით, რომელიც მოძრაობს სპეციალური ძრავით. ფსონების 

დროის დასრულების შემდეგ, შემთხვევითი წესით შეირჩევა 1-დან 5 მეგა იღბლიან რიცხვამდე, ასევე ამ დროს 

გამოჩნდება შთამბეჭდავი „მეგა კოეფიციენტები“ მინიმალური 50-დან მაქსიმუმ 500x-მდე. 

 

 



როდესაც ბურთი ბორბლის უჯრაში განთავსდება, თამაშის ინტერფეისზე მონიშნული იქნება გამარჯვებული 

ნომერი. თუ რომელიმე თქვენი ფსონი დაფარავს მოგებულ ნომერს, თქვენ მიიღებთ მოგებას რულეტის გადახდის 

ცხრილის შესაბამისად. თუ გამარჯვებული ნომერი მოხვდება შემთხვევით შერჩეულ „მეგა იღბლიან ნომრებს“ 

შორის და დაფარავს თქვენს პირდაპირ (Straight Up) ფსონს, მაშინ თქვენ იქნებით „MEGAWIN“-ის გამარჯვებული! 

თქვენი მოგების თანხა შესაბამისად გამოჩნდება  მოგების შეტყობინებაში. 

ფსონები და შანსები 

თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ მრავალი სახის ფსონი რულეტის მაგიდაზე. ფსონის თითოეული ტიპი მოიცავს 

რიცხვების გარკვეულ დიაპაზონს და თითოეულ ტიპს აქვს საკუთარი გადახდის შანსები. 

ფსონებს, რომლებიც იდება დანომრილ სივრცეებზე ან მათ შორის ხაზებზე, ეწოდება შიდა ფსონები, ხოლო დაფის 

ქვემოთ და მარცხნივ სპეციალურ უჯრებზე განთავსებული ფსონებს ეწოდებათ გარე ფსონები. როდესაც მაუსის 

გადააადგილებთ ფსონების მაგიდაზე, ხაზგასმული იქნება რიცხვები, რომლებიც დადებული იქნება ფსონი ამ 

ადგილზე ფსონის დადების შემთხვევაში.  

ფსონების სხვადასხვა ტიპები და გადახდები: 

 Straight Up  – განათავსეთ თქვენი ჩიპები პირდაპირ ნებისმიერ ერთ რიცხვზე (მათ შორის ნულზე).  

 Split Bet – მოათავსეთ თქვენი ჩიპები ნებისმიერ ორ რიცხვს შორის არსებულ ხაზზე (მაგ. გაყოფა 0/2, 16/17). 

 Street Bet – განათავსეთ თქვენი ჩიპები ნომრების ნებისმიერი მწკრივის ქვედა ბოლოში გარე ფონების 

მხარეს. ქუჩის ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს (მაგ. ქუჩა 7, 8, 9). 0, 1 და 2 ან 0, 2 და 3 კვანძებზე განთავსებული 

ფსონები ასევე მიიღება ქუჩის ფსონად. 

 Corner Bet – მოათავსეთ თქვენი ჩიპები ჯვარედინ ხაზებთან, სადაც ოთხი რიცხვი ხვდება. ოთხივე ნომერი 

დაფარულია. (მაგ. კუთხე 5, 6, 8, 9). 0, 1, 2, 3 (0 და 1-ის ქვედა შეერთება) დადებული ფსონი ასევე მიიღება, 

როგორც კუთხის ფსონი. 

 Six Line Bet – ჩიპის განთავსება ერთ-ერთ ველში, რომელიც მონიშნულია სვეტების ბოლოს „2-დან 1-მდე,“ 

მოიცავს ამ სვეტის ყველა რიცხვს, სულ თორმეტი რიცხვისთვის. ნულს არცერთი სვეტი არ ფარავს. 

 Column Bet – ჩიპის განთავსება ერთ-ერთ ველში, რომელიც მონიშნულია სვეტების ბოლოს „2-დან 1-მდე,“ 

მოიცავს ამ სვეტის ყველა რიცხვს, სულ თორმეტი რიცხვისთვის. ნულს არცერთი სვეტი არ ფარავს. 

 Dozen Bet – ჩიპის განთავსება სამი უჯრიდან ერთ-ერთში, მონიშნული "1-ლი 12", "მე-2 მე-12" ან "მე-3 12" 

მოიცავს ამ თორმეტ რიცხვს 1-დან 36-რიცხვის თანმიმდევრობით. ნული არ არის დაფარული არც ერთი 

ათეულით. 

 Even Chances – ამ მოცემული ექვსი უჯრიდან ერთ-ერთში მოთავსებული ჩიპი ფარავს დაფაზე 18 რიცხვს, 

როგორც აღწერილია ამ უჯრაში: წითელი/შავი, ლუწი/კენტი, დაბალი რიცხვები (1 - 18) ან მაღალი 

რიცხვები (19 - 36) . ნულს არ ფარავს არცერთი ეს ყუთი. 

ფსონის ტიპი                                    დაფარვა                                            გადახდა 
Straight Up 1 რიცხვი 30-500:1 

Split 2 რიცხვი 18:1 
Street 3 რიცხვი 12:1 
Corner 4 რიცხვი 9:1 
Six Line 6 რიცხვი 6:1 

Columnt / dozen 12 რიცხვი 3:1 
Red / Black 18 რიცხვი 2:1 
Even/odds 18 რიცხვი 2:1 
1-18/1-36 18 რიცხვი 2:1 

 
დაბრუნება მოთამაშეზე 

მოთამაშეზე თეორიული დაბრუნება მეგა რულეტში (Mega Roulette) Straight Up ფსონებზე არის  

96.50%.თეორიული RTP ფსონის ყველა სხვა სახისათვის არის 97.30%. 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 
LIVE MEGA ROULETTE  min limit max limit Payout 

Table 0,20 ₾ 10 000,00 ₾   

Straight Up 0,20 ₾ 500,00 ₾ 30:1 



Split 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 18:1 

Street 0,20 ₾ 1 500,00 ₾ 12:1 

Corner 0,20 ₾ 2 000,00 ₾ 9:1 

Six line 0,20 ₾ 3 000,00 ₾ 6:1 

Column/Dozen 0,20 ₾ 6 000,00 ₾ 3:1 

Red/ Black 0,20 ₾ 10 000,00 ₾ 2:1 

Even/Odds 0,20 ₾ 10 000,00 ₾ 2:1 

1-18 /  19-36 0,20 ₾ 10 000,00 ₾ 2:1 

Max Payout:  400 000,00 ₾ 

 

PowerUp Roulette 
PowerUp Roulette არის კლასიკური ვერსიის გასაოცარი სახესხვაობა, რომელშიც შესაძლებელია დამატებით 

დიდი პრიზების მოგების შანსი. 

ისევე, როგორც კლასიკურ Roulette-ში, PowerUP Roulette-ის მიზანია წინასწარ განსაზღვროთ, რომელ ჯიბეში 

მოხვდება ბურთი, ბორბალზე 37 დანომრილი ჯიბეებით. ყოველ დატრიალებაზე 3, 4 და 5 ციფრის დიდი 

გამრავლების შანსია.  

თუ ბურთი გაჩერდება PowerUP-ის ერთ-ერთ ნომერზე, ყველა Straight Up ფსონი კვალიფიცირდება პირველი 

PowerUP ბონუს დატრიალებისთვის და გექნებათ შანსი მოიგოთ 500x-მდე, მაშინაც კი, თუ მათ არ აქვთ 

განთავსებული ფსონი გამომწვევ PowerUP ნომერზე. 

მეტი PowerUP ტრიალებს შემდეგ შეიძლება ხელახლა გააქტიურდეს, და პრიზები გაიზარდოს 4-ჯერ. მაქსიმუმ 

8000x-მდე. 

PowerUP Roulette-ში ფსონები იდება ფსონების დროის განმავლობაში მაგიდაზე, რომელსაც ეწოდება Roulette 

Layout აჩვენებს ყველა სტანდარტულ ფსონების პოზიციას : 

 
 

თამაშის დასაწყებად დაელოდეთ სანამ გამოჩნდება შეტყობინება „PLEASE PLACE YOUR BETS“ და აირჩიეთ 

მნიშვნელობა ჩიპიდან, რომელზეც გსურთ ფსონის დადება მოცემულ სპინზე და განათავსეთ იგი შესაბამის 

ფსონების ველ(ებ)ზე (სათამაშო მაგიდაზე.) 

 

თქვენი ჯამური ფსონი ნაჩვენებია „Total Bet“  ის ფანჯარაში. 

ფსონების დადება შესაძლებელია ფსონების დროის განმავლობაში, სანამ დილერი არ გამოაცხადებს: "ფსონები 

დახურულია".  შემდეგ ბურთს გააგორეებს დილერი რულეტკის გარშემო და დიდ დაფაზე გამოჩნდება 

შემთხვევითი 3,4 ან 5 ციფრი 0 იდან 36 ის ჩათვილით  



  
თუ PowerUP ციფრებში ნაჩვენებ ციფრებზე დადებული გაგქვს Straight ფსონი და ჩავარდება რომელიმე ამ 

შემთხვევით ამოსული ციფრებიდან, დაგერიცხება მოგება 24:1 თან და ეს მოგება აისახება Total Win ში , ამის 

მერე დაფაზე ყველა ციფრს მიენიჭება შემთხვევითი კოეფიციენტი 25X დან 8000X მდე , მოთამაშეს შანსი აქვს ამ 

რაუნდშიც გაიუმჯობესოს მოგება, 

დილერი თავიდან დაატრიალებს ბურთს და რომელ უჯრაშიც ჩავარდება იმ ციფრის შესაბამისი X დაემატება 

წინა მოგებას და დაირიცხება ჯამი ბალანსზე.   

თუ მოთამაშეს თავდაპირველად არ ქონდა არჩეული PowerUP ციფრი და ჩავარდება PowerUp შემთხვევითი 

ციფრებიდან რომელიმეში, მაინც ეძლევა შანსი რომ გაიმარჯვოს თუ Straight ფსონი აქვს მონიშნული და მიიღოს 

შესაბამისი X კოეფიციენტი ფსონზე. 

 

გადახდა და ფსონები:  
 

 
 

 

Live Blackjack1 

ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 

ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 

• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

Bet Min Max Payout

Straight Up 0,20 ₾ 100,00 ₾ 25-8000:1

Split 0,20 ₾ 200,00 ₾ 18:1

Street 0,20 ₾ 300,00 ₾ 12:1

Corner 0,20 ₾ 400,00 ₾ 9:1

Line 0,20 ₾ 600,00 ₾ 6:1

Column / Dozen 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 3:1

Red / Black 0,20 ₾ 2 000,00 ₾ 2:1

Even / Odd 0,20 ₾ 2 000,00 ₾ 2:1

1-18 / 19-36 0,20 ₾ 2 000,00 ₾ 2:1

PowerUp Roulette

Max Win: ₾1 000 000



• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 
ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 

მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 

ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 

აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს 

თამაშზე. 

Perfect  Pairs-  ფსონი გაიმარჯვებს,  თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი.  არსებობს წყვილის სამი ტიპი 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 



მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Bet Behind 

მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი 

მომხმარებელმა განათავსა პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე 

უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ 

გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად 

გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს 

(⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 



მაგიდების რაოდენობა: 

 

N თამაშის დასახელება: 

1 BLACKJACK 1 - AZURE 

2 BLACKJACK 2 - AZURE 

3 BLACKJACK 3 - AZURE 

4 BLACKJACK 4 - AZURE 

5 BLACKJACK 5 - AZURE 

6 BLACKJACK 6 - AZURE 

7 BLACKJACK 7 - AZURE 

8 BLACKJACK 8 - AZURE 

9 BLACKJACK 9 - AZURE 

10 BLACKJACK 10 - AZURE 

11 BLACKJACK 11  

12 BLACKJACK 12  

13 BLACKJACK 14  

14 BLACKJACK 15  

15 BLACKJACK 16  

16 BLACKJACK 17 - AZURE 

17 BLACKJACK 18 - AZURE 

18 BLACKJACK 19 - AZURE 

19 BLACKJACK 20 - AZURE 

20 BLACKJACK 21 - AZURE 

21 BLACKJACK 22 - AZURE 

22 BLACKJACK 23 - AZURE 

23 BLACKJACK 24 - AZURE 

24 BLACKJACK 25 - AZURE 

25 BLACKJACK 26 - AZURE 

26 BLACKJACK 27 - AZURE 

27 BLACKJACK 28 - AZURE 

28 BLACKJACK 29 - AZURE 

29 BLACKJACK 30 - AZURE 

30 BLACKJACK 31 - AZURE 

31 BLACKJACK 32 - AZURE 

32 BLACKJACK 33 - THE CLUB 

33 BLACKJACK 34 - THE CLUB 

34 BLACKJACK 35 - THE CLUB 

35 BLACKJACK 36 - THE CLUB 

36 Blackjack 57 - Azure 

37 Blackjack 58 - Azure 

38 Blackjack 59 - Azure 

39 Blackjack 60 - Azure 

40 Blackjack 61 - Azure 

41 Blackjack 62 - Azure 

42 Blackjack 63 - Azure 

43 Blackjack 64 - Ruby 

44 Blackjack 65 - Ruby 

45 Blackjack 66 - Ruby 



46 Blackjack 67 - Ruby 

47 Blackjack 68 - Ruby 

48 Blackjack 69 - Ruby 

49 Blackjack 70 - Ruby 

50 Blackjack 71 - Ruby 

51 Blackjack 72 - Ruby 

 

 

 
გადახდები და ლიმიტები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet Bet Behind 

Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 

BLACKJACK 1 - AZURE 10 – 2000 2 – 400 2 – 400 2 - 200 214 200,00 ₾ 

BLACKJACK 2 - AZURE 10 – 2000 2 – 400 2 – 400 2 - 200 214 200,00 ₾ 

BLACKJACK 3 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 4 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 5 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 6 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 7 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 8 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 9 - AZURE  100 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 10 - AZURE  200 – 10000 10 – 200 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 11   20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 12   20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 14   50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 15   50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 16   100 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 17 - AZURE 10 – 2000 2 – 400 2 – 400 2 - 200 214 200,00 ₾ 

BLACKJACK 18 - AZURE 10 – 2000 2 – 400 2 – 400 2 - 200 214 200,00 ₾ 

BLACKJACK 19 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 20 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 21 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 22 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 23 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 24 - AZURE  50 – 5000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 931 000,00 ₾ 

BLACKJACK 25 - AZURE  100 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 26 - AZURE  200 – 10000 10 – 200 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 27 - AZURE 10 – 2000 2 – 400 2 – 400 2 - 200 214 200,00 ₾ 

BLACKJACK 28 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 29 - AZURE  20 – 5000 2 – 400 2 – 1000 2 - 500 535 500,00 ₾ 

BLACKJACK 30 - AZURE  100 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 31 - AZURE  200 – 10000 10 – 200 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 32 - AZURE  200 – 10000 10 – 200 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 33 - THE CLUB  500 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 34 - THE CLUB  500 – 10000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 071 000,00 ₾ 

BLACKJACK 35 - THE CLUB  1000 – 20000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 351 000,00 ₾ 

BLACKJACK 36 - THE CLUB  2000 – 40000 10 – 400 10 – 2000 10 - 1000 1 911 000,00 ₾ 

Blackjack 57 - Azure 10 -2000 2 - 400 2 - 400  2 -200  33 600 ₾  



Blackjack 58 - Azure 10 -2000 2 - 400 2 - 400  2 -200  33 600 ₾  

Blackjack 59 - Azure 10 -2000 2 - 400 2 - 400  2 -200  33 600 ₾  

Blackjack 60 - Azure 10 -2000 2 - 400 2 - 400  2 -200  33 600 ₾  

Blackjack 61 - Azure 20 -5000 2 - 400 2 -1000 2 -500  83 100 ₾  

Blackjack 62 - Azure 20 -5000 2 - 400 2 -1000 2 -500  83 100 ₾  

Blackjack 63 - Azure 20 -5000 2 - 400 2 -1000 2 -500  83 100 ₾  

Blackjack 64 - Ruby 50 - 5000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        165 600,00 ₾  

Blackjack 65 - Ruby 50 - 5000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        165 600,00 ₾  

Blackjack 66 - Ruby 100 - 10000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        180 600,00 ₾  

Blackjack 67 - Ruby 100 - 10000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        180 600,00 ₾  

Blackjack 68 - Ruby 200 - 10000 10 - 200 10 - 2000 10 -1000        180 300,00 ₾  

Blackjack 69 - Ruby 200 - 10000 10 - 200 10 - 2000 10 -1000        180 300,00 ₾  

Blackjack 70 - Ruby 200 - 10000 10 - 200 10 - 2000 10 -1000        180 300,00 ₾  

Blackjack 71 - Ruby 50 - 5000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        165 600,00 ₾  

Blackjack 72 - Ruby 50 - 5000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        165 600,00 ₾  

 
Live One Blackjack1 
Live One Blackjack1 - „Live ONE ბლექჯეკი“, არის კაზინოს საბანკო თამაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მონაწილეები 

არა ერთმანეთის, არამედ კაზინოს წინააღმდეგ თამაშობენ. თამაში საშუალებას იძლევა, რომ შეუზღუდავი 

რაოდენობის მოთამაშე მიუსხდეს სათამაშო მაგიდას. დილერი ურიგებს მოთამაშეებს 2 ამობრუნებულ კარტს, 

ხოლო ორ კარტს თავისთვის ირიგებს, რომელთაგანაც ერთი ამობრუნებულია, მეორეს კი გადაბრუნებული 

(დახურული კარტი). 

თამაშის ამოცანას წარმოადგენს დილერთან შედარებით მეტად მიუახლოვდეთ ჯამურ 21 ქულას,  საჭიროების 

შემთხვევაში დამატებითი კარტის აღებით, ამასთან არ უნდა გადასცდეთ 21 ქულას (Too Many – „ზედმეტად 

ბევრი“). თამაშში ნებისმიერი სრული დარიგება, რომელიც 21 ქულას გადააჭარბებს, ავტომატურად წააგებს 

დილერთან, მიუხედავად იმისა, თუ რა კომბინაცია აქვს დილერს. მაგრამ თუ თავდაპირველად დარიგებული 

ორი კარტით მიიღებთ 21 ქულას, ამას ეწოდება „ბლექჯეკი“ და ამ შემთხვევაში ვეღარაფერი შეგიშლით ხელს 

მოიგოთ თამაშის ეს რაუნდი!  

 

თამაშის პარამეტრები 

„ONE ბლექჯეკი“ თამაშდება კარტის 8 დასტით, თითოეულ დასტაში 52 კარტით; 

დილერმა უნდა ამოიღოს დასტიდან კარტი 16 ქულამდე და შეჩერდეს, თუ ჯამში 17 ქულა დაუგროვდა; 

მოთამაშეს შეუძლია გააორმაგოს ფსონი (Double Down) თავდაპირველად დარიგებულ ნებისმიერ ორ კარტზე;  

ფსონის გაორმაგებით მოთამაშე მიიღებს მხოლოდ ერთ კარტს; 

ფსონის გაორმაგება დასაშვებია მხოლოდ თავდაპირველად დარიგებულ კარტებზე; 

მოთამაშეს შეუძლია გაყოს (Split) თავდაპირველად დარიგებული ერთნაირი ღირებულების ორი კარტი; 

მოთამაშეს შეუძლია ტუზების გაყოფა; 

მოთამაშეს არ შეუძლია დამატება ტუზების გაყოფაზე; 

ექვსკარტიანი ჩარლი; (თუ მოთამაშე მიაღწევს 6 კარტს ჩაწვის გარეშე (ჯამური ქულების რაოდენობა არ 

გასცდება 21-ს) იგი იგებს აღნიშნულ რაუნდს ავტომატურად; 

დაზღვევის შეთავაზება ხდება ღია ტუზის შემთხვევაში; 

ბლექჯეკი დაანგარიშდება კოეფიციენტით 3:2; 

დაზღვევის ფსონი დაანგარიშდება კოეფიციენტით 2:1; 

ფრედ ითვლება სათამაშო რაუნდი, თუკი კარტების კომბინაცია იძლევა ერთიდაიმავე საერთო მნიშვნელობას 

(ქულების რაოდენობას). 

 

მაგიდების რაოდენობა: 

 

N თამაშის დასახელება: 

1 ONE BLACKJACK 

2 ONE BLACKJACK 2 - INDIGO 



 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

ONE BLACKJACK  min max 

Table 2 ₾ 10 000 ₾ 

Main Bet 2 ₾ 10 000 ₾ 

21+3 2 ₾ 500 ₾ 

Perfect Pair 2 ₾ 1 000 ₾ 

Bust Bonus 2 ₾ 200 ₾ 

Crazy 7 2 ₾ 50 ₾ 

Max Payout: 127 050 ₾ 

 
ONE BLACKJACK 2 - INDIGO  min max 

Table 2 ₾ 10 000 ₾ 

Main Bet 2 ₾ 10 000 ₾ 

21+3 2 ₾ 500 ₾ 

Perfect Pair 2 ₾ 1 000 ₾ 

Bust Bonus 2 ₾ 200 ₾ 

Crazy 7 2 ₾ 50 ₾ 

Max Payout: 127 050 ₾ 

 

Live Speed Blackjack 

ბლექჯეკში მოთამაშის მიზანია დაამარცხოს დილერი მასთან შედარებით უფრო მაღალი ღირებულების ბანქოს 

შეგროვებით. აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად გამოცხადდება გამარჯვებულად, თუკი დილერის 

ბანქოს ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს 21-ს(„Bust“) და შესაბამისად, დამარცხებულად, თუკი მისი ბანქოს 

ჯამური ღირებულება აღმოჩნდება 21-ზე მეტი. თუ მოთამაშისა და დილერის ხელი თანაბარი ღირებულების 

აღმოჩნდა, გამოცხადდება ფრე („Tie“, ასევე ცნობილი, როგორც „Push“) და მოთამაშე ფსონს მიიღებს უკან. 

ბლექჯეკის მაგიდის ერთ მხარეს განთავსებულია ადგილები მოთამაშეებისთვის, ხოლო მეორე მხარეს კი 

ადგილი დილერისთვის. ბლექჯეკში მოთამაშეები უპირისპირდებიან დილერს. 

 
• ბლექჯეკში მონაწილეობს ბანქოს 8 შეკვრა 

• დილერი აღარ დაიმატებს ბანქოს თუ მიაღწია 17-ს 

• გაორმაგება შეიძლება ნებისმიერ პირველ ორ ბანქოზე 

• ხელი იყოფა თუ პირველი ორი ბანქოს ღირებულება ტოლია 

• დარიგებაში ხელის მხოლოდ ერთხელ გაყოფა შეიძლება 

• გაყოფილ ტუზებს დამატებით ურიგდება მხოლოდ ერთი ბანქო 

• ხელის გაყოფის შემდეგ გაორმაგება არ შეიძლება 

• დილერის ღია ბანქო თუ ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია „დაზღვევა“ ბლექჯეკისგან 

• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

• ყაიმისას ფსონი ბრუნდება უკან 

 
ბანქოს მასტებს ბლექჯეკში მნიშვნელობა არ გააჩნია. ბანქოებს 2-დან 10-ის ჩათვლით აქვთ იგივე ღირებულება, 

რაც მათზეა გამოსახული, ხოლო ნებისმიერი ნახატიანი ბანქოს ღირებულება გახლავთ 10, გამონაკლისია 

მხოლოდ ტუზი(„Ace”), რომელიც უდრის 1-ს ან 11-ს. ტუზის ღირებულება დამოკიდებულია 

მოთამაშის/დილერის საუკეთესო კომბინაციაზე. მოთამაშის/დილერის ხელის ღირებულება მისთვის 

დარიგებული თითოეული ბანქოს ჯამური ღირებულების ტოლია. 

ბლექჯეკი  მოთამაშის  პირველი  ორი  ბანქოს  ღირებულება  თუ  ზუსტად  21-ის  ტოლია,  მოთამაშეს  ჰყავს 



ბლექჯეკი დაზღვევა 

დილერის ბანქო თუ აღმოჩნდა ტუზი, მოთამაშეს შეუძლია თავი დაიცვას დილერის „ბლექჯეკისგან“ - ასეთ 

ფსონს „დაზღვევა“ ეწოდება და ის საწყისი ფსონის ნახევარს უდრის. დილერს თუ აღმოაჩნდება „ბლექჯეკი“ 

ფსონი გაიმარჯვებს და გადახდა იქნება 2:1, თუ „ბლექჯეკი“ არ შედგება, „დაზღვევა“ წაგებულად ჩაითვლება, 

ხოლო გათამაშება ჩვეულებრივად გაგრძელდება. 

გაორმაგება, ბანქოს დამატება, გაჩერება და გაყოფა. 

თამაშის დაწყებისას ყველა მოთამაშეს ურიგდება 2, ხოლო დილერს კი 1 გახსნილი ბანქო. თითოეულ მოთამაშეს 

აქვს  უფლება  დაიმატოს  ბანქო(“Hit”),  შეჩერდეს  მოცემულ  ხელზე(„Stand”)  ან  გააორმაგოს  ფსონი(„Double“). 

ფსონის გაორმაგება შესაძლებელია მხოლოდ საწყის ორ ბანქოში და აღსანიშნავია, რომ მოთამაშე ავტომატურად 

მიიღებს  მხოლოდ  ერთ  ბანქოს  და  დამატების(“Hit”)  უფლება  აღარ  მიეცემა.  წყვილის  ან  ორი  ერთნაირი 

ღირებულების  მქონე  ბანქოს  დარიგების  შემთხვევაში  მოთამაშეს  უფლება  ეძლევა  გაყოს  ხელი(„Split”)  და 

დილერი ორივე ქვეხელზე ავტომატურად   დაურიგებს მეორე ბანქოს. მოთამაშეს ამ   შემთხვევაშიც 

ჩვეულებრივად შეუძლია დამატება(„Hit”), შეჩერება(“Stand”), ფსონის გაორმაგება(„Double”)  ან გაყოფა(“Split”, 

ერთ დარიგებაში შესაძლებელია ხელის 3-ჯერ გაყოფა) . საწყისი ხელი თუკი ორი ტუზი გახლავთ, გაყოფის 

შემთხვევაში მოთამაშეს თითოეული ქვეხელისთვის მხოლოდ ერთი ბანქოს დამატების უფლება მიეცემა. 

დარიგების შედეგი. 

მოთამაშის ბანქოთა ღირებულებამ თუ გადააჭარბა 21-ს ხელი ითვლება დამარცხებულად და ფსონი აგებს. 

მოთამაშეების შემდეგ სიტყვა გადადის დილერზე, რომელიც დაიმატებს ბანქოს, სანამ მისი ხელის ღირებულება 

გახლავთ 16-ზე ნაკლები ან ტოლი. დილერის ბანქოს ჯამური ღირებულება თუ გაუტოლდა ან გადააჭარბა 17-ს, 

დილერი შეჩერდება, მიუხედავად იმისა, თუ რა ბანქო აქვს ნებისმიერ მოთამაშეს. ხელში, რომელშიც ტუზს 

მინიჭებული აქვს 11-ის ღირებულება „Soft“ ხელი ეწოდება, შესაბამისად, დილერი ვალდებულია გაჩერდეს 

“Soft” 17ზეც. ბლექჯეკი აღემატება სამი ბანქოსგან ან ხელის გაყოფის შემდეგ მიღებულ 21-ს. 

Side Bets 

ბლექჯეკი მოიცავს ორ ბონუს თამაშს: Perfect Pairs და 21+3. მოთამაშეს მთავარ ფსონთან ერთად ნებისმიერ 

დარიგებაში შეუძლია ჩაერთოდ ბონუს თამაშში. ძირითადი ხელის მოგება/წაგება არ მოქმედებს ბონუს 

თამაშზე. 

Perfect  Pairs-  ფსონი გაიმარჯვებს,  თუ პირველი ორი ბანქო იქნება წყვილი.  არსებობს წყვილის სამი ტიპი 

თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Perfect Pair - ერთი და იმავე მასტის წყვილი (მაგ:A♠ A♠) 

• Colored Pair - ერთნაირი ფერის წყვილი (მაგ: K♥ K♦) 

• Mixed Pair – განსხვავებული ფერის წყვილი (მაგ:4♥ 4♣) 

21+3 

მოთამაშის პირველი ორი და დილერის ღია ბანქოსგან უნდა შეაგროვოთ მოგებული კომბინაცია (პოკერის 

მსგავსი), თითოეული განსხვავებული გადახდით: 

• Suited Trips – სამი იდენტური ბანქო (მაგ: Q♥ Q♥ Q♥ ) 

• Straight Flush – ერთი მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 10♣J♣Q♣) 

• Three of a Kind – განსხვავებული მასტის სამი ერთნაირი ბანქო (მაგ: K♠ K♦ K♣) 

• Straight – განსხვავებული მასტის მიმდევრობით დალაგებული სამი ბანქო (მაგ: 4♦5♥6♠) 

• Flush – სამი ერთი მასტის ბანქო (მაგ: A♣ J♣ 4♣) 

Bet Behind 

მომხმარებლებს ასევე საშუალება აქვთ განათავსონ თანხა ბლექჯეკის მაგიდასთან მჯდომი ნებისმიერი 

მოთამაშის გამარჯვებაზე - ასეთ ფსონს პასიური ფსონი(„Bet Behind”) ეწოდება. მაშასადამე, თუკი 

მომხმარებელმა განათავსა პასიური ფსონი, მას მხოლოდ დაკვირვებაღა შეუძლია და სათამაშო პროცესზე 

უშუალო ზემოქმედებას ვერ ახდენს. აღსანიშნავია, რომ მაგიდასთან მჯდომი მოთამაშის ნებისმიერ 

გადაწყვეტილებას, რომელიც დამატებით თანხას მოითხოვს, პასიური ფსონის განმთავსებელი ავტომატურად 

გაიმეორებს და მოქმედებისთვის საჭირო თანხა დამატებით ჩამოეჭრება ანგარიშიდან, თუკი შესაბამის ოფციებს 

(⚙) მონიშნავს. ანალოგიურად, შეუძლია აქტიური მოთამაშის მოქმედებები არ გაიმეოროს. 

გადახდები: 



• ბლექჯეკზე გადახდა 3:2 

• მოგებულ ხელზე გადახდა 1:1 

• დილერის ბლექჯეკისას, დაზღვევაზე გადახდა 2:1 

მაგიდების რაოდენობა: 12 

 

# Table: 

1 Speed Blackjack 3 - Ruby 

2 Speed Blackjack 4 - Ruby 

3 Speed Blackjack 6 - Ruby 

4 Speed Blackjack 7 - Ruby 

5 Speed Blackjack 8 - Ruby 

6 Speed Blackjack 9 - Ruby 

7 Speed Blackjack 10 - Ruby 

8 Speed Blackjack 11 - Azure 

9 Speed Blackjack 12 - Azure 

10 Speed Blackjack 14 - Azure 

11 Speed Blackjack - 17 Ruby 

12 Speed Blackjack - 18 Ruby 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 

# Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet Bet Behind 

Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 

1 Speed Blackjack 3 - Ruby 50 - 5000 10 -400 10 -2000 10 -1000  158 100 ₾  

2 Speed Blackjack 4 - Ruby 100 - 10000 10 -400 10 -2000 10 -1000  165 600 ₾  

3 Speed Blackjack 6 - Ruby 10 -2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200  33 600 ₾  

4 Speed Blackjack 7 - Ruby 10 -2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200  33 600 ₾  

5 Speed Blackjack 8 - Ruby 10 -2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200  33 600 ₾  

6 Speed Blackjack 9 - Ruby 10 -2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200  33 600 ₾  

7 Speed Blackjack 10 - Ruby 10 -2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200  33 600 ₾  

8 Speed Blackjack 11 - Azure 20 -5000 2 - 400 2 -1000 2- 500  83 100 ₾  

9 Speed Blackjack 12 - Azure 20 -5000 2 - 400 2 -1000 2- 500  83 100 ₾  

10 Speed Blackjack 14 - Azure 50 - 5000 10 -400 10 -2000 10 -1000  158 100 ₾  

11 Speed Blackjack - 17 Ruby 20 - 5000 2 - 400 2 - 1000 2-500       84 600,00 ₾  

12 Speed Blackjack - 18 Ruby 50 - 5000 10 - 400 10 - 2000 10 -1000        165 600,00 ₾  

 

Live Baccarat 

ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის 

ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. 

მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 



2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი:  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების კოეფიციენტია 

0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ 

გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, 

მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 

შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 

მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 
მაგიდების რაოდენობა: 
 

N თამაშის დასახელება: 

1 Baccarat 1 

2 Baccarat 2 

3 Baccarat 3 

4 Baccarat 5 



5 Baccarat 6 

6 Baccarat 7 

7 Baccarat 8 

8 Baccarat 9 

9 Baccarat 10 

10 Baccarat 11 

11 Baccarat 12 

12 No Commission Baccarat 1 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win (₾) 
Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 

Banker Pair 
Perfect 

Pair 
Either Pair 

Player / 
Banker Bonus 

Baccarat 1 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 2 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 3 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 5 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 6 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 7 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 8 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 9 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 10 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 11 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Baccarat 12 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

 
No Commission (NC) ბაქარა 

ჩვეულებრივ და No Commission(NC) ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) ბაკარის 

შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს აიღებს. თუ 

თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო 

ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა 

გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის, წყვილი, სუპერ6-ის გვერდით 

ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. ბანკირი და მოთამაშე .  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშეზე ან ბანკირის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. თუ 

ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს ბანკირის ან მოთამაშის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. 

მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის 9 იანი. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 15:1 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / Banker Tie Player / Banker Pair Super 6 

No Comm Baccarat 1 0,40 - 10 000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 500 
  32 000,00 
₾  

 

 



Live Speed Baccarat1 

ბაკარა გახლავთ ბანქოს თამაში. მოთამაშის მთავარი მიზანია ერთ დარიგებაზე მიიღოს კომბინაცია რომლის 

ჯამია 8 ან 9 ან 9-სთან მიახლოებული ქულა. მოთამაშეს და ბანკირს რიგ-რიგობით ურიგდებათ 2-2 კარტი. 

მოთამაშე ძირითადად აკეთებს შემდეგი სახის ფსონს: მოთამაშე მოიგებს, ბანკირი მოიგებს ან გაყრა (როდესაც 

მოთამაშესაც და ბანკირსაც თანაბარი ქულების ჯამი მოუვათ). კარტები რიგდება სახით მაღლა. თუ რომელიმე 

მხარეს დარიგდა 8 ან 9 ქულა მესამე კარტი აღარ დარიგდება და ხელი დასრულებულად ჩაითვლება. თუკი 

პირველი ორი კარტის ჯამი 6-ზე ნაკლებია მაშინ მოთამაშესაც და ბანკირსაც ურიგდებათ მესამე კარტი. თუ 

ორივეს უწევს მესამე კარტის მიღება მაშინ ძალაში შედის შემდეგი წესები: 

1. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 2 ან ნაკლები ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს მიუხედავად იმისა თუ 

რა სახის მესამე კარტი ყავს მოთამაშეს. 

2. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 3 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს გარდა შემთხვევისა როცა მოთამაშის 

მესამე კარტი არის 8. 

3. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 4 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

4. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 5 ქულა, მაშინ ბანკირი დაირიგებს მესამე კარტს თუ მოთამაშის მესამე კარტი იყო 4, 

5, 6 ან 7. 

5. თუ ბანკირს ხელზე აქვს 7 ქულა, მაშინ ბანკირი აღარ დაირიგებს მესამე კარტს. 

ბაკარაში ბანქოს ქულები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტუზი=1, ნახატი კარტები და ათიანი=10, ორიანიდან ცხრიანის ჩათვლით კარტები უტოლდება იმ ქულას 

რომელ ციფრსაც გამოსახავს. 

ქულები გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ ხელში არსებული ქულების რაოდენობა 10-ზე მეტია, მაშინ ამ ქულას 

აკლდება 10 (მაგალითად: 8+8=16, მაგრამ ითვლება როგორც 6 ქულა. „ვალეტი“+7=17, მაგრამ ითვლება როგორც 

7 ქულა). 

ორი კარტის ჯამისგან მიღებული 9 ითვლება საუკეთესო კომბინაციად და მას „ნატურალური“ ეწოდება. სხვა 

საუკეთესო კომბინაციაა „ნატურალური 8“. თუ ორივეს - მოთამაშესაც და ბანკირსაც დაურიგდათ იდენტური 

კარტები თამაში მთავრდება ფრედ (გაყრა). 

ბაკარას ფსონების ტიპები: 

ჩვეულებრივი ფსონი:  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს - გაანგარიშების კოეფიციენტია 

0.95:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან აიღებს 5%-ს. თუ თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ 

გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, 

მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. 

ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის 

წყვილი, დრაგონი და თაიგერი, სუპერ6-ის გვერდით ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. დრაგონი და თაიგერი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს დრაგონის ან თაიგერის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. წესები 

იგივეა რაც დრაგონ-თაიგერში. თუ ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს დრაგონის ან თაიგერის 

მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო 

უმაღლესი კარტი არის მეფე. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 11:1. 

თამაშის პროცესი: 

ფსონის განსათავსებელად მოთამაშემ უნდა აირჩიოს სასურველი ჩიპი და მოათავსოს იგი მაგიდაზე გამოსახულ 

სასურველ პოზიციაზე. მთლიანობაში მოთამაშეს შეუძლია დადოს რვა განსხვავებული სახის ფსონი. მოთამაშეს 

შეუძლია უკან დაიბრუნოს ფსონი ღილაკზე “Undo” დაჭერით ან მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით. თუ 

მოთამაშე დარწმუნებულია დადებული ფსონების სისწორეში მან უნდა დააჭიროს დადასტურების ღილაკს. 



მომდევნო ფსონის დადებისას მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ფოსნის გამეორების ღილაკი. უარყოფის (Cancel) 

ღილაკი საშუალებას აძლევს მოთამაშეს გააუქმოს ყველა დადებული ფსონი. 

 
მაგიდების რაოდენობა: 
 

N თამაშის დასახელება: 

1 Speed Baccarat 1 

2 Speed Baccarat 2 

3 Speed Baccarat 3 

4 Speed Baccarat 5 

5 Speed Baccarat 6 

6 Speed Baccarat 7 

7 Speed Baccarat 8 

8 Speed Baccarat 9 

9 Speed Baccarat 11 

10 Speed Baccarat 12 

11 No Commission Speed Baccarat 2 

12 No Commission Speed Baccarat 1 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win (₾) 
Bet Side Bets 

Player / 
Banker 

Tie 
Player / 

Banker Pair 
Perfect Pair Either Pair 

Player / 
Banker 
Bonus 

Speed Baccarat 1 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 2 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 3 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 5 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 6 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 7 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 8 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 9 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 11 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

Speed Baccarat 12 0.40 - 10000 0.40 - 1000 0.40 - 1000 0.40 - 300 0.40 - 1000 0.40 -1000 319 000,00 ₾ 

 
No Commission Speed  ბაქარა 

ჩვეულებრივ და No Commission Speed ბაქარას შორის განსხვავება მდგომარეობს ფსონის ტიპში და გადახდებში. 

ჩვეულებრივი ფსონი: მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშის მოგებაზე, ბანკირის მოგებაზე ან გაყრაზე. თუ 

მოთამაშე მოიგებს გაანგარიშება ხდება კოეფიციენტით 1:1. თუ ბანკირი მოიგებს No Commission (NC) ბაკარის 

შემთხვევაშიც - გაანგარიშების კოეფიციენტია 1:1. ეს იმას ნიშნავს რომ კაზინო მოგებიდან არაფერს აიღებს. თუ 

თამაში დასრულდება ფრედ (გაყრა), მაშინ გაანგარიშების კოეფიციენტი 8:1-ის ტოლია. თუ მოთამაშეს არ ედო 

ფსონი გაყრაზე და ხელი ფრედ დასრულდა, მოთამაშეს უბრუნდება ფსონი. ბაკარას დამატებით ფსონები: ბაკარა 

გთავაზობთ შემდეგი სახის დამატებით ფსონებს: ბანკირის და მოთამაშის, წყვილი, სუპერ6-ის გვერდით 

ფსონები. 

1. ბანკირის და მოთამაშის წყვილი. ფსონი გულისხმობს, რომ ან მოთამაშეს ან ბანკირს პირველი ორი კარტის 

დარიგებაზე ორი ერთნაირი კარტი ამოუვა (მაგ.: ორი ვალეტი, ორი ოთხიანი და ა.შ.). ამ ფსონზე გადახდა ხდება 

კოეფიციენტით 11:1. 

2. ბანკირი და მოთამაშე .  მოთამაშე აკეთებს ფსონს მოთამაშეზე ან ბანკირის მოგებაზე. გაანგარიშება - 1:1. თუ 



ხელი მთავრდება გაყრით ხოლო მოთამაშეს ბანკირის ან მოთამაშის მოგებაზე ედო, მოთამაშე აგებს ფსონს. 

მოთამაშეს უნდა ახსოვდეს რომ ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია, ხოლო უმაღლესი კარტი არის 9 იანი. 

3. „სუპერ ექვსი“ არის ფსონი როცა ბანკირი 6 ქულის დაგროვებით იგებს ხელს და გადახდის კოეფიციენტი 

შეადგენს 15:1 

 

 

Table 
Min - Max (₾) 

Max Win 
Player / Banker Tie Player / Banker Pair Super 6 

No Commission 
Speed Baccarat 2 0,40 - 10 000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 500   32 000,00 ₾  

No Commission 
Speed Baccarat 1 0,40 - 10 000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 500   32 000,00 ₾  

 

Live Fortune 6 Baccarat 
ყველა სხვა წესი სტანდარტული ბაქარის იდენტურია, განსხვავება მდგომარეობს შემდეგში: Fortune 6-ის 

გვერდითი ფსონი ეხება როგორც ბანკირს, ასევე მოთამაშეს. სხვადასხვა ანაზღაურება გამოიყენება იმისდა 

მიხედვით, თუ რამდენი "6" ქულიანი კარტი დაურიგდება ბანკირს ან მოთამაშეს. 
 პირველი კარტი არის „6“ 

 პირველი 2 კარი არის „6“ 

 3 კარტი არის „6“ 

მოთამაშეს შეუძლია დადოს ფსონები Fortune 6-ზე პირველი ძირითადი ფსონების დადების ვალდებულების 

გარეშე. 

Fortune 6  ის გადახდები არის შემდეგი : 

პირველი კარტი არის „6“ 3:1 

პირველი კარტი არის „6“ 30:1 

 3 კარტი არის „6“ 120:1 

 

Table 

Min - Max (₾)   

Max Win Player / 
Banker 

Tie 
Player / 

Banker Pair 

Player / 
Banker 
Fortune 

Pair 

Player 6 Banker 6 Fortune 6  

Live 
Fortune 6 
Baccarat 0,40 - 10 000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 500 0,40 -500 0,40 - 500 122 500,00 ₾  

 

Live Super 8 Baccarat 
ყველა სხვა წესი სტანდარტული ბაქარის იდენტურია, განსხვავება მდგომარეობს შემდეგში: Super 8 Baccarat 

იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი ბაკარასგან რომ აქ არის დამატებით გვერდით გადახდები :  
 მოთამაშის წითელი 

 მოთამაშის შავი 

 ბანკირის წითელი 

 ბანკირის შავი 

 მოთამაშის სუპერ წყვილი 

 ბანკირის სუპერ წყვილი 

 Super 8 

 

მოთამაშის წითელი და მოთამაშის შავი 

თუ მოთამაშის მხარეს ამოვა ორი ერთნაირი ფერის კარტი, თუ მოთამაშის მხარეს ამოვა სამი ერთი ფერის 

კარტი, თუ მოთამაშის მხარეს ამოვა 3 ერთნაირი კარტი. 



გადახდები :  

2 ერთი ფერის კარტი 2:1 

3 ერთი ფერის კარტი 4:1 

3 ერთნაირი კარტი 10:1 

 

ბანკრის წითელი და ბანკირის შავი 

თუ ბანკირის მხარეს ამოვა ორი ერთნაირი ფერის კარტი, თუ ბანკირის მხარეს ამოვა სამი ერთი ფერის კარტი, 

თუ ბანკირის  მხარეს ამოვა 3 ერთნაირი კარტი. 

გადახდები: 

2 ერთი ფერის კარტი 2:1 

3 ერთი ფერის კარტი 4:1 

3 ერთნაირი კარტი 12:1 

ყოველი 30 რაუნდის შემდეგ  მოთამაშის წითელი/შავი და ბანკირის წითელი/შავი გაითიშება. 

მოთამაშის და ბანკირის სუპერ წყვილი 

4 აგურების წყვილი 40:1 

4 სხვა წყვილი 20:1 

აგურების წყვილი(გარდა 4 აგურებისა) 30:1 

ნებისმიერი წყვილი (გარდა ზემოთ ჩამოთვილი წყვილებისა) 10:1 

 

ყოველი 50 რაუნდის შემდეგ სუპერ წყვილი გაითიშება 

 

Super 8 

Super 8 არის გვერდითა ფოსნი  

გადახდები :  

მოთამაშე ან ბანკირი მოიგებს ნატურალური 8 4:1 

თამაში დამთავრდება ნატურალური 8 6:1 

მოთამაშე ან ბანკირი წააგებს ნატურალური 8 6:1 

 

30 რაუნდის შემდეგ გაითიშება Super 8 

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win Player / 
Banker 

Tie 
Player / 

Banker Pair 
Banker 

Red/Black 
Player 

Red/Black 
Super 8 

Live Super 8 
Baccarat 0,40 - 10 000 0,40 - 1000 0,40 - 300 0,40 - 1000 0,40 - 1000 0,40 - 1000 52 300,00 ₾  

 

 

Dragon Tiger 

ბაკარას ტიპის (მსგავსი წესების და განსხვავებული ვიზუალის) თამაში, დრაგონ თაიგერი (დრაკონი და ვეფხვი), 

გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ძალიან მარტივად და სწრაფად. თამაშის მიზანია, გამოიცნოთ რომელი ხელი - 

„Dragon“ (დრაკონი) თუ „Tiger“ (ვეფხვი) მიიღებს უფრო მაღალი ღირებულების კარტს და შესაბამისად 

გაიმარჯვებს. მოთამაშს ასევე შეუძლია ივარაუდოს, რომ „Dragon“-ს და „Tiger“-ს თანაბარი ღირებულების კარტი 

ეყოლებათ და დადოს ფსონი „ T i e ” ფრეზე (X). ტუზის მნიშვნელობაა 1, მას მოსდევს 2; 3 და ა.შ, ყველაზე 

მაღალი მნიშვნელობისაა მეფე, მიუხედავად მასტისა. 

 მოთამაშე აკეთებს ფსონს სურვილის მიხედვით „Dragon“-ზე, „Tiger“-ზე ან „Tie“(ფრეზე)-ზე. 

 დილერი არიგებს თითო ბანქოს „Dragon“-ზე და „Tiger“-ზე. 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის მქონე 

ბანქო. 

მოთამაშეს შეუძლია ძირითადი ფსონის „Dragon“ და „Tiger“-ის გარდა დამატებით დადოს ფსონი „Big“-

ზე, ( რაც იმას ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს 8-K )  „Small“ -ზე (რაც იმას 



ნიშნავს რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო უნდა იყოს A-6 ) ან „♠ ♥ ♣ ♦“-ზე. (რაც იმას ნიშნავს 

რომ, „Dragon“ ან „Tiger“ ამოსული ბანქო  უნდა იყოს არჩეული მასტის ) 

 მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ არჩეულ პოზიციაზე ამოვიდა უფრო მაღალი ქულის მქონე 

ბანქო. 

 უმაღლესი ქულა არის მეფე, უდაბლესი ტუზი. - K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, A მოგებაზე გაიცემა 1:1, გაყრის (Tie) შემთხვევაში 1:8 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Dragon Tiger  

DRAGON TIGER 
min 
limit 

max 
limit 

Payout 

Table 0,20 ₾ 10 000 ₾   

Main Bets 

Dragon 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Tiger 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Tie 0,20 ₾ 1 000 ₾ 12:1 

Suited Tie 0,20 ₾ 200 ₾ 51:1 

Side Bets 

Dragon/Tiger Odd 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Dragon/ Tiger Even 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Dragon/Tiger Big 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Dragon/Tiger Small 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Dragon/Tiger Red 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Dragon/Tiger Black 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Max Payout: 22 200 ₾ 

 

Live Mega Sic Bo 
Live Mega Sic Bo, არის ცნობილი ჩინური თამაშის ძალიან საინტერესო ვერსია, რომლის თამაში ხორციელდება 

სამი კამათლით. თამაშის მიზანია სამი გაშვებული კამათლის შედეგის პროგნოზირება. შედეგი ეფუძნება ჯამურ 

ქულებს და კომბინაციებს. 

Live Mega Sic Bo პოზიციების განლაგებას აქვს 52 ფსონის პოზიცია და მოთამაშეებს შეუძლიათ დაფარონ ერთი ან 

მეტი ერთდროულად. ყოველი თამაშის რაუნდში, შემთხვევით შეირჩევა რამდენიმე ფსონის ვარიანტი და მათი 

სტანდარტული შანსები შეიცვლება „მეგა კოეფიციენტებით“ სანამ კამათელი გაჩერდება და შედეგი ცნობილი 

გახდება, რაც მოგცემთ შანსს მოიგოთ თქვენი ფსონი x1000-მდე ზოგიერთ პოზიციაზე.  

თუ კომბინაციები, რომლებზეც დადებთ ფსონს, არის „მეგა იღბლიან კომბინაციებს“ შორის, თქვენ მიიღებთ 

„MEGAWIN“-ს. 

როგორ ვითამაშოთ 

Mega Sic Bo-ში ფსონები უნდა განთავსდეს ფსონების განთავსების დროის განმავლობაში Sic Bo პოზიციების 

განლაგებაზე, რომელიც აჩვენებს ფსონების ყველა შესაძლო პოზიციას. 

 



 
თამაშის დასაწყებად, დაელოდეთ სანამ გამოჩნდება შეტყობინება „გთხოვთ, განათავსეთ თქვენი ფსონები“, 

შემდეგ აირჩიეთ ჩიპის ღირებულება, რომლის დადებაც გსურთ მოცემულ თამაშის რაუნდზე და განათავსეთ იგი 

განლაგების სასურველ ფსონების ველებზე. 

თქვენი ჯამური ფსონი გამოჩნდება "სულ ფსონი" ფანჯარაში. 

ფსონები შეიძლება განთავსდეს ფსონების დროის განმავლობაში, სანამ წამყვანი არ გამოაცხადებს: ,,ფსონები 

დახურულია.“ 

ამ მომენტის შემდეგ ფსონები არ მიიღება. 

 კამათელი გაგორდება შეიკერის შიგნით და სამივე კამათლის გაჩერების შემდეგ, თამაშის რაუნდის შედეგი 

განისაზღვრება თითოეული კამათელის ზედა მხარეს ნაჩვენები რიცხვითი მნიშვნელობების დათვლით. თუ 

რომელიმე თქვენი ფსონი მოიცავს მომგებიან კომბინაციებს, თქვენ იღებთ ანაზღაურებას ამ მომგებიანი 

კომბინაციების შესაძლებლობების მიხედვით. 

თუ თქვენი ფსონი დადებულია მეგა კოეფიციენტის (Multiplier)  მომგებიან კომბინაციაზე, თქვენი ფსონი 

გამრავლდება შესაბამისად და თქვენ მიაღწევთ MEGAWIN-ს! თქვენი მოგების მთლიანი თანხა ნაჩვენები იქნება 

მოგების შეტყობინებაში და მოიცავს თქვენს საწყის ფსონს. 

ფსონები და შანსები. 

Mega Sic Bo-ში არის 52 ფსონის ვარიანტი და ფსონის თითოეულ ტიპს აქვს საკუთარი გადახდა. ქვემოთ, ყველა 

ფსონის ტიპი ახსნილია იმ თანმიმდევრობით, როგორც ისინი გამოჩნდება ფსონის განლაგებაზე ზემოდან ქვემოთ. 

Small/Big ნიშნავს სამი კამათლის რიცხვით ჯამს, რომელიც არის პატარა (4-10) ან დიდი (11-17).  ფსონები წააგებენ, 

თუ შედეგი არის Any Triple (აღწერილია ქვემოთ). 

Odd/Even ნიშნავს სამი კამათლის რიცხვით ჯამს, რომელიც არის კენტი (5,7,9,11,13,15,17) ან ლუწი 

(4,6,8,10,12,14,16) რიცხვი. ეს ფსონები წააგებენ, თუ შედეგი არის Any Triple (აღწერილია ქვემოთ). 

Double არის კომბინაცია, როდესაც სამი კამათლიდან ორზე ერთი და იგივე რიცხვი ჩანს მათი დაგორების შემდეგ. 

არსებობს ექვსი ორმაგი ფსონი, 1-დან 6-მდე (მაგ. ორი 3-იანი). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ორმაგიდან 

გადახდა არ იცვლება, თუ სამივე კამათელი აჩვენებს ერთსა და იმავე მნიშვნელობას. 

Specific Triple არის კომბინაცია, როდესაც სამივე კამათელზე ერთი და იგივე რიცხვი ჩანს მათი დაგორების შემდეგ. 

არსებობს ექვსი ფსონის ზონა კონკრეტულ სამეულზე 1-დან 6-მდე ფსონის დასადებად (მაგ. სამი 5-იანი). 

Any Triple არის ფსონების არე, რომელიც მდებარეობს განლაგების ცენტრში და უნდა იყოს არჩეული, თუ გსურთ 

ფსონის დადება, რომ რომელიმე რიცხვი 1-დან 6-მდე გამოჩნდეს სამივე კამათელზე. თქვენ დაფარავთ ყველა 

ტიპის სამეულს ერთი ნაბიჯით. 

Three Dice Total იყენებს 14 ფსონის ზონას 4-17. ისინი წარმოადგენენ სამივე კამათლის ყველა შესაძლო ციფრულ 

ჯამს 3-ისა და 18-ის გამოკლებით. გადახდები განსხვავდება მოგებული ჯამიდან გამომდინარე. 

Two Dice Combination ეხება 15 შესაძლო 2-კამათელის კომბინაციას, რაც საშუალებას გაძლევთ ფსონი დადოთ 

ნებისმიერ ორ კონკრეტულ, მაგრამ განსხვავებულ ციფრულ მნიშვნელობაზე, რომლებიც გამოჩნდება კამათელზე 

(მაგ. 1 და 4). ყველა კომბინაციას აქვს ერთი და იგივე გადახდის შანსები 5:1. 

 Single იყენებს ექვსი ფსონის ზონას განლაგების ქვედა ნაწილში წარწერით "ერთი", "ორი", "სამი", "ოთხი", "ხუთი" 

და "ექვსი," რომლებიც წარმოადგენენ კამათლის ექვს ნომინალურ მნიშვნელობას. ანაზღაურება იცვლება იმის 

მიხედვით, გამოჩნდება თუ არა შერჩეული მნიშვნელობა ერთ, ორ ან სამივე კამათელზე. 

გადახდა დამოკიდებულია იმაზე, განთავსდება თუ არა თქვენი ფსონები ჩვეულებრივი შანსების მქონე 

ადგილებზე თუ მეგაზე. 

მათთვის მინიჭებული კოეფიციენტები. მეგა კოეფიციენტები არ იქნება გამოყენებული დიდი/პატარა, 

კენტი/ლუწი და ერთჯერადი ფსონების ვარიანტებზე. თქვენი ფსონი უბრუნდება თქვენს მოგებას. 



 

ფსონის ვარიანტი                                                                                  გადახდა 

Small / Big 2:1 

Odd / Even 2:1 

Double 9-88:1 

Specific Triple 151-500:1 

Any Triple 31-88:1 

Three Dice Total  

სულ 4 ან 17 51-500:1 

სულ 5 ან 16 21-250:1 

სულ 6 ან 15 16-150:1 

სულ 7 ან 14 13-30:1 

სულ 8 ან 13 9-25:1 

სულ 9 ან 12 7-25:1 

სულ 10 ან 11 7-25:1 

ორი კამათელი კომბინირებული 6-25:1 

Single  

ერთი კამათელი 2:1 

ორი კამათელი 3-20:1 

სამი კამათელი 4-88:1 

 

დაბრუნება მოთამაშისთვის 

ოპტიმალური თეორიული დაბრუნება მოთამაშეზე არის 97.22% მცირე/დიდი და კენტი/ლუწი ფსონების 

საფუძველზე. RTP დიაპაზონი არის მინიმალური 95,47%-დან მაქსიმუმ 97,22%-მდე. 

 
ლიმიტები და გადახდები: 

 

Live MEGA SIC BO 
 

min limit max limit Payout 

Table 0,20 ₾ 10 000 ₾   

Small/Big 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Odd/Even 0,20 ₾ 10 000 ₾ 2:1 

Double 0,20 ₾ 1 000 ₾ 9-88:1 

Specific Triple 0,20 ₾ 100 ₾ 
151-

1000:1 

Any Tripple 0,20 ₾ 1 000 ₾ 31-88:1 

Three Dice Total 

Total 4 or 17 0,20 ₾ 200 ₾ 51 -500:1 

Total 5 or 16 0,20 ₾ 400 ₾ 21- 250:1 

Total 6 or 15 0,20 ₾ 1 000 ₾ 16 -150:1 

Total 7 or 14 0,20 ₾ 2 000 ₾ 13 -30:1 

Total 8 or 13    0,20 ₾ 2 000 ₾ 9 -25:1 

Total 9 or 12   0,20 ₾ 2 000 ₾ 7 -25:1 

Total 10 or 11   0,20 ₾ 2 000 ₾ 7 -25:1 

Two Dice Combo  0,20 ₾ 2 000 ₾ 6 -25:1 

Single   

One die   0,20 ₾ 1 000 ₾ 2:1 

Two dice   0,20 ₾ 1 000 ₾ 3 20:1 

Three dice   0,20 ₾ 1 000 ₾ 4 -88:1 

Max Payout: 555 000,00 ₾ 



 

 

Live Mega Wheel 

Live Mega Wheel - მეგა ბორბალი, არის სახალისო თამაში, რომელიც შთაგონებულია კლასიკური Big Six/Money 

Wheel ფორმატებით. თამაშს აქვს სუპერ ზომის, ვერტიკალურად დამონტაჟებული ბორბალი რომელიც  

დაყოფილია 54 ფერად სეგმენტად, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა ნომრებს (სიმბოლოებს): 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30 

და 40. თითოეული ნომერი ეხება შესაბამის გადახდას. 

თამაშის მიზანი არის დანომრილი სეგმენტის სწორად პროგნოზირება, რომელშიც ბორბლის ზედა მაჩვენებელი 

ჩერდება. სწორი ნომრის წინასწარმეტყველებით, თქვენ მიიღებთ გადახდას თქვენს ფსონზე. 

ყოველი ახალი თამაშის რაუნდში, ერთი ნომერი შემთხვევითი წესით შეირჩევა, როგორც „მეგა იღბლიანი 

ნომერი“, რაც მოგცემთ შანსს მოიგოთ x500-მდე თქვენი ფსონის, ჩვეულებრივი ანაზღაურების ნაცვლად. . 

 
"მეგა იღბლიანი ნომერი" შეირჩევა შემთხვევითობის პრინციპით, სანამ ბორბალი ისვენებს და თამაშის შედეგი 

დადგინდება. თუ რიცხვი, რომელზეც დადებ ფსონს, არის "მეგა იღბლიანი ნომერი," თქვენ მიიღებთ "MEGA 

WIN"-ს. 

როგორ ვითამაშოთ. 

Mega Wheel-ში, ფსონები უნდა განთავსდეს ფსონების დადებისთვის გამოყოფილი დროის განმავლობაში Mega 

Wheel-ის სიმბოლოების განლაგებაზე, რომელიც აჩვენებს ცხრა ხელმისაწვდომი ფსონის პოზიციას, რომლებიც 

შეესაბამება ბორბალზე არსებულ სიმბოლოებს. 

თამაშის 

დასაწყებად, დაელოდეთ სანამ გამოჩნდება შეტყობინება „გთხოვთ, განათავსეთ თქვენი ფსონები“, შემდეგ 

აირჩიეთ ჩიპის ღირებულება, რომლის დადებაც გსურთ მოცემულ სპინზე და განათავსეთ იგი ფსონების 

შესაბამისი ველის განლაგებაზე. 

თქვენი ჯამური ფსონი გამოჩნდება  "სულ ფსონი" ფანჯარაში. 

ფსონები შეიძლება განთავსდეს ფსონების დადებისთვის გამოყოფილი დროის განმავლობაში, სანამ თამაშის 

მასპინძელი არ გამოაცხადებს:  "ფსონები დახურულია". ამ მომენტის შემდეგ ფსონები არ მიიღება. 

თამაშის წამყვანი დაატრიალებს ბორბალს ქვემოთ აღწერილი „მეგა ბორბლის მოქმედი დატრიალების წესის“ 

მიხედვით. 

როდესაც ბორბალი ისვენებს და მაჩვენებელი არის სეგმენტის შიგნით ორ პინს შორის, თამაშის შედეგი 

განისაზღვრება და მონიშნული იქნება თამაშის ინტერფეისზე. თუ რომელიმე თქვენი ფსონი ფარავს მოგებულ 

ნომერს, თქვენ იღებთ მოგების ანაზღაურებას მოგების სიმბოლოების შანსების მიხედვით, როგორც ეს აღწერილია 

ქვემოთ მოცემულ განყოფილებაში: „ფსონები და გადახდა“. 

თუ თქვენი ფსონი დადებულია მომგებიან ნომერზე მეგა კოეფიციენტით, თქვენი ფსონი შესაბამისად 

გამრავლდება და თქვენ მიიღებთ MEGA WIN-ს. თანხა ნაჩვენები იქნება მოგების შეტყობინებაში ეკრანის ცენტრში 

და მოიცავს თქვენს თავდაპირველ ფსონს. 

ფსონები და შანსები  

თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონები ცხრა სიმბოლოდან ნებისმიერზე (1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 30 ან 40), რომელზეც 

ფიქრობთ, რომ ბორბალი გაჩერდება. თქვენი ფსონი იქნება: 

• მოგება, თუ მაჩვენებელი მთავრდება ამ რიცხვით სეგმენტში; და 



• წაგება, თუ მაჩვენებელი მთავრდება სეგმენტის შიგნით ნებისმიერი სხვა რიცხვით. 

თქვენ შეგიძლიათ დაფაროთ ფსონის ცხრავე ტიპი იმავე თამაშის რაუნდში. 

Mega Wheel-ში შემოთავაზებულია შემდეგი გადახდები: 

                       სიმბოლო                                                                                   გადახდა 

1 1-99:1 

2 2-199:1 

5 5-249:1 

8 8-249:1 

10 10-249:1 

15 15-499:1 

20 20-499:1 

30 30-499:1 

40 40-499:1 

 

მომგებიანი ფსონები გადაიხდება მომგებიანი ნომრის გადახდის შანსების შესაბამისად, რომელიც შეიძლება 

განსხვავდებოდეს მინიმალური მნიშვნელობიდან (თვითონ ბორბლის სეგმენტზე და ფსონების განლაგებაზე 

ნაჩვენები რიცხვი) მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე, რომელიც დამოკიდებულია შემთხვევით მინიჭებულ მეგა 

კოეფიციენტზე. 
 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Live Mega Wheel min limit max limit Payout 

Table 0,20 ₾ 2 000,00 ₾   

1  0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 2- 100:1 

2  0,20 ₾ 500,00 ₾ 3:200 -1 

5  0,20 ₾ 400,00 ₾ 6 -250:1 

8  0,20 ₾ 400,00 ₾ 9 -250:1 

10  0,20 ₾ 400,00 ₾ 11- 250:1 

15  0,20 ₾ 200,00 ₾ 16 -500:1 

20  0,20 ₾ 200,00 ₾ 21 -500:1 

30  0,20 ₾ 200,00 ₾ 31 -500:1 

40  0,20 ₾ 200,00 ₾ 41 -500:1 

Max Payout: 100 000,00 ₾ 

 

 

Live Sweet Bonanza Candyland 

Live Sweet Bonanza CandyLand - ეს არის კლასიკური თამაშობის: იღბლიანი ბორბლის, რომელიც ძალზე 

პოპულარულია ფიზიკურად მოწყობილ სამორინეებში და Pragmatic Play-ის ცნობილი სლოტის „Sweet Bonanza“-ს 

თემის არაჩვეულებრივი კომბინაცია. ამასთან, ის შეიცავს 2 მეტად მიმზიდველ და საინტერესო ბონუს თამაშს - 

„Sweet Spins“ და „Candy Drop“, რომლებიც ქვემოთ დეტალურად არის აღწერილი. ეს არის მეტად სახალისო 

აზარტული თამაში ცოცხალ კაზინოში, თავისი უნიკალური სპეციალური მანიშნებლებით დიდ აღფრთოვანებას 

იწვევს კაზინოს მოთამაშეებსა და სლოტების მოყვარულებში. სათანადოდ მომზადებული, ხალისიანი 

წამყვანების მასპინძლობით თამაში სატელევიზიო სათამაშო შოუს რეალურ შეგრძნებას იძლევა, რომელშიც 

ამასთანავე გაერთიანებულია ვიდეო თამაშიც. ეს კი მთლიანობაში მართლაც გასაოცარ სათამაშო გამოცდილებას 

უზრუნველყოფს. 

თამაშისთვის გამოიყენება ძალიან დიდი ზომის, ვერტიკალურად დამაგრებული ბორბალი, რომელის 54 ფერად 

სეგმენტს შეიცავს, სხვადასხვა რიცხვების (სიმბოლოების) აღნიშვნებს: 1, 2, 5. თითოეული რიცხვი განთავსებული 

ფსონს შესაბამის ნამრავლს აღნიშნავს.  

გარდა ამისა, ბორბალი შეიცავს 3 სეგმენტს Sugar Bomb-ის (/“შაქრის ბომბი“/) სიმბოლოთი, 3 სეგმენტს Bubble 

Surprise-ის (/“ბურთულებიანი სიურპრიზი“/) სიმბოლოთი, 2 სეგმენტს Candy Drop-ის (/„კანფეტების ვარდნა“/) 

სიმბოლოთი და 1 სეგმენტს Sweet Spins-ის (/“ტკბილი დატრიალება“/) სიმბოლოთი. აღნიშნული თითოეული 



სიმბოლო შეესაბამება ამ სპეციალური მანიშნებლებიდან ერთ-ერთს. 

თამაშის მიზანია სწორად შევძლოთ და გამოვიცნოთ სეგმენტი, რომელზეც ბორბალი გაჩერდება. სწორი 

რიცხვის გამოცნობით მოთამაშე თავისი ფსონის შესაბამის ნამრავლ თანხას მიიღებს. სპეციალური 

მანიშნებლები არის დამატებითი მოგების მიღების საშუალება, საწყისი ფსონის გამრავლების გზით, რაც 

დამოკიდებულია მოთამაშის მიერ განთავსებულ ფსონზე.  

თამაშის პროცესი 

თამაშში „Sweet Bonanza“ ფსონები უნდა განთავსდეს ფსონების განთავსებისთვის განკუთვნილ დროში Sweet 

Bonanza-ს ხაზის განლაგებაზე, სადაც გამოსახულია ექვსი არსებული პოზიცია ფსონების განსათავსებლად, 

რომლებიც ბორბალზე წარმოდგენილ სეგმენტებს შეესაბამება.  

 
გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ამ თამაშის სპეციალური აღმნიშვნელი - Sugar Bomb Booster, რომელიც 

მდებარეობს მომხმარებლის ინტერფეისზე - User Interface (UI). 

 
ეს შესაძლებელს გახდის გაორმაგდეს მულტიპლიკატორი, რომელიც წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ 

ბორბალი გაჩერდება Sugar Bomb სეგმენტზე.   

ყველა მოთამაშეს ექნება უფლება მიიღოს აღნიშნულ შემთხვევაში წარმოქმნილი მულტიპლიკატორი, თუმცა ის 

გაორმაგდება მხოლოდ იმ მოთამაშეებისთვის, რომლებსაც ჩართული ჰქონდათ Sugar Bomb Booster-ის ფუნქცია.  

ამ სპეციალური აღმნიშვნელის ჩართვის ღირებულება შეადგენს დამატებით 25%-ს ზემოთ აღწერილ ფსონის 

განთავსების ზონაში ჯამურად განთავსებული ფსონებიდან.  

თამაშის დასაწყებად, უნდა დაელოდოთ სანამ გამოჩნდება შეტყობინება “PLEASE, PLACE YOUR BETS” („გთხოვთ, 

განათავსოთ თქვენი ფსონები“), შემდგომ ამოირჩიოთ იმ ღირებულების ჟეტონი, რომლის დადებაც გსურთ 

მოცემული დატრიალებისთვის და განათავსოთ იგი განლაგებაზე მოცემულ ფსონების შესაბამის ველ(ებ)ზე. 

თქვენს მიერ განთავსებული ფსონების ჯამური ოდენობა გამოჩნდება "Total Bet" „ფსონები სრულად“ ფანჯარაში. 

ფსონები შეიძლება განთავსდეს ფსონების განთავსებისთვის განკუთვნილი დროის განმავლობაში მანამ, სანამ 

თამაშის წამყვანი არ გამოაცხადებს: "ფსონები დახურულია" ("BETS CLOSED"). ამ მომენტის შემდეგ არცერთი 

ფსონი აღარ მიიღება. 

თამაშის წამყვანი დაატრიალებს ბორბალს ქვემოთ მოცემული „Sweet Bonanza“-ს ბორბლის დატრიალების 

მოქმედი წესის შესაბამისად. 

როდესაც ბორბალი გაჩერდება და მაჩვენებელი აღმოჩნდება სეგმენტის შიგნით ორ სარჭს შორის, დაფიქსირდება 

თამაშის შედეგი და ის აისახება თამაშის ინტერფეისზე. თუ თქვენი რომელიმე ფსონი ფარავს მოგებულ რიცხვს, 

თქვენ მიიღებთ მოგებას მომგებიანი სიმბოლოების კოეფიციენტის შესაბამისად,  როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ, 

ნაწილში „ფსონები და მათი ნამრავლი“. თანხა ნაჩვენები იქნება მოგების შესახებ შეტყობინებაში ეკრანის 

ცენტრში, რომელშიც ასევე ნაჩვენები იქნება თქვენი თავდაპირველი ფსონი. 

 
ძირითადი თამაში 

ფსონების დადება შეგიძლიათ ექვსი სიმბოლოდან ნებისმიერზე (1, 2, 5, Bubble Surprise, Sweet Spins და Candy 

Drop), რომელზეც თქვენი ვარაუდით გაჩერდება ბორბალი. თქვენს მიერ დადებული ფსონი: 

 მოიგებს, თუ მაჩვენებელი აღნიშნული სიმბოლოს სეგმენტის შიგნით გაჩერდება 

 წააგებს, თუ მაჩვენებელი ნებისმიერი სხვა სიმბოლოს სეგმენტის შიგნით გაჩერდება 

თქვენ შეგიძლიათ დაფაროთ ფსონის განთავსების ექვსივე ვარიანტი ერთ სათამაშო რაუნდზე. 



თამაშში Sweet Bonanza CandyLand, ფსონები შემდეგნაირად მრავლდება:  

 
ბორბლის სეგმენტი            სეგმენტების რაოდენობა           ფსონის ნამრავლი 

1 23 1:1 

2 15 2:1 

5 7 5:1 

Bubble Surprise 3 ბონუს თამაშის შედეგის შესაბამისად 

Candy Drop 2 ბონუს თამაშის შედეგის შესაბამისად 

Sweet Spins  1 ბონუს თამაშის შედეგის შესაბამისად 

Sugar Bomb 3 მულტიპლიკატორის შესაბამისად, 

რომელიც წარმოიქნება 2x-10x 

დიაპაზონში 

რამდენიმე Sugar Bombs-ის მიყოლებით 

ამოსვლის შემთხვევაში ყველა მათი 

მულტიპლიკატორის ერთმანეთში 

გადამრავლდება 

 
 

ფსონის მაქსიმალური ნამრავლი ამ თამაშში შეადგენს 19 999:1-ს (20 000x,  ხოლო ჩვეულებრივი თამაში/ბონუს 

თამაში გაგრძელდება ჩვეულებრივ, მას შემდეგ რაც მიღწეული იქნება ფსონის მაქსიმალური ნამრავლი.  

მოგებული ფსონები ანაზღაურდება მომგებიან სეგმენტებზე ნამრავლის კოეფიციენტების შესაბამისად, 

რომელიც შეიძლება ვარირებდეს მინიმუმი ღირებულებიდან (რიცხვები, რომლებიც გამოსახულია უშუალოდ 

ბორბლის სეგმენტებზე და ასევე ფსონებისთვის განკუთვნილ თამაშის ხაზის განლაგებაზე) მაქსიმალურ 

ღირებულებამდე, რაც დამოკიდებულია ბონუს თამაშის შედეგებზე და Sugar Bomb-ის მულტიპლიკატორზე 

(Sugar Bomb Booster-ის გათვალისწინებით, რომლითაც ასევე შესაძლებელია რომ მოგება გაორმაგდეს). თქვენს 

მიერ დადებული ფსონი ანაზღაურდება მოგებათა ყველაზე მაღალი ოდენობით.  

როდესაც ბორბალი სეგმენტზე Sugar Bomb გაჩერდება, მოვლენები განვითარდება შემდეგნაირად:   

1. მულტიპლიკატორი შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩევა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილი 

მულტიპლიკატორების დიაპაზონიდან, რომლებიც ნაჩვენებია მათ ალბათობასთან ერთად.   

 
 

2. თამაშის წამყვანი ხელახლა დაატრიალებს ბორბალს Sugar Bomb მულტიპლიკატორთან ერთად: 

 ყველა ფსონი რჩება ადგილზე, არ დაიშვება ახალი ან დამატებითი ფსონები. 

 მულტიპლიკატორის ინდიკატორი გამოისახება ყველა განთავსებულ ფსონზე.  

 მომდევნო დატრიალების შედეგი ჩვეულებრივ განსაზღვრავს მოგებულ ფსონს, მაგრამ მოგებული 

ნამრავლი კიდევ მეტად გამრავლდება Sugar Bomb მულტიპლიკატორის მიერ.   

 თუ ბორბალი კვლავ Sugar Bomb სექტორზე გაჩერდება, ყველა ფსონი რჩება ადგილზე, ხოლო მოგების 

ნამრავლი ბოლო დატრიალებიდან ისევ გამრავლდება.  თამაშის წამყვანი კვლავ დაატრიალებს ბორბალს 

მულტიპლიკატორი 



და დაატრიალებს მანამ, ვიდრე დატრიალება არ დასრულდება ლოგიკური შედეგით (ანუ ვიდრე 

ბორბალი არ გაჩერდება რიცხვის სექტორზე, Sweet Spins ან Candy Drop სეგმენტზე).  

 ყველა ანაზღაურებული თანხები (როგორც რიცხვებზე, ასევე ბონუს თამაშებისთვის) გამრავლდება Sugar 

Bomb მულტიპლიკატორის მიერ.  

ბონუს თამაშები: 

Sweet Spins ბონუსი 

 
თუ თქვენ განთავსებული გაქვთ ფსონი “Sweet Spin“ სეგმენტზე და ბორბალი სწორედ მასზე გაჩერდება, თქვენ 

უფლება გეძლევათ ითამაშოთ ამ ბონუს თამაშის რაუნდში.  

ამ ბონუს თამაშში სიმბოლოები 6x5 ბადეზეა განლაგებული. მათი მოქმედება შეესაბამება TUMBLE FEATURE-ს 

(/სიმბოლოების უწესრიგო მოძრაობა/), რაც ნიშნავს, რომ ყოველი დატრიალების შემდეგ მოგებული კომბინაცია 

ანაზღაურდება, ხოლო ყველა მოგებული სიმბოლო გაქრება. დარჩენილი სიმბოლოები ჩამოიწევა ეკრანის ქვედა 

ნაწილში და დაცარიელებული პოზიციები შეიცვლება სიმბოლოებით, რომლებიც ზემოდან გამოჩნდება.  

სიმბოლოთა მოძრაობა გრძელდება მანამ, სანამ ამ მოძრაობის შედეგად მომგებიანი კომბინაცია აღარ 

განლაგდება. სიმბოლოთა მოძრაობის შესაძლო რაოდენობა ლიმიტირებული არ არის.  

 ამ ბონუს თამაშში მონაწილეობს 8 სიმბოლო, რომელთა მიხედვითაც ანაზღაურება მოხდება ეკრანის 

ნებისმიერ ადგილას განთავსებული ერთნაირი სიმბოლოების საერთო რაოდენობის შესაბამისად, 

ყოველი დატრიალების შემდეგ და მათი შემდგომი  ამოძრავების შედეგად.  

 მოგება გამოითვლება ინდივიდუალურად, თქვენს მიერ  ფსონების განთავსების ზონაში “Sweet Spins”-ზე 

დადებული ფსონის შესაბამისად, რომელიც გამრავლდება მულტიპლიკატორის მიერ მომგებიან 

კომბინაციაზე, მოგებების ცხრილის (Paytable) შესაბამისად, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ.  

 

 
 

ამ ბონუს თამაშს აქვს შემდეგი სპეციალური სიმბოლო:  



ა. მულტიპლიკატორი (Sugar bomb) 

  
 

 ეს მულტიპლიკატორის სიმბოლო წარმოდგენილია ყველა დოლურაზე. 

 ის ცალკე არ ნაზღაურდება. 

 ის შეიცავს შემთხვევითობის პრინციპით ამოსულ მულტიპლიკატორს (2x-დან 100x-მდე). 

 ჯამური მოგებული თანხა ერთ დატრიალებაზე გამრავლდება მულტიპლიკატორის ჯამზე 

სიმბოლოებისთვის, რომლებიც ეკრანის ნებისმიერ წერტილში გვხვდება.  

 სიმბოლოთა მულტიპლიკატორების ჯამი გამოითვლება ფორმულით: მულტიპლიკატორი 1 + 

მულტიპლიკატორი 2 და ასე შემდეგ. 

B. სკატერი (ლოლიპოპი) 

  
 სკატერ სიმბოლო წარმოდგენილია ყველა დოლურაზე. 

 3 სკატერი დაამატებს 5 დატრიალებას (Sweet Spins-ს). 

 ის ანაზღაურდება შემდეგნაირად:  

4 სკატერის შედეგად ეკრანის ნებისმიერ წერტილში ანაზღაურდება 3x 

5 სკატერის შედეგად ეკრანის ნებისმიერ წერტილში ანაზღაურდება 5x 

6 სკატერის შედეგად  ეკრანის ნებისმიერ წერტილში ანაზღაურდება 100x 

ამ ბონუს თამაშში მოგებული თანხა გამრავლდება Sugar Bomb მულტიპლიკატორის მიერ, თუკი ეს თამაში 

დაიწყება უშუალოდ მას შემდეგ, რაც ბორბალი Sugar Bomb სეგმენტზე გაჩერდება.   

Candy Drop ბონუსი 



 
თუ თქვენ დადებული გაქვთ ფსონი „Candy Drop“ ფსონების განთავსების ზონაში და ბორბალი სწორედ მასზე 

გაჩერდება, თქვენ უფლება გეძლევათ ითამაშოთ ამ ბონუს თამაშის  რაუნდში.  

ამ ბონუს რაუნდში გამოჩნდება 4 მწკრივი თანმიმდევრული პოზიციებით, დამატებით რიცხვებთან ერთად, 

რომელთა მეშვეობითაც მოგება გაიზრდება (მაგ.+5) ან გამრავლდება (მაგ.4x), და რომლებიც გაშლილია ყოველ 

რიგში. 

ამასთან, იისფრად აღნიშნული პოზიციები აჩვენებს ჯეკპოტისკენ მიმავალ გზას. ჯეკპოტი ანაზღაურდება 999:1 

(1,000x) ოდენობით, თქვენს მიერ „Candy Drop“-ის ფსონების განთავსების ზონაში დადებული ფსონის 

შესაბამისად, თუ თქვენს მიერ შერჩეული „კანფეტი“ გაივლის ყველა პოზიციას ჯეკპოტისკენ მიმავალ გზაზე. 

გარდა ამისა, თქვენ ასევე აგინაზღაურდებათ იმ მულტიპლიკატორის შესაბამისად, რომელთაც შეაგროვებთ ამ 

გზაზე მოცემული პოზიციებიდან.  

 ამ ბონუს თამაშის დასაწყისში თქვენ მოგეთხოვებათ შეარჩიოთ 3 „კანფეტიდან“ 1.  

 
 მოცემულ დროში უნდა შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი კანფეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენთვის 

შემთხვევითობის პრინციპით  შერჩეული იქნება ერთ-ერთი კანფეტი. 

 დასაწყისში თითოეულ კანფეტს აქვს 1x მულტიპლიკატორი. 

 თითოეული კანფეტი ჩამოვარდება ერთი მეორეს მიყოლებით, მარჯვნიდან მარცხნივ თანმიმდევრობით, 

იმ ალგორითმის მიხედვით, რომელიც თავისუფალი ვარდნის რეალური ფიზიკის იმიტაციას ახდენს.  

 თითოეული კანფეტი გაივლის დაბრკოლებებს და 4-ვე რიგიდან შეაგროვებს მიმატებულ რიცხვებს ან 

მულტიპლიკატორებს.  

 როდესაც კანფეტი გაივლის დაბრკოლებებს, ის თავის გზას გამოსახავს თავისივე ფერით.  

 თქვენს მიერ „Candy Drop“-ის ფსონების განთავსების ზონაში დადებული ფსონის საბოლოო 

მულტიპლიკატორი განისაზღვრება კანფეტის მიერ შეგროვებულ მოგებათა მიმატებული რიცხვებისა და 



მულტიპლიკატორების ჯამით, და თქვენს ეკრანზე დაინახავთ თქვენს მიერ მოგებულ საბოლოო 

მულტიპლიკატორს.  

 მოგება გამოითვლება და თქვენთვის გამოჩნდება ინდივიდუალურად, თქვენს მიერ „Candy Drop“-ის 

ფსონების განთავსების ზონაში დადებული ფსონის შესაბამისად, რომელსაც ემატება 

მულტიპლიკატორები და მრავლდება  მულტიპლიკატორებზე, რომლებიც ამ ბონუს რაუნდის 

ბოლოსთვის მოიპოვება.  

 ამ ბონუს თამაშში მოგებული თანხა გამრავლდება Sugar Bomb მულტიპლიკატორზეც, თუკი ეს თამაში 

დაიწყება უშუალოდ მას შემდეგ, რაც ბორბალი Sugar Bomb სეგმენტზე გაჩერდება.   

Bubble Surprise ბონუსი 

თუ თქვენ განთავსებული გაქვთ ფსონი “Bubble Surprise” სეგმენტზე და ბორბალი სწორედ მასზე გაჩერდება, 

თქვენ უფლება გეძლევათ ითამაშოთ ეს ბონუს თამაში.  

  

 
ამ ბონუს თამაშში ერთი დოლურა, 5 სხვადასხვა შესაძლო შედეგობრივი სიმბოლოებით, იმოძრავებს 

ვერტიკალურად ზემოთ, სიჩქარის სწრაფად აკრეფით. როდესაც დოლურა გაჩერდება, შუაში მოცემული 

სიმბოლო, რომელიც ოქროსფერი რგოლით იქნება მონიშნული, მომგებიან სიმბოლოდ ჩაითვლება.  

შესაძლო შედეგები და შესაბამისი სიმბოლოები აღწერილია ქვემოთ.  

1. ლურჯი კანფეტი - 5x ნამრავლი. 

2. იისფერი კანფეტი  - 10x ნამრავლი. 

3. წითელი გულის ფორმის კანფეტი  - 25x ნამრავლი. 

4. „Candy Drop“ სიმბოლო - გაააქტიურებს  „Candy Drop“ ბონუს თამაშს, რომელიც ზემოთ არის აღწერილი. 

5. „Sweet Spins“ სიმბოლო - გაააქტიურებს  „Sweet Spins“ ბონუს თამაშს, რომელიც ზემოთ არის აღწერილი. 



 
 

ოპტიმალური თეორიული კოეფიციენტი შეადგენს 96.95% (მინ. 91.59% - მაქს. 96.95%). 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Live Sweet Bonanza CandyLand min max Payout  

Table 0,40 ₾ 6 000 ₾   

1  0,40 ₾ 2 000 ₾ 2:1 

2  0,40 ₾ 2 000 ₾ 3:1 

5  0,40 ₾ 1 000 ₾ 6:1 

10  0,40 ₾ 400 ₾ 11:1 

Sweet Spins  0,40 ₾ 200 ₾   

Candy Drop 0,40 ₾ 400 ₾   

Bubble Surprise 0,40 ₾ 400 ₾   

Max payout 1 000 000 ₾ 20000:1 
 
 

Live Boom City 
წარმოგიდგენთ ახალ, ძალიან ამაღელვებელ Live Casino-ს თამაშის შოუს რევოლუციური მექანიკით, სადაც 

მოთამაშეებს შეუძლიათ ფსონი დადონ ციფრებზე ან ბონუს კვადრატებზე (ბადიდან), რომლებიც დაეშვება ორი 

დაგორებული კამათლიდან. 

შედეგიდან გამომდინარე, მოთამაშეებს შეუძლიათ მიიღონ კვალიფიკაცია სამი ბონუს თამაშიდან ერთ-ერთში 

(Dice Battle, Lucky Drop და Boom or Bust), მიიღონ გადახდა ან გააძლიერონ მოგება სპეციალური ფუნქციით; 

PowerUp! 

ეს თამაში ტარდება 6×6 დაფაზე, რომელიც შეიცავს 36 ველს, თითოეული ველი წარმოადგენს განსხვავებულ 

შედეგს. ლურჯი კამათელი კარნახობს ჰორიზონტალურ შედეგს, ხოლო ოქროს კამათელი კარნახობს 

ვერტიკალს. თამაშის დროს მოთამაშეებს შეეძლებათ გაამრავლონ თავიანთი ფსონები 20000x-მდე ან 1 მილიონი 

ლარი  მაქსიმალური პრიზის მოსაპოვებლად. 

Live Boom City-ს მოაქვს აზარტული თამაშების ახალი მექანიკა, რომელიც მსოფლიოს არასდროს უნახავს! ეს 

თამაშის შოუ შედგება შთამბეჭდავი მთავარი თამაშისა და სამი ბონუს თამაშებისგან - Dice Battle, Lucky Drop და 

Boom or Bust და ეს ყველაფერი არ არის! თამაშში მოთამაშეებს შეუძლიათ მიიღონ სპეციალური ღონისძიება - 

PowerUPT, რომელიც კიდევ უფრო ზრდის მულტიპლიკატორებს! 

ეს თამაში არის მხიარულებით სავსე, კაზინოს აზარტული თამაში უნიკალური სპეციალური მახასიათებლებით, 

რომელიც აღაფრთოვანებს კაზინოს ნამდვილ მოთამაშეებს. მასპინძლობენ სპეციალურად გაწვრთნილი და 

მხიარული მასპინძლები, ამ თამაშს აქვს სატელევიზიო თამაშის შოუს რეალური შეგრძნება, რომელიც 

შერწყმულია ვიდეო თამაშთან და უზრუნველყოფს რეალურ სათამაშო გამოცდილებას. 

თამაშს აქვს სუპერ ზომის, ვერტიკალურად დამონტაჟებული ტელევიზორის კედელი, რომელიც შეიცავს 36 

ველს, რომელიც წარმოადგენს თამაშის სხვადასხვა შედეგებს: ბრინჯაო-1x, ვერცხლი-2x, ოქრო-5x, სადაც 

თითოეული რიცხვი წარმოადგენს შესაბამის გადახდას და PowerUPT, Dice Battle, Lucky Drop, Boom ან BUST - 



აღნიშნული სიმბოლოებიდან თითოეული შეესაბამება რომელიმე ამ განსაკუთრებულ მახასიათებელს. ველის 

კიდევ ერთი ტიპია Bust - რაც ნიშნავს მყისიერ თამაშს. თითოეული ველის რაოდენობა შეიძლება 

განსხვავდებოდეს ყველა თამაშის რაუნდში. 

მოთამაშეებს შეუძლიათ აირჩიონ ფსონების ექვსი ვარიანტიდან, სამი მათგანი პირდაპირ 

მულტიპლიკატორებისთვისაა და სამი უნიკალური ბონუს თამაშებისთვის. მთავარი თამაშის შედეგის შედეგი 

უნდა განისაზღვროს ორი კამათლით, რომელიც აჩვენებს ველს კედელზე. 

მოთამაშეებს შეუძლიათ აირჩიონ ფსონების ექვსი ვარიანტიდან, სამი მათგანი პირდაპირ 

მულტიპლიკატორებისთვისაა და სამი უნიკალური ბონუს თამაშებისთვის. მთავარი თამაშის შედეგის შედეგი 

უნდა განისაზღვროს ორი კამათლით, რომელიც აჩვენებს ველს კედელზე. 

თამაშის მიზანია როლის შედეგის სწორად პროგნოზირება. სწორი ველის წინასწარმეტყველებით, მოთამაშე 

იღებს ფსონს ფსონზე. სპეციალურ ფუნქციას შეუძლია დამატებითი მოგების მოტანა საწყისი ფსონის 

გამრავლებით დადებული ფსონის ტიპის მიხედვით. 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

Live Boom 
City 

   

Bet Payout Min Max 

1X 1:1       0,20 
₾  

   2 000,00 
₾  

2X 2:1       0,20 
₾  

   2 000,00 
₾  

5X 5:1       0,20 
₾  

   1 000,00 
₾  

Dice Battle Bonus Game       0,20 
₾  

      400,00 
₾  

Lucky Drop Bonus Game       0,20 
₾  

      400,00 
₾  

Boom or Bust Bonus Game       0,20 
₾  

      200,00 
₾  

MAX PAYOUT                  
1 000 

000,00 ₾  

 

 
 

 AMUSNET ROULETTE 

 
თამაშების მომწოდებელი: შპს „ამუსნეტ ინტერაქტივ ჯორჯია“  ს/კ 405563108 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0110 

ნებართვის N: 19-02/27 

 

აღნიშნული აღწერილობა ზოგადია და საერთოა ყველა AMUSNET რულეტებისთვის, სერთიფიკატში მითითებული 

თამაშები ზუსტი დასახელებით, მათი უნიკალური მახასიათებლების აღწერილობით და ლიმიტებით ჩამოთვლილია 

ქვემოთ, ზოგადი აღწერილობის შემდეგ: 

 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 

1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს 0-36 ის ჩათვლით ნებისმიერი ციფრი ან ციფრები. თუ 

ბურთულა ჩავარდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ციფრზე, ფიქსირდება მოგება, რომელიც კლიენტის მიერ ამ ციფრზე 

დადებული ფსონის 35:1 (Sraight Up) შეადგენს, რულეტზე შესაძლებელია აგრეთვე ე.წ. Split, Corner, 1st2nd3rd Dozen, Six 

numbers, Three numbers, Columns, Trio, Even, Odd, Low, High, Red, Black დადება. Split ის დროს გადახდა არის 17:1, Corner 

ის დროს გადახდა არის 8:1, 1st2nd3rd Dozen, ის დროს გადახდა არის 2:1, Six numbers ის დროს გადახდა არის 5:1, Three 

numbers ის დროს გადახდა არის 11:1, Columns ის დროს გადახდა არის 2:1, Trio ს დროს გადახდა არის 11:1, Even, Odd, Low, 

High, Red, Black ის დროს გადახდა არის 1:1 მოთამაშე წააგებს თუ მოხდა 0 ციფრის დაფიქსირება რულეტის 



ბარაბანზე(გარდა Trio ს დროს) 

ფსონების ტიპები . რულეტის სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები. 

შიდა ფსონები: 

 Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

 Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. 

 Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს. 

 Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს. 

 Six Line - ფსონის დადება ორი რიგის გადაკვეთაზე. ხაზზე ფსონი მოიცავს ყველა რიცხვს არჩეულ ორ რიგში, სულ 6 

რიცხვს. 

გარე ფსონები: 

 Column  -  ფსონის  დადება  სვეტების  ბოლოს  განთავსებულ  გრაფაში  “2to1”.  ფსონი  მოიცავს  სვეტში  შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში. 

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, 

ფსონი მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს. 

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. 

 Odd/Even - ფსონის დადება ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს. 

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. 
 

სპეციალური ფსონები შიდა და გარე ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად 

გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

„ტრეკი“ დაყოფილია სამ სექტორად: 

1. Voisins du Zero (ზეროს მეზობელი რიცხვები). (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი  მოიცავს  ბარაბანზე  თანმიმდევრობით  დალაგებულ  ჩვიდმეტ  რიცხვს  22-ისა  და  25-ის  ჩათვლით,  ზეროს 

მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 9 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

2 ჩიპი 0/2/3- Street-ზე 

1 ჩიპი 4/7-ის Split-ზე 

1 ჩიპი 12/15-ის Split-ზე 

1 ჩიპი 18/21-ის Split-ზე 

ჩიპი 19/22-ის Split-ზე 

2 ჩიპი 25/26/28/29-ის Corner 

1 ჩიპი 32/35-ის Split-ზე 

2. Tiers du Cylindre (ბარაბნის მესამედი) (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს თანმიმდევრობით დალაგებულ თორმეტ რიცხვს 27-ისა და 33-ის ჩათვლით, რომლებიც ბორბალზე ზეროს 

მოპირდაპირე მხარესაა განთავსებული. 6 ჩიპი თავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 5/8-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 10/11-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 13/16-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 23/24-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 27/30-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 33/36-ის Split-ზე 

3. Orphelins a Cheval (ფსონების ეს სახეობა არ ვრცელდება ამერიკულ რულეტზე) 

ფსონი მოიცავს რვა რიცხვს რულეტის ბორბლის ორ სეგმენტზე, რომელიც ერთმანეთისგან ყოფს “Tiers du Cylindre”-სა და “ 

Voisins du Zero”-ს. 5 ჩიპი განთავსდება შემდეგნაირად: 

• 1 ჩიპი 1-ის Straight up-ზე 

• 1 ჩიპი 6/9-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 14/17-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 17/20-ის Split-ზე 

• 1 ჩიპი 31/34-ის Split-ზე 

 

თამაშის პრინციპებში უკეთ გარკვევისათვის   მოთამაშეს შეუძლია დააკლიკოს   ღილაკი „დახმარება“, სადაც 

თვალსაჩინოდაა აღწერილი თამაშის ყველა ძირითადი მომენტი. 
 

1. Virtual Roulette (Slot Roulette) 
Virtual  Roulette (Slot Roulette)  -   AMUSNET  პროვაიდერის  ვირტუალური  რულეტია.  ყველა  ოპერაცია  ფიშკების,  

მონეტების  დალაგება, დალაგებული ფიშკების გაუქმება ან სხვა ციფრზე (ციფრებზე) მათი დალაგება, ფიშკების 

ღირებულების განსაზღვრა, ციფრების   წაკითხვა   და  გამოცხადება,   მოგების   ან   წაგების   მათემატიკური   

დაანგარიშება,ციფრების   მთლიანი   ან ნაწილობრივი დამთხვევის განსაზღვრა, ნაწილობრივი დამთხვევის დროს 



მოგების ან წაგების მათემატიკური დათვლა მოქმედებაში  მოჰყავს  და  ყველა  ზემოთ  ჩამოთვლილ  პროცესს  

ანხორციელებს  ელექტრო  მექანიზმები  ე.წ.რულეტკა. თამაშის პრინციპი დაფუძნებულია ციფრების გამოცნობაზე. 

მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ციფრი ან ციფრების ჯგუფი. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამთხვევის დროს მათემატიკურად 

ანგარიშდება მოგება და ხდება მისი დაფიქსირება.  

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადების შემდეგ, მოთამაშე თავად აჭერს სპინის გაშვების ღილაკს და შემდეგ პროგრამა 

აგდებს ბურთულას რულეტის ვირტუალურ ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება 

ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 
 

Virtual Roulette (Slot Roulette) 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.10 ₾ 100.00 ₾ 36:1 
Split 0.10 ₾ 200.00 ₾ 18:1 
Street 0.10 ₾ 300.00 ₾ 12:1 

Corner 0.10 ₾ 400.00 ₾ 9:1 

Line 0.10 ₾ 600.00 ₾ 6:1 

Column / Dozen 0.50 ₾ 1,200.00 ₾ 3:1 

Red / Black 0.50 ₾ 1,800.00 ₾ 2:1 
Even / Odd 0.50 ₾ 1,800.00 ₾ 2:1 
1-18 / 19-36 0.50 ₾ 1,800.00 ₾ 2:1 

Max Win:  57,600.00 ₾ 

 

2. European Roulette 

 
European Roulette –AMUSNET პროვაიდერის დილერთან თამაშია. რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე 

ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე 

ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე)  

აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე 

დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. ფსონების ტიპები რულეტის 

სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები.  

შიდა ფსონები:  

 Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

 Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად.  

 Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს.  

 Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს.  

 Five - ფსონი ბადის გარე საზღვარზე, მოიცავს 5 რიცხვს: 0, 00, 1, 2 და 3. Line - ფსონი რიცხვების ორი რიგის 

ბოლოში, ორი რიგის კვეთაზე. ხაზის ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს ორივე რიგში, ჯამში სულ ექსვსი რიცხვი  

გარე ფსონები:  

 Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში.  

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი 

მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს.  

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. Odd/Even - ფსონის დადება 

ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს.  

 1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. სპეციალური ფსონები შიდა და გარე 

ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც 

რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

 

European Roulette 



Bet Min Max Payout 

Straight Up       0,20 ₾        300,00 ₾  36:1 

Split       0,20 ₾        600,00 ₾  18:1 

Street       0,20 ₾        900,00 ₾  12:1 

Corner       0,20 ₾     1 200,00 ₾  9:1 

Line       0,20 ₾     1 800,00 ₾  6:1 

Column / Dozen       1,00 ₾     3 600,00 ₾  3:1 

Red / Black       1,00 ₾     5 400,00 ₾  2:1 

Even / Odd       1,00 ₾     5 400,00 ₾  2:1 

1-18 / 19-36       1,00 ₾     5 400,00 ₾  2:1 

Max Win 97 200,00 ₾ 
 
 

3. European Roulette with Dynamic Paytable 

 

European Roulette with dynamic paytable – AMUSNET პროვაიდერის ელექტრონული რულეტია, თამაშის პროცესი 

იმართება ვირტუალური წამყვანის ხმის საშუალებით, რომელიც ძირითად ინფორმაციას აცნობს თამაშის მონაწილეებს. 

რულეტის ბურთი მოძრაობაში მოდის ავტომატური აპარატის მეშვეობით. თამაშის პროცესი : ფსონების დასადებად 

განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ავტომატური მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას 

რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე 

რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა.  
 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

European Roulette with Dynamic paytable  

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.1 100 121:1 

Split 0.1 200 18:1 

Street 0.1 300 12:1 

Corner 0.1 400  9:1 

Line 0.1 600 6:1 

Column / Dozen 0.50 1200 3:1 

Red / Black 0.50 1800 2:1 

Even / Odd 0.50 1800 2:1 

1-18 / 19-36 0.50 1800 2:1 

Max Win: 78,000.00 ₾ 

 

4. Onyx Auto Roulette 

 
Onyx Auto  Roulette  -   AMUSNET  პროვაიდერის  ავტომატური  რულეტია.  ყველა  ოპერაცია  ფიშკების,  მონეტების  

დალაგება, დალაგებული ფიშკების გაუქმება ან სხვა ციფრზე (ციფრებზე) მათი დალაგება, ფიშკების ღირებულების 

განსაზღვრა, ციფრების   წაკითხვა   და  გამოცხადება,   მოგების   ან   წაგების   მათემატიკური   დაანგარიშება,ციფრების   

მთლიანი   ან ნაწილობრივი დამთხვევის განსაზღვრა, ნაწილობრივი დამთხვევის დროს მოგების ან წაგების 

მათემატიკური დათვლა მოქმედებაში  მოჰყავს  და  ყველა  ზემოთ  ჩამოთვლილ  პროცესს  ანხორციელებს  ელექტრო  

მექანიზმი  ე.წ.რულეტკა. თამაშის პრინციპი დაფუძნებულია ციფრების გამოცნობაზე. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს 

ციფრი ან ციფრების ჯგუფი. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამთხვევის დროს მათემატიკურად ანგარიშდება მოგება და 

ხდება მისი დაფიქსირება. თამაშის პროცესი : ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ ავტომატური 

მექანიზმი (ავტომატური რულეტის მაგიდაზე) აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ 

ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან 

რიცხვს მოიცავდა.  
 
 



Onyx Auto Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.20 ₾ 300.00 ₾ 36:1 
Split 0.20 ₾ 600.00 ₾ 18:1 

Street 0.20 ₾ 900.00 ₾ 12:1 
Corner/Basket 0.20 ₾ 1200.00 ₾ 9:1 

Line 0.20 ₾ 1800.00 ₾ 6:1 
Column 1 ₾ 3600.00 ₾ 3:1 

Dozen 1 ₾ 3600.00 ₾ 3:1 
Low/High 1 ₾ 5400.00 ₾ 2:1 

Even / Odd 1 ₾ 5400.00 ₾ 2:1 
Red / Black 1 ₾ 5400.00 ₾ 2:1 

Max Bet  10000.00 ₾  

Max Win:        108,000.00 ₾ 

 
 

 

5. Dynamic Roulette 120x 
 

Dynamic Roulette 120x - AMUSNET პროვაიდერის რულეტ-თამაშობაა, სადაც მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე 

ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე 

ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და ერთ 0-ს. 

თამაშის დროის ამოწურვის შემდეგ, შემთხვევით შეირჩევა ერთი ან რამოდენიმე იღბლიანი რიცხვი იღბლიანი მოგებით. 

რულეტის ბურთი დატრიალდება რულეტზე, ტრიალის შემდეგ ბურთი ჩავარდება ბორბლის რიცხვებიდან ერთ-ერთში. 

თუ გამარჯვებული რიცხვი არის შემთხვევით შერჩეული იღბლიან რიცხვებს შორის და მოთამაშეს აქვს ფსონი დადებული, 

მოთამაშე იღებს იღბლიან მოგებას. ფსონების მიღების დასრულების შემდგომ შემთხვევითად შერჩეული იღბლიანი 

რიცხვები მათი მოგებებით ნაჩვენები იქნება ფსონთა დაფაზე. ასევე გადახდები და ფსონები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილში:  
 
 

Dynamic Roulette 120x 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0,10 ₾ 100,00 ₾ 31:1/61:1/91:1/121:1 

Split 0,10 ₾ 200,00 ₾ 16:1/31:1/46:1/61:1 

Street 0,10 ₾ 300,00 ₾ 11:1/21:1/31:1/41:1 

Corner 0,10 ₾ 400,00 ₾ 8,5:1/16:1/23,5:1/31:1 

Line 0,10 ₾ 600,00 ₾ 6:1/11:1/16:1/21:1 

Column / Dozen 0,50 ₾ 1 200,00 ₾ 4:1 

Red / Black 0,50 ₾ 1 800,00 ₾ 4:1 

Even / Odd 0,50 ₾ 1 800,00 ₾ 4:1 

1-18 / 19-36 0,50 ₾ 1 800,00 ₾ 4:1 

Max Win 88 000,00 ₾ 
 
 

6. Live Speed Roulette 
 
 

პროვაიდერის ლაივ ვიდეო ტრანსლაციაა, ლაივ დილერით, რომელიც ატრიალებს ბორბალს და აგდებს ბურთს, ასევე 

აცხადებს გამარჯვებულ რიცხვებს. თამაში მიმდინარეობს  რულეტის სტანდარტული წესებით, ერთადერთი განსხვავება 

გახლავთ ფსონებს შორის დრო ანუ თამაშის რაუდნები სტანდარტულზე ბევრად უფრო მოკლეა. რულეტში მოთამაშის 

მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება რულეტის ბურთულა. 

მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-დან 36-ის ჩათვლით და 

0-ს (ზერო). 



 

თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე)  

აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე 

დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. ფსონების ტიპები რულეტის 

სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები.  

შიდა ფსონები:  

 Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

 Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად.  

 Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს.  

 Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს.  

 Five - ფსონი ბადის გარე საზღვარზე, მოიცავს 5 რიცხვს: 0, 00, 1, 2 და 3. Line - ფსონი რიცხვების ორი რიგის 

ბოლოში, ორი რიგის კვეთაზე. ხაზის ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს ორივე რიგში, ჯამში სულ ექსვსი რიცხვი  

გარე ფსონები:  

 Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში.  

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი 

მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს.  

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. Odd/Even - ფსონის დადება 

ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს.  

1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. სპეციალური ფსონები შიდა და გარე 
ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც 
რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 

 

Live Speed Roulette 
BET PAYOUT MIN BET MAX BET 

Straight up 35:1 0.20 GEL 300.00 GEL 

Split 17:1 0.20 GEL 600.00 GEL 

Street 11:1 0.20 GEL 900.00 GEL 

Corner/Basket 8:1 0.20 GEL 1 200.00 GEL 

Line 5:1 0.20 GEL 1 800.00 GEL 

Column 2:1 1.00 GEL 3 600.00 GEL 

Dozen 2:1 1.00 GEL 3 600.00 GEL 

Low/High 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Even/Odd 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Red/Black 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Max Win: 183 600 GEL 
 
 

7. Vegas Roulette 500x 
 

პროვაიდერის ლაივ ვიდეო ტრანსლაციაა, ლაივ დილერით, რომელიც ატრიალებს ბორბალს და აგდებს ბურთს, ასევე 

აცხადებს გამარჯვებულ რიცხვებს. თამაში მიმდინარეობს  რულეტის სტანდარტული წესებით, ერთადერთი განსხვავება 

გახლავთ დინამიური გადახდის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მოთამაშეს აირჩიოს კლასიკური გადახდისგან 

განსხვავებული წესები. დინამიური ტაბულის რომელიმე ვარიანტის გააქტიურებისას, ფსონების განთავსების დასრულების 

შემდეგ, ეკრანზე შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული მინიმუმ 1 მაქსიმუმ 10 რიცხვისთვის, გამოჩნდება გადახდის 

უფრო მაღალი მულტიპლიკატორები. აღნიშნულ რიცხვებზე განთავსებული ყველა შიდა ფსონისთვის გადახდა მოხდება 

შერჩეული მულტიპლიკატორის შესაბამისი კოეფიციენტით. თითოეული მოთამაშისთვის, რიცხვების და 

მულტიპლიკატორის შერჩევა ხდება თავიდან, შემთხვევითობის პრინციპით. ყველა დანარჩენი რიცხვისთვის, რომლებიც 

არ იქნა შერჩეული სისტემის მიერ, გადახდა მოხდება აქტიური გადახდის ტაბულის უმცირესი მულტიპლიკატორის 

შესაბამისი კოეფიციენტებით. 

 

რულეტში მოთამაშის მიზანია დადოს ერთი ან რამდენიმე ფსონი, ისე რომ გამოიცნოს რომელ რიცხვზე გაჩერდება 

რულეტის ბურთულა. მოთამაშეს შეუძლია ერთი ან რამდენიმე ფსონის დადება. რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 1-

დან 36-ის ჩათვლით და 0-ს (ზერო). 

 



თამაშის პროცესი: ფსონების დასადებად განკუთვნილი დროის გასვლის შემდეგ დილერი (ლაივ დილერის მაგიდაზე)  

აგდებს ბურთულას რულეტის ბორბალზე. გარკვეული დროის შემდეგ ბურთულა აუცილებლად გაჩერდება ბორბალზე 

დატანილ რომელიმე რიცხვზე. მოთამაშე მოიგებს თუ ფსონები მომგებიან რიცხვს მოიცავდა. ფსონების ტიპები რულეტის 

სათამაშო მინდორზე იდება ორი ტიპის ფსონი: შიდა ფსონები და გარე ფსონები.  

შიდა ფსონები:  

 Straight Up - ფსონის დადება ერთ კონკრეტულ რიცხვზე (ითვლება ზეროც). 

 Split - ფსონის დადება ორ რიცხვს შორის ხაზზე, ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად.  

 Street - ფსონის დადება ნებისმიერი რიგის ბოლოს. ამ შემთხვევაში ფსონი მოიცავს სამ რიცხვს.  

 Corner - ფსონის დადება ოთხი რიცხვის გადაკვეთაზე. ფსონი მოიცავს ოთხივე რიცხვს.  

 Five - ფსონი ბადის გარე საზღვარზე, მოიცავს 5 რიცხვს: 0, 00, 1, 2 და 3. Line - ფსონი რიცხვების ორი რიგის 

ბოლოში, ორი რიგის კვეთაზე. ხაზის ფსონი ფარავს ყველა რიცხვს ორივე რიგში, ჯამში სულ ექსვსი რიცხვი  

გარე ფსონები:  

 Column - ფსონის დადება სვეტების ბოლოს განთავსებულ გრაფაში “2to1”. ფსონი მოიცავს სვეტში შევამავალ 

თორმეტივე რიცხვს. ზერო არ შედის არც ერთ სვეტში.  

 Dozen - ფსონის დადება სამიდან ერთ-ერთ გრაფაში, რომლებიც მონიშნულია “1st12,” “2nd12” ან “3rd12”, ფსონი 

მოიცავს გრაფის ზემოთ განლაგებულ შესაბამის 12 რიცხვს.  

 Red/Black - ფსონი შავ ან წითელ ველში. ფსონი მოიცავს არჩეული ფერის 18 რიცხვს. Odd/Even - ფსონის დადება 

ლუწ ან კენტ რიცხვებზე. ფსონი მოიცავს 18 ლუწ ან კენტ რიცხვს.  

1-18/19-36 – ფსონის დადება ჩამოთვლილ გრაფებში შემავალ 18 რიცხვზე. სპეციალური ფსონები შიდა და გარე 
ფსონების გარდა, რულეტში შესაძლებელია ფსონების განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ „ტრეკზე“, რომელიც 
რულეტის ბარაბანზე განთავსებული რიცხვების მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს. 
 

Vegas Roulette 500x 

BET 
PAYOUT 

30x/50x/100x/150x/200x
/250x/500x 

MIN BET MAX BET 

Straight up 
29/49/99/149/199/249/4

99 : 1 0.20 GEL 300.00 GEL 

Split 17 : 1 0.20 GEL 600.00 GEL 

Street 11 : 1 0.20 GEL 900.00 GEL 

Corner/Basket 8 : 1 0.20 GEL 1 200.00 GEL 

Line 5 : 1 0.20 GEL 1 800.00 GEL 

Column 2:1 1.00 GEL 3 600.00 GEL 

Dozen 2:1 1.00 GEL 3 600.00 GEL 

Low/High 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Even/Odd 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Red/Black 1:1 1.00 GEL 5 400.00 GEL 

Max Wininng 322 800 GEL 



Party  Poker (პროვაიდერი: ElectraWorks) 
 
თამაშის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

 
   საიტზე www.crystalbet.com -ზე  ეკრანის ზედა ნაწილში, თამაშების მენიუში  განთავსებულია 

„Partypoker„ რომელზეც დაჭერით ხდება პოკერის გვერდზე გადასვლა, სადაც მოცემულია პოკერის 

ჩამოსატვირთი პროგრამა. 

 

აღნიშნული პროგრამის ჩამოტვირთის და კომპიუტერზე გაშვების შემდეგ შეძლებთ პოკერის სათამაშო 

აპლიკაციაში შესვლას. თუ თქვენ ჯერ არ ხართ რეგისტრირებული www.crystalbet.com - ზ ე ა ქ ვ ე  

შეძლებთ გაიაროთ რეგისტრაცია, ხოლო ის მოთამაშეები რომლებიც უკვე არიან რეგისტრირებული გაივლიან 

ავტორიზაციას. 

 

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აპლიკაციის ზედა პანელში გამოჩდება თამაშების სახეობები, რომლებშიც 

შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. შესაბამისი თამაშის არჩევის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ 

დარეგისტრირდეთ ან შეურთდეთ რომელიმე მათგანს და დაიწყოთ თამაში. როდესაც მოთამაშე აირჩევს 

რომელიმე ამ ვარიანტს, გამოჩდება გაფილტრული სია, რომელიც შეიცავს ცხრილის - ტურნირისთვის 

შესაბამის ინფორმაციას. ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ დაალაგოთ ან/და დაახარისხოთ ეს ინფორმაცია 

შესაბამისი სვეტების არჩევით. 

 

პოკერის ძირითადი წესები 

პოკერის თამაშისთვის საჭიროა მინიმუმ ორი და მაქსიმუმ ათი მონაწილე. თამაშში გამოიყენება 52 ბანქოს 

კოლოდა ჯოკერის გარეშე. ყოველი მონაწილე იღებს ორ–ორ დახურულ ბანქოს, რომელთაც დამალული 

ბანქოები ეწოდებათ. შემდეგ, დილერი არიგებს საერთო ბანქოებს გახსნილად. კომბინაციისთვის მოთამაშეებს 

შეუძლიათ ნებისმიერი ხუთი ბანქოს არჩევა. ხუთი ბანქოსგან შემდგარი საუკეთესო კომბინაცია ხდება ბანკის 

გამარჯვებული. 

 
პოკერის კომბინაციები 

„როიალ ფლეშ“ 

 

„როიალ ფლეში“ იგივე მასტის ხუთი ბანქოს თანმიმდევრული კომბინაცია 10–დან ტუზამდე. „როიალ ფლეში“ 

არის „ფლეშისა“ და „სტრიტის“ კომბინაცია, რომლის მაღალი ბანქო არის ტუზი. შესაბამისად, ეს არის ერთი 

მასტის ბანქოების თანმიმდევრობა, რომლის ბოლო მაღალი ბანქოა ტუზი. 

„სტრიტ ფლეში“ 

 

http://www.crystalbet.com/
http://www.crystalbet.com/


იგივე მასტის ხუთი ბანქოს თანმიმდევრული კომბინაცია. „სტრიტ ფლეში“ არის „ფლეშისა“ და „სტრიტის“ 

კომბინაცია. შესაბამისად, ის არის ერთი მასტის ბანქოების თანმიმდევრობა. „სტრიტებს“ შორის უფრო მაღალი 

კომბინაცია დგინდება იმისდა მიხედვით, თუ რომელი „სტრაიტის“ ბოლო ბანქოა უფრო მაღალია. 

„ფულ ჰაუსი“ სამი ერთნაირი ტიპის ბანქო წყვილთან ერთად. „ფულ ჰაუსი“ არის სამი ერთნაირი სიდიდის 

ბანქოებისა და წყვილი ბანქოების კომბინაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ხუთივე ბანქოს კომბინაცია არის 

ერთი და იგივე  სიდიდის ორი ან სამი ბანქოს ერთობლიობის (მაგალითად, სამი 7–იანი და ორი პაპა) ნაწილი. 

„ფულ ჰაუსში“ უპირატესობა ენიჭება სამი ერთნაირი ბანქოს სიდიდეს, ვინაიდან შეუძლებელია ერთ 

კოლოდაში იქონიოთ ორი ან სამი ერთნაირი სიდიდის ბანქოების ორი ერთნაირი ერთობლიობა. 

„ფლეში“ იგივე მასტის ნებისმიერი ხუთი არათანმიმდევრული ბანქოს კომბინაცია. 

 
ფლეში არის „ხელი“, რომელშიც ყველა ბანქო ერთი და იგივე მასტისაა. თუ ყველა ბანქო ერთი მასტისაა, 

მაგალითად ჯვრის 3–იანი, ჯვრის 5–იანი, ჯვრის 6–იანი, ჯვრის 8–იანი და ჯვრის პაპა, მაშინ სახეზეა „ფლეშ“ 

კომბინაცია. ნუ შეხვალთ შეცდომიაში თუკი ხუთივე ბანქო ერთი ფერის იქნება. იმ შემთხვევაში, თუკი ორ 

მოთამაშეს აღმოაჩნდება „ფლეშ“ კომბინაცია, გამარჯვებული ვლინდება იმისდა მიხედვით, თუ რომლის ბოლო 

ბანქოა უფრო მაღალი. 

„სტრიტი“ არა ერთი მასტის ხუთი თანმიმდევრული ბანქოს ერთობლიობა. 

 
„სტრიტი“ არის „ხელი“ რომელშიც ყველა ბანქო თანმიმდევრულია. პოკერის ეს პარტია არ გაგრძელდება თუკი 

თქვენ აღმოგაჩნდათ დედოფალი, მეფე, ტუზი, ორიანი ან სამიანი. პოკერის სტანდარტული წესის მიხედვით 

ერთზე მეტი „სტრიტის“ შემთხვევაში იმარჯვებს ის, ვისაც უფრო მაღალი „სტრიტ“ კომბინაცია აღმოაჩნდება. 

თუ ადგილი ექნება თანაბარ „სტრიტ“ კომბინაციებს, მაშინ ბანკი იყოფა. სამი მსგავსი ერთი და იგივე სიდიდის 

სამი ბანქო. ერთიდაიგივე სიდიდის ნებისმიერი სამი ბანქოს ერთობლიობა (მაგალითად, ჯვრის 6–იანი, ყვავის 

6–იანი ან აგურის 6–იანი) ჩაითვლება სამი მსგავსი ბანქოს კომბინაციად. იმარჯვებს სიდიდით უფრო მაღალი 

სამი ბანქოს ერთობლიობა. 

ორი წყვილი ერთი და იგივე სიდიდის ორი ბანქო. 

 

ორი ერთნაირი სიდიდის ბანქოს ორი კომბინაცია ჩაითვლება „ორი წყვილი“ კომბინაციების ერთობლიობად. 

ფრეს შემთხვევაში, როგორც წესი, უფრო მაღალი სიდიდის მქონე წყვილი ჩაითვლება გამარჯვებულად. წყვილი 

ორი ერთნაირი სიდიდის ბანქოს წყვილი წარმოადგენს „წყვილ“ კომბინაციას მაღალი ბანქო თუ თქვენ 

გაგაჩნიათ „ხელი“, რომელიც ვერ ადგენს ვერც „წყვილს“, ვერც „სტრიტს“ და ვერც „ფლეშს“, მაშინ მისი სიდიდე 

დგინდება  უმაღლესი სიდიდის ბანქოს მიხედვით.  თუ ორ  მოთამაშეს არ  გააჩნია „წყვილი“, „სტრიტი“ ან 

„ფლეში“, გამარჯვებულად ჩაითვლება ის, ვინც სიდიდით უფრო მაღალ ბანქოს ფლობს. თუ მოთამაშეთა 

მაღალი ბანქოები ერთმანეთის ტოლია, მაშინ გამარჯვებულია ის, ვისაც სიდიდით მომდევნო, მაღალი ბანქო 

უკავია. ფრეს შემთხვევაში მასტს მნიშვნელობა არ ენიჭება. 

 
თამაშის სტადიები თამაში იყოფა ფსონის დადების ოთხ რაუნდად. თავდაპირველი ბანკი ივსება „ბლაინდ“ 

(ბრმა) ფსონებით. მოთამაშე, რომელიც მაგიდასთან იკავებს პირველ ადგილს არის დილერი. თამაში იწყება 



დილერის ფიშკის გვერდით მჯდომი მოთამაშიდან, „მრგვალი დისკი“ მიანიშნებს დილერზე. თუ მოთამაშეები 

მაგიდასთან ადგილს იკავებენ ერთდროულად, მაგალითად შეჯიბრებების დროს, ყოველი მოთამაშე იღებს 

სტრიტიის ერთ გახსნილ ბანქოს. ამ შემთხვევაში დარიგება იწყება ვირტუალური დილერის მარცხნიდან და ის 

მოთამაშე, რომელიც პირველი მიიღების სიდიდით მაღალ ბანქოს, ხდება დილერი. ყოველ რაუნდში დილერის 

ფიშკა გადადის მოთამაშიდან მოთამაშეზე საათის ისრის მიმართულებით. 

 
ბლაინდი (ბრმა) - თამაშის დაწყებამდე, დილერის მარცხნივ მყოფი ორი მოთამაშე დებს „ბლაინდ“ (ბრმა) ფსონს. 

ამგვარ ფსონს ეძახიან „ბლაინდს“ (ბრმას), რადგან ის კეთდება მანამ, სანამ მოთამაშეები ნახავენ ბანქოებს. ამ 

პროცესს უწოდებენ „ბლაინდის (ბრმა ფსონის) გამოცხადებას“. ბლაინდი უზრუნველყოფს, რათა ბანკში 

არსებობდეს თანხის გარკვეული რაოდენობა თამაშის დაწყებისთანავე. დილერის მარცხნივ მყოფი მოთამაშე 

აცხადებს „მცირე ბლაინდს (ბრმა ფსონს)“. შემდეგი მოთამაშე დილერის მარცხნივ აცხადებს „დიდ ბლაინდს 

(ბრმა ფსონს), რომელიც უდრის მცირე ბლაინდის ორმაგ ოდენობას. თუ მოთამაშეს არ გააჩნია ფიშკების 

საკმარისი ოდენობა „ბლაინდ (ბრმა) ფსონის“ გასაკეთებლად ის დებს ყველაფერს, რაც კი გააჩნია ერთბაშად. 

იხილეთ ვაბანკი (ოლ–ინი). თუ თამაშში მხოლოდ ორი მოთამაშეა, მაშინ ხდება „მცირე ბლაინდის (ბრმა 

ფსონი)“ და „დიდი ბლაინდის (ბრმა ფსონი)“ დადება. ამ შემთხვევაში დილერი დებს „დიდ ბლაინდს“ და ამის 

შემდეგ იწყება პირველი რაუნდი. 

 
პრე–ფლოპი - თითოეული მოთამაშე იღებს ორ ბანქოს. ყოველ მონაწილეს საშუალება აქვს იხილოს მხოლოდ 

თავისი ბანქო. ფსონის დადებას იწყებს მოთამაშე, ვინც ზის იმ მოთამაშის მარცხნივ, რომელიც აცხადებს „დიდ 

ბლაინდს“. ამ მოთამაშეს შეუძლია: 

 გაიმეოროს ფსონი – დაამთხვიოს დადებული თანხა „დიდ ბლაინდს“ 

 გაზარდოს – აწიოს დადებული თანხა, ან 

 გამოტოვოს ხელი – უარი თქვას ბანქოებსა და ფსონზე 

მსგავსი სვლა შეუძლია ყველა მოთამაშეს, როდესაც ფსონის დადების მათი ჯერი დადგება. როდესაც ჯერი ისევ 

„დიდი ბლაინდის“ დამდებ მოთამაშეზე მივა, მას აღარ ექნება უფლება გაზარდოს ფსონი – ჩეკი – თუ ის იქნება 

„დიდი ბლაინდის“ ტოლი (ეს იმ შემთხვევაში, თუ არცერთ მოთამაშეს არ გაუზრდია ფსონი). მაგრამ, თუკი 

რომელიმე მოწინააღმდეგემ გაზარდა ფსონი, „დიდი ბლაინდის“ დროს არსებობს სამი არჩევანი: მოთამაშემ 

უნდა გაიმეოროს, გაზარდოს ან გამოტოვოს ხელი. როდესაც ყველა ფსონი თანაბრდება, დგება საწყისი ბანკი და 

თამაში გადადის შემდეგ რაუნდზე (ფლოპი). 

 
ფლოპი - ამ რაუნდში დილერი შლის სამ საერთო ბანქოს, რომლებიც მოთამაშეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ხუთი 

ბანქოსგან შემდგარი საუკეთესო კომპინაციის („ხელის“) ფორმირებისათვის. ამ ბანქოებს ეწოდებათ „ფლოპი“. 

 
ფსონის დადების რაუნდი იწყება იმ მოთამაშით, რომელმაც გამოაცხადა „მცირე ბლაინდი“. თუ მან გაცვალა 

ბანქოები, მაშინ ფსონის დადების რაუნდი იწყება მის მარცხნივ მჯდომი იმ მოთამაშიდან, რომელსაც ბანქოების 

გაცვლა არ მოუხდენია. როდესაც ყველა ფსონი თანაბრდება, თამაში გადადის შემდგომ რაუნდზე (თერნი – 

მეოთხე ბანქოს დარიგება). 

 



თერნი - ამ დროს ხდება მეოთხე საერთო ბანქოს გახსნა მაგიდაზე. იწყება ფსონის დადების მესამე რაუნდი. 

სვლას იწყებს მოთამაშე, რომელსაც აღმოაჩნდება ხუთი ბანქოს საუკეთესო კომბინაცია („ხელი“) და იმყოფება 

ყველაზე ახლოს ფიშკის მარცხნივ. 

 
რივერი - ამ დროს ხდება მეხუთე და ბოლო საერთო ბანქოს დარიგება, რის შემდეგაც იწყება ფსონის დადების 

უკანასკნელი რაუნდი. 

 

ამ შემთხვევაშიც, სვლას იწყებს მოთამაშე, რომელსაც აღმოაჩნდება ხუთი ბანქოს საუკეთესო კომბინაცია 

(„ხელი“) და იმყოფება ყველაზე ახლოს ფიშკის მარცხნივ. 

 
შოუდაუნი - როდესაც ყველა ფსონი თანაბრდება, ხდება ბანქოების გამჟღავნება. პირველად ბანქოებს 

ამჟღავნებს ის მოთამაშე, რომელმაც დადო ან გაზარდა ფსონი ბოლო რაუნდის დროს. თუ ბოლო რაუნდის 

დროს მოთამაშეებს არ დაუდიათ ფსონი, მაშინ ბანქოებს პირველად ამჟღავნებს მოთამაშე, რომელიც იმყოფება 

იმ მოთამაშის მარცხნივ რომელსაც არ დაუყრია ბანქოები. სხვა მოთამაშეები ამჟღავნებენ ბანქოებს საათის 

ისრის მიმართულების შესაბამისი თანმიმდევრობით. თუ მოთამაშის ხელთ არსებული ხუთი ბანქოს 

კომბინაცია – „ხელი“ – უფრო სუსტია ვიდრე ნაჩვენები მომგებიანი კომბინაცია („ხელი“), ამ მოთამაშეს უფლება 

აქვს გამოამჟღავნოს ან გაუშვას ბანქოები. ბანკს იგებს ხუთი ბანქოს საუკეთესო კომბინაცია („ხელი“). თუ ორ 

მოთამაშეს აღმოაჩნდება საუკეთესო ხუთი ბანქოს ერთნაირი კომბინაცია, მაშინ ბანკი იყოფა. ყოველ მოთამაშეს 

შეუძლია მოითხოვოს ბანკი, რომლის შევსებაშიც მან მიიღო მონაწილეობა. 

გამოტოვებული ბლაინდის წესი 

იმისათვის, რათა ბრმა (ბლაინდ) ფსონის დადების თავიდან აცილების მიზნით არ მოხდეს მონაწილეთა 

დაგვიანებით ჩართვა თამაშში, მოგიწევთ თავდაპირველი გადასახადის შეტანა, რომელიც უდრის „დიდ 

ბლაინდს“; ან შეგიძლიათ მოიცადოთ სანამ არ მოგიწევთ „დიდი ბლაინდის“ გამოცხადება. მოთამაშეს უფლება 

აქვს აირჩიოს: 

 გამოაცხადოს „დიდი ბლაინდი“, ან 

 დაელოდოს „დიდ ბლაინდს“. 

თუ მოთამაშე აირჩევს დაუცადოს „დიდ ბლაინდს“, იგი ეთიშება თამაშს და არ ექნება საშუალება ისევ ჩაერთოს 

მასში მანამ, სანამ „დიდი ბლაინდის“ ჯერი კვლავ არ მიუბრუნდება. თუკი მოთამაშე მაგიდასთანაა, ხოლო 

შემდეგ ცოტა ხნით ეთიშება თამაშს და ტოვებს „დიდი ბლაინდის“ ჯერს, ამ შემთხვევაში მას მოუწევს „მცირე 

ბლაინდის“ ჯერის და დილერის ფიშკის გამოტოვებაც. თუ მონაწილემ გამოტოვა მცირე და დიდი ბლაინდის 

გამოცხადების ჯერი, ის ვალდებულია დადოს „დიდი ბლაინდის“ ოდენობისა და „მცირე ბლაინდის“ ოდენობის 

„დაკარგული ფსონის“ ტოლი ფსონი. 

 
ვაბანკი (ოლ–ინი) 

თუ მოთამაშეს უმთავრდება ფიშკები, მას არ აქვს უფლება დაკეცოს ბანქო. მას შეუძლია წავიდეს ვაბანკზე 

(თამაშში შევიდეს მთელი თავისი თანხით, ანუ გამოაცხადოს თავი „ოლ–ინ“) და დადოს ყველა ფიშკა. ამ 

შემთხვევაში ბანკი იყოფა „ძირითად“ და „დამატებით (გვედრით)“ ბანკად. ყოველი მომდევნო ფსონი 

ჩაითვლება „დამატებით (გვედრით)“ ბანკში. თუ მოთამაშემ, რომელიც ვაბანკზე მიდის, ვერ გაიმარჯვა, მაშინ 

ყველა ფიშკას („ძირითადი“ და „დამატებით (გვედრითი)“ ბანკიდან) მიიღებს გამარჯვებული მონაწილე. ხოლო 

თუ მოთამაშე, რომელიც ვაბანკზე წავიდა, იმარჯვებს, მაშინ ის მიიღებს მხოლოდ „ძირითად“ ბანკს, ხოლო 

„დამატებითი (გვედრითი)“ ბანკი გადაეცემა მონაწილეს, რომელსაც აღმოაჩნდება პოკერის სიდიდით 

მომდევნო კომბინაცია. იმ შემთხვევაში, როდესაც რამოდენიმე მოთამაშე მიდის ვაბანკზე (ოლ–ინი), იქმნება 

რამოდნემე „დამატებით (გვედრით)“ ბანკი. თუ მოთამაშე, რომელიც დაეთანხმება ვაბანკ (ოლ–ინ) ფსონებს, 

მაგრამ თვითონ არ მიდის ვაბანკზე, და ამავე დროს ფლობს უკეთეს „ხელს“ ვიდრე იყო გახსნილი, მაშინ ის 



იგებს „ძირითად ბანკსაც“ და ყველა „დამატებით (გვედრით)“ ბანკს. თუ უმაღლესი „ხელი“ ეკუთვნის ვაბანკზე 

წასულ მოთამაშეს, მაშინ ის იგებს იმ ბანკს ან ბანკებს, რომელიც შექმნილი იყო მის ვაბანკზე წასვლამდე. 

თითოეულ ვაბანკზე წასულ მონაწილეს, თუკი მას აღმოაჩნდება საუკეთესო „ხელი“, შეუძლია მოიგოს ის ბანკი 

(ან ბანკები), რომლის შევსებაშიც მან მიიღო მონაწილეობა. 

 
ფსონები 

მაგიდის ფსონები/ბაი-ინი არის თანხის ის აუცილებელი საჭირო რაოდენობა, რომელიც უნდა ჰქონდეს 

მოთამაშეს პოკერის კონკრეტულ მაგიდაზე დაჯდომისას. ყველა თამაშს, რომელიც ხორციელდება რეალური 

ფულით გააჩნია ბაი-ინის მინიმუმი, რომელიც სავალდებულოა მოთამაშისათვის, რათა მან შეძლოს მაგიდაზე 

დაჯდომა. 

 
პოკერის სათამაშოდ აუცილებელია პოკერის გვერდის გახსნა, სადაც გამოჩნდება ჩამონათვალი ყველა აქტიური 

მაგიდის, რომელშიც აღნიშნულია მინიმალური/მაქსიმალური ფსონები და მაგიდაზე მოთამაშეების 

რაოდენობა. მომხმარებლები თავისი შეხედულებისამებრ ირჩვენ თუ რომელ მაგიდას შეუერთდნენ, რათა 

დაიწყონ თამაში. ერთი ბალანსის პრინციპით ყველა მოთამაშეს ავტომატურად საკუთარ ანგარიშზე არსებული 

თანხა აესახება პოკერის ლობში პირობით, სათამაშო ერთეულებში, აღნიშვნით “$”, ვინაიდან პოკერი ქსელური 

თამაშია და მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა ქვეყნის მოთამაშეებმა. პოკერის ლობში ყველა ფსონი 

მოცემულია პირობით ერთეულში. ანგარიშზე არსებულ ლარსა და პირობით ერთეულ „$”-ს შორის 

კონვერტაციის კურსი განისაზღვრება წინასწარ და ის დგინდება საქართველო ეროვნული ბანკის მიერ 

მოცემულ დღეს GEL-სა და USD-ს შორის გაცვლითი კურსით. მაგალითად: თუ საქართველო ეროვნული ბანკის 

მიერ GEL-სა და USD-ს შორის გაცვლითი კურსი არის 2,95 და მოთამაშეს აქვს კრისტალბეთის ანგარიშზე 100 

ლარი, პოკერის ლობში შესვლისას მომხმარებელს ავტომატურად აესახება 100 გაყოფილი 2.95-ზე -> 33,89 

პირობითი ერთეული, „$”. ლობის დახურვისას მოქმედებს იგივე წესი და თუ მომხმარებელს ლობში ექნება 100 

პირობითი ერთეული და გაცვლითი კურსი იქნება 2,95 ფულის გამოტანისას მომხარებელს კრისტალბეთის 

მთავარ ანგარიშზე აესახება 100 „$” გამრავლებული  2.95-ზე -> 295 ლარი. 

 

თამაშის სახეები: 

1. AnteTexas Hold'em Cash 

2. Ante Omaha Hi Cash 

3. Fast Forward Poker RIT - Texas Hold'em Cash 

4. Fast Forward Poker RIT - Omaha Hi Cash 

 

1. AnteTexas Hold'em Cash  
ტეხასური ჰოლდემი ითვლება პოკერის თამაშების ყველაზე პოპულარულ ტიპად. ამ თამაშის მიზანია ბანკის 

მოგება. მას იგებს ის მოთამაშე, რომელიც ქმნის საუკეთესო 5 კარტიან პოკერის ხელს, 2 დახურული კარტისა და 

და 5 საერთო კარტის გამოყენებით. ტეხასურ ჰოლდემს თამაშობს მინიმუმ ორი მოთამაშე და მაგიდის 

ლიმიტიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს მეტი მოთამაშეც. ერთ მოთამაშეს მაგიდასთან მხოლოდ ერთი 

ადგილის დაკავება შეუძლია. ტეხასურ ჰოლდემში მოთამაშის მიზანია ააწყოს 5 ბანქოსგან შემდგარი საუკეთესო 

კომბინაცია, რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. 

თამაშის პროცესში შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერი სახის ფსონი მინიმალურიდან მაქსიმალურამდე ($0.01/$0.02 

- $200/$400) და მოგება დამოკიდებულია მოთამაშის უშუალო სათამაშო უნარ ჩვევებზე. აღნიშნულ ფორმატს არ 

აქვს დაწყების და დასრულების კონკრეტული დრო. მოთამაშე საკუთარი სურვილისამებრ იწყებს თამაშს მაშინ, 

როდესაც მას ეს სურს და ასრულებს ასევე მისი სურვილისამებრ. მოთამაშეს საათში შეუძლია ათასობით ხელის 

თამაში და საკუთარი სათამაში უნარ ჩვევების გაუმჯობესება. რაც უფრო მეტ ხელს ითამაშებს მოთამაშე უფრო 

მეტ ქეშ ბექს მიიღებს საჩუქრად და შესაძლებლობა ეძლევა კვირის მანძილზე მიიღოს საჩუქრები. 

Texas Hold'em  მაგიდების ლიმიტები არის განხსვავებული და მოთამაშე ირჩევს იმ ლიმიტს, სადაც სურს რომ 

ითამაშოს. საკუთარი შესაძლებლობებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე.  

Texas Hold'em  ფორმატის თამაში შესაძლებელია როგორ კომპიუტერულ ასევე მობილურ ვერსიაში. 

 



ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 
0.01/0.02$ 2$ 2$ 

0.02/0.05$ 5$ 5$ 

0.05/0.10$ 10$ 10$ 

0.10/0.25$ 25$ 25$ 

0.25/0.50$ 50$ 50$ 

0.50/1$ 100$ 100$ 

1/2$ 200$ 200$ 

2.50/5$ 500$ 500$ 

5/10$ 1000$ 1000$ 

10/25$ 2500$ 2500$ 

 

2. Ante Omaha Hi cash  
კიდევ ერთ პოპულარულ პოკერის სახეობას წარმოადგენს ომაჰა. ეს სახეობა ტეხასური ჰოლდემისგან იმით 

განსხვავდება, რომ მოთამაშეებს ურიგდებათ 4 დახურული კარტი ხოლო 5 საერთო კარტი რიგდება მაგიდაზე. 

მოთამაშის მიზანია ხელში არსებული 4 კარტიდან გამოიყენოს 2 კარტი და შეუსაბამოს მაგიდაზე არსებული 

კარტებიდან სამს და ააწყოს კომბინაცია. მაქსიმუმ 5 კარტისგან საუკეთესო შემდგარი კომბინაცია იგებს. 

ლიმიტები არის იგივე რაც ტეხასურ ჰოლდემში ($0.01/$0.02 - $200/$400) და მოგება დამოკიდებულია მოთამაშის 

უშუალო სათამაშო უნარ ჩვევებზე. აღნიშნულ ფორმატს არ აქვს დაწყების და დასრულების კონკრეტული დრო. 

მოთამაშე საკუთარი სურვილისამებრ იწყებს თამაშს მაშინ, როდესაც მას ეს სურს და ასრულებს ასევე მისი 

სურვილისამებრ. მოთამაშეს საათში შეუძლია ათასობით ხელის თამაში და საკუთარი სათამაში უნარ ჩვევების 

გაუმჯობესება. რაც უფრო მეტ ხელს ითამაშებს მოთამაშე უფრო მეტ ქეშ ბექს მიიღებს საჩუქრად და 

შესაძლებლობა ეძლევა კვირის მანძილზე მიიღოს საჩუქრები. 

Omaha Hi cash მაგიდების ლიმიტები არის განხსვავებული და მოთამაშე ირჩევს იმ ლიმიტს, სადაც სურს რომ 

ითამაშოს. საკუთარი შესაძლებლობებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე.  

Omaha Hi cash ფორმატის თამაში შესაძლებელია როგორ კომპიუტერულ ასევე მობილურ ვერსიაში. 

 

ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

0.01/0.02$ 2$ 2$ 

0.02/0.05$ 5$ 5$ 

0.05/0.10$ 10$ 10$ 

0.10/0.25$ 25$ 25$ 

0.25/0.50$ 50$ 50$ 

0.50/1$ 100$ 100$ 

1/2$ 200$ 200$ 

2.50/5$ 500$ 500$ 

5/10$ 1000$ 1000$ 

10/25$ 2500$ 2500$ 

25/50$ 5000$ 5000$ 

50/100$ 10000$ 10000$ 

100/200$ 20000$ 20000$ 

200/400$ 40000$ 40000$ 
 

3. Fast Forward Poker RIT - Texas Hold'em Cash  
FastForward ფორმატი არის ერთ-ერთი სახეობა ქეშ თამაშის. მოცემული ფორმატი შედარებით სწრაფი ტემპით 

მიმდინარეობს და მოთამაშეს რიგ შემთხვევებში არ უწევს ლოდინი სხვა მოთამაშეების სვლებისთვის. 

ამ თამაშის მიზანია ბანკის მოგება. მას იგებს ის მოთამაშე, რომელიც ქმნის საუკეთესო 5 კარტიან პოკერის ხელს, 

2 დახურული კარტისა და და 5 საერთო კარტის გამოყენებით. ტეხასურ ჰოლდემს თამაშობს მინიმუმ ორი 



მოთამაშე. FastForward Texas Hold'em-ში მოთამაშის მიზანია ააწყოს 5 ბანქოსგან შემდგარი საუკეთესო კომბინაცია, 

რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. 

თამაშის მიმდინარეობისას მოთამაშეს შეუძლია „Fold”-ის გაკეთება ნებიმიერ მომენტში და არ არის ვალდებული 

დაელოდოს თავის რიგს. Fold-ის შემდეგ ის გადაჯდება სხვა მაგიდაზე სხვა მოთამაშეებთან. მოთამაშეს შეუძლია 

დაფოლდოს იქამდე, სანამ არ მიუვა სასურველი კარტი და ამ პროცესში ის მოძრაობს სხვადასხვა მაგიდებზე.  

მოთამაშე თამაშის დაწყებისას არჩევს სასურველ ლიმიტს მინიმალურიდან მაქსიმალურის ფარგლებში და ჯდება 

აქტიურ მაგიდაზე, სადაც სურს რომ ითამაშოს. თამაშის მიმდინარეობისას მოთამაშეს შეუძლია ერთდროულად 

ექვსამდე მაგიდაზე თამაში. თამაშში ფსონის გაკეთება ხდება მაგიდაზე დაჯდომის შემდგომ, კარტის 

დარიგებამდე. 

ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 
0.01/0.02$ 2$ 2$ 

0.02/0.05$ 5$ 5$ 

0.05/0.10$ 10$ 10$ 

0.10/0.25$ 25$ 25$ 

0.25/0.50$ 50$ 50$ 

0.50/1$ 100$ 100$ 

1/2$ 200$ 200$ 

2.50/5$ 500$ 500$ 

5/10$ 1000$ 1000$ 

10/25$ 2500$ 2500$ 

 

 

4. Fast Forward Poker RIT - Omaha Hi cash 
FastForward ფორმატი არის ერთ-ერთი სახეობა ქეშ თამაშის. მოცემული ფორმატი შედარებით სწრაფი ტემპით 

მიმდინარეობს და მოთამაშეს რიგ შემთხვევებში არ უწევს ლოდინი სხვა მოთამაშეების სვლებისთვის. 

FastForward Omaha ფორმატში მოთამაშეებს ურიგდებათ 4 დახურული კარტი ხოლო 5 საერთო კარტი რიგდება 

მაგიდაზე. მოთამაშის მიზანია ხელში არსებული 4 კარტიდან გამოიყენოს 2 კარტი და შეუსაბამოს მაგიდაზე 

არსებული კარტებიდან სამს და ააწყოს კომბინაცია. მაქსიმუმ 5 კარტისგან შემდგარი საუკეთესო  კომბინაცია 

იგებს. 

თამაშის მიმდინარეობისას მოთამაშეს შეუძლია „Fold”-ის გაკეთება ნებიმიერ მომენტში და არ არის ვალდებული 

დაელოდოს თავის რიგს. Fold-ის შემდეგ ის გადაჯდება სხვა მაგიდაზე სხვა მოთამაშეებთან. მოთამაშეს შეუძლია 

დაფოლდოს იქამდე, სანამ არ მიუვა სასურველი კარტი და ამ პროცესში ის მოძრაობს სხვადასხვა მაგიდებზე.  

მოთამაშე თამაშის დაწყებისას არჩევს სასურველ ლიმიტს მინიმალურიდან მაქსიმალურის ფარგლებში და ჯდება 

აქტიურ მაგიდაზე, სადაც სურს რომ ითამაშოს. თამაშის მიმდინარეობისას მოთამაშეს შეუძლია ერთდროულად 

ექვსამდე მაგიდაზე თამაში. თამაშში ფსონის გაკეთება ხდება მაგიდაზე დაჯდომის შემდგომ, კარტის 

დარიგებამდე. 

 

ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

0.01/0.02$ 2$ 2$ 

0.02/0.05$ 5$ 5$ 

0.05/0.10$ 10$ 10$ 

0.10/0.25$ 25$ 25$ 

0.25/0.50$ 50$ 50$ 

0.50/1$ 100$ 100$ 

1/2$ 200$ 200$ 

2.50/5$ 500$ 500$ 

5/10$ 1000$ 1000$ 



10/25$ 2500$ 2500$ 

25/50$ 5000$ 5000$ 

50/100$ 10000$ 10000$ 

100/200$ 20000$ 20000$ 

200/400$ 40000$ 40000$ 

 
საკომისიო სტრუქტურა 

საკომისიო არის გადასახდელი თანხა, რომელიც გროვდება თამაშებიდან საკომისიოს ცხრილის მიხედვით. 

საკომისიო თამაშად ჩაითვლება ის პარტია, სადაც საკომისიოსთვის განკუთვნილი თანხა ამოღებული იქნება 

პოტიდან. მოთამაშე ჩაითვლება საკომისიო ხელის მონაწილედ თუ ბანქოს დარიგების შემდეგ ამ 

მოთამაშისათვის თამაშის საკომისიო შეადგენს მინიმუმ 0.03 ლარს. მაგალითად: რამოდენიმე მოთამაშემ 

გააკეთა ფსონი. ერთმა გაზარდა, თუ დანარჩენი მოთამაშეები დაყრიან ბანქოს, ის მოთამაშე ვინც გააკეთა ფსონი 

მიიღებს მთელ თანხას საკომისიოს დაქვითვის გარეშე, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მოთამაშის თანხის რაოდენობა 

აღემატება ან უტოლდება თანხის იმ რაოდენობას საიდანაც საკომისიო უნდა იყოს აღებული. საკომისიოს 

ოდენობა პოკერის თამაშებზე (ულიმიტო ჰოლდემი, შეზღუდული ბანკის პოკერი, პოტ-ლიმიტ ომაჰა, Short 

Deck პოკერი) შეადგენს 5%-ს და გამოითვლება მოცემული ცხრილის მიხედვით: 



 

 

 სამართლიანი თამაში 

“მოთამაშემ” თავი უნდა შეიკავოს თამაშის დროს წესების დარღვევისგან, მათ შორის, შემდეგი სახის 

დარღვევებისგან: 

Use of prohibited software – (Bots) ნებისმიერი ისეთი სპეციალური პროგრამის გამოყენება, რომელიც კარნახობს 

“მოთამაშეს” სვლებს და დაყრდნობილია თამაშის ანალიზზე, მიუხედავად იმისა, ეს პროცესი ავტომატურია თუ 

არა, ასევე იყენებს - ICM calculator; 

Chip Dumping - განზრახ თამაშის წაგება, რათა სხვა მოთამაშესთან გადავიდეს თანხა და/ან სათამაშო ჩიპები; 

Collusion - როდესაც ერთ მაგიდაზე ორი ან რამდენიმე მოთამაშე შეთქმულია ან/და ინფორმაციას ცვლიან, რათა 

უპირატესობა მოიპოვონ სხვა მოთამაშეებზე (პოკერის სათამაშო მაგიდასთან ერთი მოთამაშის მიერ მეორე 

მოთამაშის სათამაშო ბანქოს კომბინაციების ცოდნა); დარღვევას წარმოადგენს ასევე სხვა 

“მოთამაშესთან”/”მოთამაშეებთან” შეთანხმებით ჯგუფში, ან კოორდინირებულად თამაში, რომელიც მოიცავს 

იდენტურ ან არსებითად მსგავსს პოზიციებზე (მოვლენებზე/ხდომილებებზე) ფსონების განთავსებას, ან 

კონკრეტული თამაშის სამიზნედ ამოღებას, ან შემუშავებული სტრატეგიით თამაშს მცდელობით, რომ 

გრძელვადიან პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნეს გარანტირებული მოგება; 

 

 

ბლაინდი/ფსონები 

 

მოთმაშეების 

 

 

საკომისიო 

მაქსიმუმი  

 

ლიმიტები 

 

მოთამაშეების 

 

 

საკომისიო 

მაქსიმუმი 

საკომისიო საკომისიო 

რაოდენობა (ქეფი) რაოდემობა (ქეფი) 

 

 

$0.01/$0.02 to 

 

 

 

2-10 

 

$0.01 

 

 

 

$1.00 

ყველა გარდა  

 

 

2 

 

 

$0.05 

 

 

 

$1.00 

$200/$400 
ყოველი ულიმიტო და 

$0.05/$0.10 $0.20 პოტ ლიმიტ ყოველი 
პოტიდან პოკერისა $1.00 

პოტი  

$0.10/0.25 to 

 

 

2 

$0.01  

 

$1.00 

$200/$400  

 

2 

 

$0.05 

 

 

$2.00 

ყოველი ულიმიტო და 
$10/20 $0.20 პოტი ლიმიტ ყოველი 

პოტიდან პოკერი $1.00 
პოტი   

 

3-4 

$0.01 

ყოველი 

$0.20 

პოტიდან 

 

 

$2.00 

    

  

 

5-10 

$0.01 

ყოველი 

$0.20 

პოტიდან 

 

 

$3.00 

    

 

$15/$30 to 

$50/$100 

 

 

2-3 

$0.05 

ყოველი 

$1.00 

პოტიდან 

 

 

$2.00 

    

  

 

 

4-10 

$0.05 

ყოველი 

$1.00 

პოტიდან 

 

 

 

$5.00 

    

 

 

$200/$400 

 

 

2 

$0.05 

ყოველი 

$1.00 

პოტიდან 

 

 

$2.00 

    

  

 

3-10 

$0.05 

ყოველი 

$1.00 

პოტიდან 

 

 

$5.00 

    



“მოთამაშის” ისეთი ქმედება, ან “მოთამაშის” მიერ “ვებ-გვერდის” გამოყენება მესამე პირისთვის სარგებლის 

მოტანის მიზნით ან სხვა ნებისმიერი მიზნით, რომელიც “კრისტალბეთის“ შეხედულებით, არის არაკანონიერი, 

რეპუტაციის შემლახველი, ცილისმწამებლური, დისკრიმინაციული, თაღლითური, არაკეთილსინდისიერი ან 

ზიანის მომტანი; 

პარტნიორი კომპანია/პროვაიდერი და “კრისტალბეთი“ უფლებამოსილია პირადი შეხედულებისამებრ, (ხოლო 

„კრისტალბეთი“ პარტნიორი კომპანიის/პროვაიდერის (ენთეინის ან სხვა პარტნიორის) მოთხოვნის 

შემთხვევაშიც) განახორციელოს შემდეგი, როდესაც აქტივობა/თამაში ატარებს წინამდებარე სამართლიანი 

შეთანხმების დამრღვევ ხასიათს: 

 შეაჩეროს ან გააუქმოს “მოთამაშის” ანგარიში და შეუზღუდოს მომხმარებელს ანგარიშზე წვდომა 

ნებისმიერი ფუნქციონალის მიხედვით; 

 ჩამოჭრას მომხმარებლის ბალანსიდან არაკეთილსინდისიერად მიღებული ბონუსისა და 

გამომუშავებული მოგების თანხები და დაუბრუნოს ამგვარი თანხები იმ მოთამაშეებს, რომლებმაც 

განიცადეს ზიანი არასამართლიანი თამაშით (აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც 

კრისტალბეთის მოთამაშეებს, აგრეთვე partypoker-ის მოთამაშეებს შორის).  

 გააუქმოს ფსონი, ბონუსი, შეაჩეროს მოგების გაცემა ან არ გასცეს მოგება; 

 

 მაგიდის თამაშები 

 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის მაგიდის თამაშები: 

 

1. ინტერნეტ ბურა (Bura) 

2. ინტერნეტ სეკა (Seka) 

3. ინტერნეტ დომინო (Dominoes) 

4. იაპონური ჯოკერი (Japanese Joker) 
 

თამაშების მომწოდებელი: შპს „სმარტსოფტი“  ს/კ 406144587 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0007 

ნებართვის N: 19-02/04 
 

1. ინტერნეტ ბურა (Bura) 
ამ თამაშის მრავალი სახეობა არსეობობს და მოთამაშეებიც ამის მიხედვით განისაზღვრება. ჩვენ გთავაზობთ 

საქართველოში კარგად გავრცელებულ სტილს 3 და 5 კარტა ბურას, მთლიანი და გადარჩეული კარტის დასტით 

(36 კარტი 20 კარტი) 

 3 კარტა ბურა: 

თავდაპირველად კარტის ჩამსვლელად ითვლება ის მოთამაშე, რომელმაც თამაშის დაწყებისას გამოიცნო 

კოზირის ფერი, თითეული მოთამაშე იღებს სამ კარტს, რომლებიც ურიგდებათ კოზირის გამოცნობის შემდგომ. 

დარიგების მერე იხსნება კარტი, რომელიც განსაზღვრავს კოზირს. 

ერთი მასტის (ფერის) კარტების კომბინაციას ქვია «მალიუტკა» სამი კოზირის კომბინაციას კი - «ბურა». 

ყველაზე ხშირი, თამაშის მსვლელობის დროს, დაკანონებული დამატებითი პირობები: 

სვლა კეთდება ერთი კარტით, (პარტნიორმაც უნდა დადოს ერთი კარტი), ან ერთი «მასტის» ორი კარტით ან 

ერთი «მასტის» სამი კარტით. (კარტის ჩამოგდება «მასტის» მიხედვით არ არის აუცილებელი). თუ კარტი 

გაჭრილია პარტნიორის კარტის მიერ, მაშინ «ვზიატკას» (ქულას) იღებს პარტნიორი, მაგრამ თუ ერთი კარტი 

მაინც დარჩა გაუჭრელი, «ვზიატკას» (ქულას) იღებს კარტის ჩამომსვლელი. 

ვინც პირველი დააგროვებს 31 ქულას ის იგებს. თავის გამოცხადება მოგებულად მოთამაშეს შეუძლია მხოლოდ 

მაშინ, როცა მისი სვლა არის. იმ შემთხვევაში როცა მოთამაშეს აღმოაჩნდება «ბურა» იგი პარტიას იგებს 

შეგროვილი ქულების რაოდენობისაგან დამოუკიდებლად. თუ მოთამაშე თავს გამოაცხადებს მოგებულად და 

მას არ აღმოაჩნდება 31 ქულა იგი ითვლება წაგებულად. 

თუ პარტნიორმა ვერ შეძლო თქვენს მიერ ჩამოსული კარტის გაჭრა, მას უფლება აქვს კარტები დაფარულად 

გაგატანოთ. თქვენ არ გაქვთ მათი ნახვის უფლება და არც შეგიძლიათ, სანამ თამაშის შეწყვეტას არ 

გამოაცხადებთ. (რაც ჩვეულებრივ ხდება სიტყვის «ვარ» -ს გამოცხადების მერე). 



თუ მოთამაშე გამოაცხადებს, რომ თამაში დამთავრდა და მას არ აღმოაჩნდა 31 ქულა- იგი ითვლება 

წაგებულად. 

 თამაშში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ შემდეგი ''მასტის''  (დასახელების) ბანქოს ოთხივე ფერი (გული, 

აგური, ყვავი, ჯვარი). სხვადასხვა რანგის მქონე ბანქოს გააჩნია შესაბამისი ფიქსირებული ქულა: “ტუზი” – 11 

ქულა, “ათიანი” – 10 ქულა, “მეფე” - 4 ქულა, “დამა” - 3 ქულა, “ვალეტი” - 2 ქულა. 

თუ მოთამაშეს მოუვიდა სამი ერთნაირი ფერის კომბინაცია, (მალიუტკა) იმ დროს როდესაც თამაშის სახეობად 

არჩეული აქვს წესი „მალიუტკა რიგით“, მაშინ როდესაც მისი სვლა არ არის, იგი თამაშს აგრძლებეს 

ჩვეულებრივად, რადგან მას არ აქვს სამივე კარტის ჩასვლის უფლება - რიგის გარეშე. ეს წესი არ მოქმედეს მაშინ 

როდესაც მოთამაშეს მოუვიდა სამი ერთნაირი ფერის კომბინაცია, (მალიუტკა) იმ დროს როდესაც თამაშის 

სახეობად არჩეული აქვს წესი „მალიუტკა ურიგოთ“, ასევე მაშინ როცა მოთამაშეს მოუვა სამი კოზირის ფერი 

(ბურა). თუ ორივე მოთამაშეს აღმოაჩნდა «მალიუტკა», სვლის უპირატესობა მისია ვისი სვლაც იყო. 

ბურა ისპლიტება (იყოფა) იმ შემთხვევაში, როდესაც შენი სვლაა, გიჭირავს ბურა და ამავდროულად       მინიმუმ 

2 კარტი გყავს წაყვანილი. ამ დროს შეგიძლია ბურა გასპლიტო და სამი კარტის ნაცვლად ჩახვიდე ერთი ან ორი. 

სხვა ყველა შემთხვევაში ბურა არ ისპლიტება. 

 როდესაც მალუიტკა გყავს და მოწინააღმდეგე შემოდის იმავე ფერის ერთ ან ორ კარტს და ამავდროულად შენ 

ჭრი ამ კარტს, შეგიძლია მალიუტკაც შეხვიდე და ასევე შემოსული ერთი ან ორი კარტი გაჭრა. 

  თამაშში ქულების მომატება: დავი -2 ქულა, სე - 3 ქულა, ჩარი - 4ქულა, ფანჯი - 5 ქულა, შაში - 6 ქულა. 

თამაშის ხანგრძლივობა - თამაშის ხანგრძლივობა განისაზღვრება წინასწარ არჩეული ანგარიშით. ჩვენ 

მოთამაშეს ვაძლევთ არჩევანის საშუალებას, რომელიც მან უნდა გააკეთოს მაგიდის გახსნამდე, თუ სადამდე 

სურს მას თამაში. 1 ქულამდე, 3 ქულამდე, 5 ქულამდე, 7 ქულამდე თუ 11 ქულამდე. 

 მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ 1.5 წუთი. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე 

მოთამაშე 1.5 წუთში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა 

დაერიცხება მეორე მოთამაშეს. 

 დარიგების დასრულების შემდეგ  ორივე მოთამაშე პარალელურად ითვლის გახსნილი კარტის ქულებს, 

რომლისთვისაც მათ აქვთ 1.5 წუთი. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მოთამაშე გადააჭარბებს 1.5 წუთს და არ 

დააჭერს ღილაკს „კი“ ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ განსაზღვრული თანხა დაერიცხება მეორე 

მოთამაშეს. 

მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს საშუალება აქვს ითამაშოს რისკ თამაში და მოგება გაზარდოს.რისკ თამაშის 

არჩევის შემთხვევაში გამოჩნდება ხუთი ცალი კარტი აქედან ავტომატურად ამოტრიალდება პირველი კარტი.  

იმის მიხედვით როგორი კარტი გაიხსნება  მოთამაშეს შეუძლია გარისკოს  და გახსნას რომელიმე კარტი მოგების 

შემთხვევაში გაიორმაგოს თანხა. ან არ გარისკოს და დააჭიროს თანხის აღების ღილაკს და შეწყვიტოს 

თამაში.რისკ თამაშის ნაბიჯების რაოდენობა განისაზღვრება ერთ თამაშში მაქსიმუმ 5-ჯერ ზედიზედ. 

ინფორმაცია ფსონებზე :  მაგიდის შესაქმნელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი ,ხოლო მაქსიმალური - 500 

ლარი. მაქსიმალური მოგება არის 1000 ლარი. 

ამის შემდეგ ხდება რაუნდების არჩევა (ანუ არჩევა თუ რა ანგარიშამდე გსურთ თამაში) შესაძლებელია 1, 3, 5, 7 

ან 11 რაუნდიანი მაგიდის შექმნა. სურვილისამებრ ვირჩევთ მალიუტკას - რიგით ან ურიგოდ. ასევე 

შესაძლებელია ჩვეულებრივი და „პარტიის დავით“ თამაში. 

„პარტიის დავით“ არჩევისას მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს მაგიდის ფსონის გაორმაგება, 

გასამმაგება, გაოთხმაგება, გახუთმაგება, გაექვსმაგება (დავი, სე, ჩარი, ფანჯი, შაში) თამაშის მიმდინარეობისას, 

ბალანსზე არსებული თანხის შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ბურის საკომისიო შეადგენს 5%. 
 

5 კარტა ბურა: 

ხუთი ერთი „მასტის“ ფერის ბანქოს ჰქვია: „მცირე კომბინაცია“ ანუ „მალიუტკა“, ხუთი კოზირის კომბინაცია: 

„ბურა“, თამაში სადაც „მალუტკის“ ჩასვლა მიმდინარეობს ურიგოდ და თამაში სადაც „მალუტკის“ ჩასვლა 

მიმდინარეობს რიგით, ორივე შემთხვევაში ბურა არის ურიგო. 

თამაშში ქულების მომატება: დავი -2 ქულა, სე - 3 ქულა, ჩარი - 4ქულა, ფანჯი - 5 ქულა, შაში - 6 ქულა. 

 თამაშში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ შემდეგი ''მასტის''  (დასახელების)  ბანქოს ოთხივე ფერი (გული, 

აგური,  ყვავი,  ჯვარი).  ჯვარი).  სხვადასხვა  რანგის  მქონე  ბანქოს  გააჩნია  შესაბამისი ფიქსირებული ქულა: 

“ტუზი” – 11 ქულა, “ათიანი” – 10 ქულა, “მეფე” - 4 ქულა, “დამა” - 3 ქულა, “ვალეტი” - 2 ქულა, 6,7,8,9 – 0 ქულა. 

თამაშის წესები: 

თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელმაც თამაშის დაწყებისას გამოიცნო კოზირის ფერი, თითოეულ მოთამაშეს 

ურიგდება 5-5 ბანქო რიგრიგობით, შემთხვევითი წესით, პროგრამის მეშვეობით ტრიალდება ერთი ბანქო 



რომელიც განსაზღვრავს კოზირს, ხოლო დარჩენილი ბანქოს დასტა იდება სათამაშო მაგიდაზე, რომელიც 

თამაშის პროცესში ემატება ორივე მოთამაშეს. 

ერთი და იგივე ფერის უფრო მაღალი ბანქოთი ან ნებისმიერი კოზირით იჭრება უფრო დაბალი ''მასტის'' ბანქო, 

ხოლო კოზირი იჭრება მხოლოდ უფრო მაღალი კოზირით. მოთამაშე თავად განსაზღვრავს მოსული ბანქოდან, 

რომელი კარტი ჩავიდეს. თუ მოთამაშე ვერ ჭრის მეორე მოთამაშის მიერ ჩამოსულ ბანქოს, იგი ატანს მას 

ჩამოსული ბანქოს შესაბამის რაოდენობას (ერთს, ორს, სამს, ოთხს ან ხუთს) დაფარულად. მოგებულად ითვლება 

მოთამაშე რომელიც პირველი დააგროვებს 61 ქულას და იტყვის „ვარ“ ან მოაგროვებს 5 კოზირს „ბურა“-ს. „ვარ“- 

დაძახების შემთხვევაში თუ მოთამაშეს არ ექნება 61 ან მეტი ქულა, მოგებულად ჩაითვლება მეორე მოთამაშე. 

თუ ორივე მოთამაშეს აღმოაჩნდება 60- 60 ქულა მიმდინარე ხელი ჩაითვლება ფრედ. 

 ბურა ისპლიტება (იყოფა) იმ შემთხვევაში, როდესაც შენი სვლაა, გიჭირავს ბურა და ამავდროულად მინიმუმ 2 

კარტი გყავს წაყვანილი. ამ დროს შეგიძლია ბურა გასპლიტო და სამი კარტის ნაცვლად ჩახვიდე ერთი ან ორი. 

სხვა ყველა შემთხვევაში ბურა არ ისპლიტება. 

 როდესაც მალუიტკა გყავს და მოწინააღმდეგე შემოდის იმავე ფერის ერთ ან ორ კარტს და ამავდროულად შენ 

ჭრი ამ კარტს, შეგიძლია მალიუტკაც შეხვიდე და ასევე შემოსული ერთი ან ორი კარტი გაჭრა. 
 

თამაშის ხანგრძლივობა 

თამაშის ხანგრძლივობა განისაზღვრება წინასწარ არჩეული ანგარიშით. ჩვენ მოთამაშეს ვაძლევთ არჩევანის 

საშუალებას, რომელიც მან უნდა გააკეთოს მაგიდის გახსნამდე, თუ სადამდე სურს მას თამაში. 1 ქულამდე, 3 

ქულამდე, 5 ქულამდე, 7 ქულამდე თუ 11 ქულამდე. 

 მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ 1.5 წუთი. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე 

მოთამაშე 1.5 წუთში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა 

დაერიცხება მეორე მოთამაშეს. 

მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს საშუალება აქვს ითამაშოს რისკ თამაში და მოგება გაზარდოს.რისკ თამაშის 

არჩევის შემთხვევაში გამოჩნდება ხუთი ცალი კარტი აქედან ავტომატურად ამოტრიალდება პირველი კარტი.  

იმის მიხედვით როგორი კარტი გაიხსნება  მოთამაშეს შეუძლია გარისკოს  და გახსნას რომელიმე კარტი მოგების 

შემთხვევაში გაიორმაგოს თანხა. ან არ გარისკოს და დააჭიროს თანხის აღების ღილაკს და შეწყვიტოს 

თამაში.რისკ თამაშის ნაბიჯების რაოდენობა განისაზღვრება ერთ თამაშში მაქსიმუმ 5-ჯერ ზედიზედ. 

ინფორმაცია ფსონებზე : 

მაგიდის შესაქმნელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი ,ხოლო მაქსიმალური - 500 ლარი. მაქსიმალური 

მოგება არის 1000 ლარი. 

ამის შემდეგ ხდება რაუნდების არჩევა (ანუ არჩევა თუ რა ანგარიშამდე გსურთ თამაში) შესაძლებელია 1, 3, 5, 7 

ან 11 რაუნდიანი მაგიდის შექმნა. სურვილისამებრ ვირჩევთ მალიუტკას - რიგით ან ურიგოდ. ასევე 

შესაძლებელია ჩვეულებრივი და „პარტიის დავით“ თამაში. 

„პარტიის დავით“ არჩევისას მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს მაგიდის ფსონის გაორმაგება, გასამმაგება, 

გაოთხმაგება, გახუთმაგება, გაექვსმაგება (დავი, სე, ჩარი, ფანჯი, შაში) თამაშის მიმდინარეობისას, ბალანსზე 

არსებული თანხის შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ბურის საკომისიო შეადგენს 5%. 
 
 

2. ინტერნეტ სეკა (Seka) 
  
ბანქოს თამაში „სეკა“ განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთელ 

ტერიტორიაზე. მოთამაშეების რაოდენობა „სეკის“ თამაშისას მერყეობს ორიდან ექვს მოთამაშემდე. ბანქოს 

კარტების რაოდენობა არის 21 ცალი. 

„სეკა 21“ ის თამაშის წესები: „სეკა 21“ 21 კარტი ბანქოს შეკვრაში - თამაშში გამოიყენება 21 კარტი. 

ბანქოს შეკვრაში არის ჯოკერი - ანუ 9 ჯვარი, ბანქოს შეკვრას ამატებენ 9 ჯვარს და ის გამოიყენება 

ნებისმიერკომბინაციაში, ნებისმიერ კარტად. 

მოთამაშეების რაოდენობა: 2 დან 6 მდე; 

კარტების რაოდენობა შეკვრაში: 20 +ჯოკერი ანუ 9 ჯვარი, სულ 21. 

კარტების აღმატებულობა რანგების მიხედვით: ათიანი, ვალეტი, დამა, კაროლი, ტუზი. თამაშის მიზანი: 

დააგროვო რაც შეიძლება ბევრი ქულა ხელში არსებული ბანქოებით. დამრიგებელს ირჩევენ ავტომატურად. 

შემდგომ დამრიგებელი იცვლება თანმიმდევრობის მიხედვით საათის ისრის მიმართულებით. 

თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე ჩამოდის საწყის ფსონს. თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება სამ-სამი კარტი, 



დარჩენილი კარტები თამაშში არ მონაწილეობენ. 

პირველ ფსონს აკეთებს დამრიგებლის მარცხენა მხარეს მჯდომი მოთამაშე. მას შეუძლია გააკეთოს ნებიმიერი 
„ფსონი“ ან თქვას „დავწექი“. თუმცა, „დავწექის“ შემთხვევაში მან უნდა დაყაროს თავის კარტი, რაც ნიშანავს, 

რომ იგი იმ რაუნდში მონაწილეობას აღარ ღებულობს. შემდგომ მიმდინარეობს ვაჭრობა მოთამაშეთა შორის. 

პირველი სვლა ეკუთვნის მოთამაშეს, რომელიც დამრიგებლისაგან ხელმარცხნივ ზის. მას შეუძლია როგორც 

ფსონის ჩამოსვლა, ასევე სვლის გატარება. აგრეთვე მას შეუძლია კარტის დაყრა და თამაშიდან გამოსვლა. 

თამაშში შეიძლება იყოს დათქმული ზღვარი, რის ზემოთაც ფსონის აწევა არ შეიძლება. თუ მოთამაშემ დადო 

ფსონი, შემდეგი მოთამაშე ვალდებულია დადოს იმდენივე ან იმაზე მეტი, ან დაყაროს კარტი. დაფარული 

თამაში „წიომნი“ ნებადართულია - მოთამაშეებს შეუძლიათ დაფარულად (წიომნი) ითამაშონ, მაგრამ ფსონები 

იდება ორჯერ მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივი თამაშის დროს. მაგალითად: თუ თქვენ თქვით „წიომნი“ ეს ნიშანვს, 

რომ მიმდინარე კონი გააორმაგეთ, რაც ვრცელდება სხვა მოთამაშეებზეც, რომლებიც რიგში თქვენს შემდეგ 

იმყოფებიან. მათ შეუძლიათ „პერეწიომნი“-ის დაძახება, თქვენი გაორმაგებული კონის კიდევ გაორმაგება, ან 

„უარის თქმა“. ამ შემთხევაში თამაში მოხდება თქვენ გაორმაგებულ კონზე. კარტის გახსნის შემდეგ (თუ 

რომელიმე მოთამაშე თქვენს წინ გახსნის კარტს) თქვენ რიგზე შეგიძლიათ განაგრძოთ ვაჭრობა სხვა 

მოთამაშეებთან. მიმდინარე თამაშის წესების თანხამად, თქვენ არ ხართ ვალდებული გახსნათ კარტი თუ წრეზე 

თქვენ შემდგომ კიდევ არის დარჩენილი მოთამაშეები, რომელთაც ასევე არ აქვთ გახსნილი კარტები. თქვენ 

შეგიძლიათ მათთან ვაჭრობის გაგრძელება იმ შემთხვევაში თუ თქვენი კარტი წინა მოთამაშის მიერ გახსნილ 

კარტზე მაღალია, ანუ თქვენი კარტის კომბინაციის რიცხვობრივი ჯამი აღემატეა გასნილი კარტის რიცხვობრივ 

ჯამს. 

იმ შემთხვევაში თუ თამაშის პროცესში, რომნელიმე მოთამაშეს ბალანსზე არ აქვს მიმდინარე ფსონის 

განსახორციელებლად საკმარისი თანხა, ასეთ დროს არსებული თანხით, მას შეუძლია თამაშის გაგძელებაში 

მონაწილეობა მიიღოს, მაგრამ  თუ ეს მოთამაშე მოიგებს, მას დაერიცხება  ჯამურ ფსონში  მის მიერ 

განხორციელებული ფსონების პროპორციული მოგება, დანარჩენი თანხა დარჩება კონში, რომლიც 

გადათამაშდება შემდეგ რაუნდში. 

ქულები თამაშის პროცესში ფორმირდება კომბინაციების მიხედვით, რომლებიც არსებობს ორი ტიპის: 

კომბინაცია მასტის მიხედვით - შედგება ერთი მასტის კარტებისაგან; 

კომბინაცია თანრიგის მიხედვით - შედგება ერთნაირი თანრიგის კარტებისაგან 

უმაღლესი რანგის კომბინაციად ითვლება-სამი ტუზი; 

 თუ თამაშში ნებადართულია ჯოკერი - 9 ჯვარი, მაშინ ის შეიძლება დაემატოს ნებისმიერ კომბინაციას, 

ნებისმიერი კარტის რანგში. (+11 კომბინაციის შეჯამებისას). ყველა, ხელში მყოფ შესაძლო ვარიანტიდან აირჩევა 

ის ვარიანტი, რომელიც ჯამში იძლევა ყველაზე მაღალ ქულას. გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც დარიგებულია 

სხვადასხვა მასტის კარტი გარდა ჯვრისა და სხვადასხვა რანგის ტუზზე დაბალი კარტი. მაგ: K♦ J♥Joker=11. 

 მაგალითად: A♥K♥K♦ = 21, A♥K♦Joker = 22, A♥K♦Q♣ = 11 იმისდა მიხედვით რა ვარიანტია შერჩეული 

თამაშისათვის. ერთნაირ ქულებიანი კომბინაციები განსხვავდებიან - თამაშში შერჩეული ვარიანტიდან 

გამომდინარე, „მასტი უფრო მნიშვნელოვანია“, ვიდრე კარტების კომბინაცია. მაგ. 10♥K♥Q♣ უფრო 

აღმატებულია, ვიდრე კომბინაცია 10♦J♥J♣. 

თამაში მიმდინარეობს იქამდე სანამ არ დარჩება ორი მოთამაშე, რომელთაც შეუძლიათ გახსნან კარტები და 

გამოავლინონ მოგებული მათ შორის. 

თუ კარტების გახსნისას მოთამაშეებს აქვთ ერთნაირი ქულების რაოდენობა, სიტუაციას ეწოდება „სეკა“ და 

მოთამაშეები გაითამაშებენ მიმდინარე ბანკს შემდეგ თამაშში. სხვა მოთამაშეებსაც შეუძლიათ შეუერთდნენ 

სეკის თამაშს ფსონის ჩამოსვლის შემდგომ. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება „სეკა“ და გადათამაშების შემდეგ 

რომელიმე მოთამაშეს გამოელევა ბალანსზე თანხა, პროგრამა მას აღარ მისცემს თამაშის გაგრძელბის 

საშუალებას. 

ინფორმაცია ფსონებზე: 

მინიმალური სათამაშო თანხა მაგიდაზე არის - 1 ლარი, ხოლო მაქსიმალური - 500 ლარი. მაქსიმალური მოგება 

არის 2500 ლარი. ფსონში მინიმალური შეასატანი თანხა არის - 0.10 ლარი, ხოლო ფსონის მაქსიმალური 

რაოდენობა დამოკიდებულია სათამაშო თანხის რაოდენობაზე. სათამაშო თანხა ყოველთვის 10-ჯერ მეტი უნდა 

იყოს ფსონში ჩასულ თანხაზე. მოთამაშეთა მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს - 2 მოთამაშე, ხოლო 

მაქსიმალური - 6 მოთამაშე. სეკის საკომისიო შეადგენს 6%.



3. ინტერნეტ დომინო (Dominoes) 
 

თამაში მიმდინარეობს 28 ქვით. თითოეულ ქვაზე გამოსახულია 2 ღირებულების ციფრი (0-დან 6-მდე), 

რომელიც თამაშის მსვლელობის მთავარ პრინციპს განაპირობებს. ყოველი ხელის დაწყების დროს მოთამაშეებს 

ურიგდებათ 7 – 7 ქვა, დანარჩენი 14 ქვა რჩება ე.წ. ბაზარში. თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელსაც აქვს ორი მაღალი 

ერთნაირი ციფრის მქონე ქვა. ქვის მიდება ხდება მხოლოდ ერთი და იმავე მნიშვნელობის ციფრის მქონე 

ქვასთან. 

თამაშში გამარჯვების მთავარი პრინციპია ქულების მოგროვება, რომელიც ითვლება ქვების ბოლო ციფრების 

დაჯამებით. სათამაშო ხელის რაოდენობას მოთამაშე მაგიდის შექმნისას განსაზღვრავს. ხელის მაქსიმუმი 

რაოდენობაა 3. 

თამაშის მსვლელობისას, თუ მოთამაშეს არ ყავს თამაშის გასაგრძელებლად საჭირო მნიშვნელობის მქონე ქვა, 

იგი მიდის ე.წ. ბაზარში და შემთხვევითობის პრინციპით იღებს ერთ-ერთ დაფარულ ქვას. 

 ხელი დასრულებულად ითვლება, როდესაც ერთ-ერთი მოთამაშე გამოიყენებს უკანასკნელ ქვას, ამ 

შემთხვევაშიც მოწინააღმდეგის ხელში დარჩენილი ქვების რიცხობრივი მნიშვნელობა დაითვლება 5 ქულიანი 

დამრგვალებით და დაერიცხება ხელის გამარჯვებულს. თუ მოწინააღმდეგეს ხელში დარჩა მხოლოდ 0-0 (იგივე 

"პუსტა-პუსტა") ქულის მნიშვნელობის ქვა ამ შემთხვევაში გამარჯვებული იწერს 10 ქულას. შემდეგ ხელს იწყებს 

წინა ხელის გამარჯვებული. თუ რომელიმე მოთამაშემ დადო ისეთი ქვა, რომლის დადების მერეც თამაშის 

გაგრძელების საშუალება არ აქვს არცერთ მოთამაშეს, თამაში ცხადდება დაკეტილად, ასეთ სიტუაციაში თამაში 

არ სრულდება, იმ შემთხვევაშიც კი თუ რომელიმე მოთამაშეს უკვე აქვს დაგროვილი საჭირო რაოდენობის 

ქულა. მომდევნო დარიგებაში „სტავკიორი“ ხდება ის მოთამაშე რომელმაც დაკეტა თამაში. ქულების დაგროვება 

ხდება წინასწარ დათქმულ რაოდენობამდე (75, 175, 255, 355). ხელის გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მოთამაშე, 

რომელიც პირველი მოაგროვებს ამ რაოდენობას. ხელის მოგების შემთხვევაში გამარჯვებულს ენიჭება პარტიის 

ქულა. პარტიის ქულა შეიძლება იყოს 1-ზე მეტი შემდეგ შემთხვევებში: 

თუ ხელი თამაშდება 255 ქულამდე და ხელის დასრულებისას ერთ-ერთ მოთამაშეს აქვს 50 ან ნაკლები ქულა, 

ოპონენტი მოიპოვებს 3 ქულას. 

თუ ხელი თამაშდება 255 ქულამდე და ხელის დასრულებისას ერთ-ერთ მოთამაშეს აქვს 50-დან 100-მდე ქულა, 

ოპონენტი მოიპოვებს 2 ქულას. 

თუ ხელი თამაშდება 355 ქულამდე და ხელის დასრულებისას ერთ-ერთ მოთამაშეს აქვს 50 ან ნაკლები ქულა, 

ოპონენტი მოიპოვებს 3 ქულას. 

თუ ხელი თამაშდება 355 ქულამდე და ხელის დასრულებისას ერთ-ერთ მოთამაშეს აქვს 50-დან 100-მდე ქულა, 

ოპონენტი მოიპოვებს 2 ქულას. 

თუ ხელი თამაშდება 175 ქულამდე და ხელის დასრულებისას ერთ-ერთ მოთამაშეს აქვს 50 ან ნაკლები ქულა, 

ოპონენტი მოიპოვებს 2 ქულას. 

ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ხელის მოგებისას გამარჯვებულს ენიჭება 1 ქულა. თამაშის დაწყებამდე 

მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს თამაშის სახეობა - „ჩვეულებრივი“ ან „პარტიის დავი“ (დავი, სე, ჩარი, ფანჯი ან 

შაში). 

თამაშის ხანგრძლივობა - თამაშის ხანგრძლივობა განისაზღვრება წინასწარ არჩეული ანგარიშით. ჩვენ 

მოთამაშეს ვაძლევთ არჩევანის საშუალებას, რომელიც მან უნდა გააკეთოს მაგიდის გახსნამდე, თუ სადამდე 

სურს მას თამაში. 1 ხელი, 2 ხელი, 3 ხელი. 

 მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ 2,25 წუთი(135 წამი). იმ შემთხვევაში, თუ 

რომელიმე მოთამაშე 2,25 წუთში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ 

დათქმული თანხა დაერიცხება მეორე მოთამაშეს. 

„პარტიის დავის“ არჩევის შემთხვევაში მოთამაშეს შეუძლია თამაშის მსვლელობისას მოწინააღმდეგეს გადავება 

შესთავაზოს და სათამაშო ფსონი გააორმაგოს. მოთამაშეებს შეუძლიათ ერთმანეთს თანმიმდევრობით 

შესთავაზონ „სე“, „ჩარი“, „ფანჯი“ და „შაში“. ამასთანავე, თუ მოთამაშე უარს იტყვის „პარტიის დავზე“ იგი 

წააგებს მთელ პარტიას და არა მხოლოდ ხელს. მაგ.: შექმნილია მაგიდა შემდეგი მონაცემებით: თანხა - 1 ლარი 

ქულა - 255 

ხელი - 3 

პარტიის დავი - დავი 

ასეთ შემთხვევაში, „პარტიის დავის“ შეთავაზებაზე თუ მოთამაშე უარს იტყვის ის წააგებს პარტიას (და არა 

მხოლოდ ხელს). 

დომინოს საკომისიო შეადგენს 6%. 



 

მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს საშუალება აქვს ითამაშოს რისკ თამაში და მოგება გაზარდოს.რისკ თამაშის 

არჩევის შემთხვევაში გამოჩნდება ხუთი ცალი დომინოს ქვა  აქედან ავტომატურად ამოტრიალდება ერთი ქვა.  

იმის მიხედვით როგორი ქვა  გაიხსნება  მოთამაშეს შეუძლია გარისკოს  და გახსნას რომელიმე ქვა მოგების 

შემთხვევაში გაიორმაგოს თანხა. ან არ გარისკოს და დააჭიროს თანხის აღების ღილაკს და შეწყვიტოს თამაში. 

რისკ თამაშის ნაბიჯების რაოდენობა განისაზღვრება ერთ თამაშში მაქსიმუმ 5-ჯერ ზედიზედ. 

ინფორმაცია ფსონებზე: 

მაგიდის შესაქმენელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი და მაქსიმალური - 500ლარი. მაქსიმალური 

მოგება არის 1000 ლარი. დომინოს საკომისიო შეადგენს 6%, 
 

4. იაპონური ჯოკერი (Japanese Joker) 
 

იაპონური ჯოკერი ჯოკერის ერთ ერთი ნაირსახეობაა სადაც თამაშობს 2 მოთამაშე. საიტზე ავტორიზაციის 

გავლის შემდეგ თამაშების გვერდზე იაპონური ჯოკერის ამორჩევის შემთხვევაში გაიხსნება თამაშის „ლობი“, 

სადაც შესაძლებელია ახალი თამაშის შექმნა 0,40 თეთრიდან 500 ლარამდე, 1, 3, 7, 11 ან 21 ქულით და ასევე 36 ან 

38 კარტით. 

36 და 38 კარტა თამაშის განსხვავება იმაში მდგომარეობს რო 38 კარტა თამაშში ოთხივე ექვსიანი იღებს 

მონაწილეობას. 36 კარტა თამაშში კი ექვსიანებიდან მონაწილეობს მხოლოდ აგურისა და გულის ექვსიანები. 

თამაშის შექმნის შემდეგ ელოდებით მოწინააღმდეგეს, თამაშის დაწყებამდე ორივე მოთამაშეს ურიგდება თითო 

კარტი რომელ მოთამაშესაც მიუვა მაღალი კარტი ის იწყებს თამაშს და შესაბამისად სამი კარტის დარიგების 

შემდეგ ირჩევს კოზირს. კოზირი ირჩევა ხუთი შესაძლო ვარიანტიდან ყვავი, ჯვარი, გული, აგური, ბეზი ანუ 

კოზირის გარეშე. კოზირის არჩევის შემდეგ მაგიდაზე ორივე მოთამაშეს ურიგდება კარტი. 36 კარტით თამაშისას 

მაგიდაზე რიგდება 10-10 კარტი რომლიდანაც 5 ღიაა და 5 დახურული თითეული მოთამაშისათვის, ხოლო 

„ხელში“ მოთამაშეებს ურიგდებათ 8-8 კარტი, 38 კარტით თამაშისას 12-12 რიგდება მაგიდაზე რომლიდანაც 6 

ღიაა და 6 დახურული თითეული მოთამაშისათვის , ხოლო „ხელში“ მოთამაშეებს ურიგდებათ 7-7 კარტი. 

მოთამაშე პირველ კარტს ჩადის აუცილებლად „ხელიდან“ . მოთამაშის მიზანია რაც შეიძლება მეტი კარტი 

აიღოს. თუ ერთი მოთამაშე აიღებს 11 წყვილ კარტს მეორე შესაბამისად წაიღებს 7 ს 36 კარტიან თამაშში და 8 ს 

38 კარტიან თამაშში, შესაბამისად პირველ შემთხვევაში პირველი მოთამაშე მიიღებს 4 ქულას (11-7) და მეორე 

შემთხვევაში 3 ს (11-8). ის მოთამაშე ვინც პირველი დააგროვებს 11(21)ქულას ის იგებს თამაშს.  

მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ (75 წამი). იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე 

მოთამაშე 75 წამში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა 

დაერიცხება მეორე მოთამაშეს. 

თამაშის დასრულების შემდგომ გამოდის ფანჯარა, სადაც არის „რისკ თამაშის“ შეთავაზების ღილაკი.  მოთამაშეს 

აქვს შესაძლებლობა მოგებული ფსონი გააორმაგოს. ამისათვის აუცილებელია „რისკ თამაშის“ ღილაკზე დაჭერა 

და გააქტიურება. გააქტიურების შემდგომ მოთამაშე გადადის „რისკ თამაშის“ პროცესში, სადაც გამოტანილია 5 

ბანქო. აქედან 1 ბანქო (დილერის ბანქო) არის ღია შესაბამისი აღმნიშვნელი მასტითა და რანგით. მოთამაშეს 

შეუძლია დარჩენილი დახურული 4 ბანქოდან ამოირჩიოს რომელიმე და გახსნას. მოგების გაორმაგებისათვის 

აუცილებელია მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო იყოს მაღალი დილერის ბანქოზე. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული 

ბანქო იქნება დილერის ბანქოზე დაბალი რანგის, ის წააგებს „რისკ თამაშს“. ასევე მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა 

არ გააგრძელოს „რისკ თამაში“ და აიღოს კუთვნილი მოგება. რისკ თამაშის ნაბიჯების რაოდენობა განისაზღვრება 

ერთ თამაშში მაქსიმუმ 5-ჯერ ზედიზედ. 

მინიმალური ფსონი არის 0,40 ლარი. მაქსიმალური ფსონი არის 500 ლარი . მაქსიმალური მოგება არის 1000 

ლარი. ჯოკრის საკომისიო შეადგენს 5,5%. 
 

 Quick Play 

WWW.CRYSTALBET.COM-ზე არსებულ მაგიდის თამაშებში, კერძოდ ინტერნეტ ბურა (3 კარტა/5 კარტა), 

ინტერნეტ დომინო და იაპონური ჯოკერი მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ თამაშის Quick play-ის 

ვარიაციით. 

Quick play არის მაგიდის თამაშების გამარტივებული ვარიაცია,  სადაც მოთამაშეს მაგიდის შექმნის გარეშე 

შეუძლია ეთამაშოს მოწინააღმდეგეს . 

Quick play-ის ყოველ მაგიდაზე წინასწარ პარამეტრადაა მითითებული თუ რა ოდენობის თანხაზე , რა ქულამდე , 

და რა კონკრეტული თამაშისთვის დამახასიათებელი  პირობითაა შესაძლებელი თამაში. 



თანხა აკლდება მოთამაშეს თამაშის დაწყების და არა რეგისტრაციისთანავე, მოგების შემთვხვევაში ბალანსზე 

აისახება თამაშის დასრულებისას. 

Quick play-ის  მთავარი  მიზანი არის სწრაფი თამაში და კონკრეტული მაგიდის თამაშისთვის წესები უცვლელია. 

 

 JETX- ჯეტიქსი 
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JETX არის სმარტსოფტის ახალი სლოტ თამაში, აღნიშნული თამაში განეკუთვნება ვიდეო-სლოტის კლასიფიკაციას. 

თამაში მიმდინარეობს ინტერნეტის მეშვეობით კომპიუტერის ეკრანზე. ეკრანზე გრაფიკულად განლაგებულია ღილაკები, 

კომპიუტერის თაგვის  ("მაუსის") მეშვეობით მოთამაშე ატარებს თამაშს  ამ ღილაკებზე დაწკაპუნებით. თამაში 

წარმოადგენს ფლეშ ანიმაციას. მონიტორის ეკრანზე გამოსახულია რეაქტიული თვითმფრინავი JETX ” რომელიც იღებს 

სტარტს და ხდება მისი აფრენა. თამაშის მიმდინარეობისას JETX -მა შეიძლება მიაღწიოს გარკვეულ სიმაღლეს (რაც 

გამოიხტება მულტიპლიკატორის მეშვეობით) ან მოხდეს მისი აფეთქება. 

ეკრანის მარჯვენა ნაწილში მოცემულია ღილაკები, რომლითაც შესაძლებელია თანხის განთასება და თანხის მოხსნა. 

თამაშის დასაწყებად მოთმაშე ირჩევს სასურველ თანხას 0.10 ლარიდან 1000 ლარამდე. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ თამაშის 

განმავლობაში იზრდება ე.წ. მულტიპლიკატორი, რომლის შესაძლო დიაპაზონი არის 1-დან უსასრულობამდე და 

რომელსაც შემთხვევითობის პრინციპით განსაზღვრავს სათამაშო პროგრამა. მომხმარებლის მიზანია შეწყვიტოს თამაში, 

ვიდრე მულტიპლიკატორი შეწყვეტს ზრდას ანუ („აფეთქდება“). მოთამაშე თამაშის ზოგიერთ რაუნდში ვერ ახერხებს 

მოგების მიღებას, რადგან რიგ შემთხვევებში სათამაშო პროგრამის მიერ „აფეთქება“ ხდება მულტიპლიკატორის 1-ის 

ტოლ ნიშნულზე. მოთამაშე მოგებულია, თუ ის 

„აფეთქებამდე“ შეწყვეტს თამაშს. მისი მოგება შეადგენს თამაშის შეწყვეტის მომენტში მულტიპლიკატორის 

მნიშვნელობის ნამრავლს დადებულ თანხაზე (მაგალითად: თუ მომხმარებელმა განათავსა 5 ლარი და თამაში შეწყვიტა, 

როცა მულტიპლიკატორის ნიშნული იყო 10-ზე, მოთამაშე მოიგებს 50 ლარს). თუ მოთამაშე არ შეწყვეტს თამაშს 

აფეთქებამდე, მოთამაშე კარგავს მთლიან ფსონზე განთავსებულ თანხას. თანხის განთავსება ხდება ღილაკით „ფსონის 

განთავსება“. თანხის განსათავსებლად საჭიროა მოთამაშემ „თანხის“ ველში ჩაწეროს სასურველი თანხის ოდენობა.  

მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს აგრეთვე თამაშის ავტომატური რეჟიმი, კერძოდ: ა) მიუთითოს თანხის ოდენობა, რომლითაც 

ავტომატურად დაიწყებს ყოველ მომდევნო თამაშს. ბ) მიუთითოს მულტიპლიკატორის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის 

მიღწევისას იგი ავტომატურად წყვეტს ყოველ მომდევნო თამაშს. 

ჯეტიქსს გააჩნია ჯეკპოტი “Galaxy”.  ჯეკპოტი თამაშდება შემთხვევითობის პრინციპით სათამაშო პროგრამის მიერ. JetX-ის 

ჯეკპოტს იგებს პროგრამის მიერ შეთხვევითობის პრინციპით შერჩეული მხოლოდ ერთი მოთამაშე. ჯეკპოტის მოსაგებად 

აუცილებელია, რომ მოთამაშემ განათავსოს მინიმუმ 1 ₾ ფსონი და მინიმალური განაღდების კოეფიციენტი იყოს 1,4. 

მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება. მინიმალური ფსონი არის 0.10 

ლარი, მაქსიმალური ფსონი არის 1000 ლარი, მაქსიმალური მოგება შეადგენს 100000 ლარს. 

 
 

სხვადასხვა  თამაშები 

 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის სხვადასხვა თამაშები: 

 

1. Balloon 

2. Cappadocia 

3. PlinkoX 
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1. Balloon 



Balloon - არის კრისტალბეთის ახალი სლოტ თამაში, აღნიშნული თამაში განეკუთვნება ვიდეო-სლოტის 

კლასიფიკაციას. თამაში მიმდინარეობს ინტერნეტის მეშვეობით კომპიუტერის ეკრანზე. ეკრანზე გრაფიკულად 

განლაგებულია ღილაკები, კომპიუტერის თაგვის ("მაუსის") მეშვეობით მოთამაშე ატარებს თამაშს ამ ღილაკებზე 

დაწკაპუნებით. 

თამაში წარმოადგენს ფლეშ ანიმაციას. მონიტორის ეკრანზე გამოსახულია გასაბერი ბუშტი, რომელიც იბერება. თამაშის 

მიმდინარეობისას ბუშტმა შეიძლება მიაღწიოს გარკვეულ ზომას (რაც გამოიხტება მულტიპლიკატორის მეშვეობით) ან 

მოხდეს მისი გასკდომა. ეკრანზე მოცემულია ღილაკები, რომლითაც შესაძლებელია თანხის განთასება და თანხის მოხსნა. 

თამაშის დასაწყებად მოთმაშე ირჩევს სასურველ თანხას 0.10 ლარიდან 100 ლარამდე. 

თამაშის დასაწყებად აირჩიე სასურველი ფსონი ,Press & hold ღილაკზე დაჭერისას ბუშტი დაიწყებს ბერვას, Press & hold - 

ღილაკიდან მაუსის აღება ავტომატურ მოგებად ითვლება თუ ბუშტი არ გასკდა. 

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ თამაშის განმავლობაში იზრდება ე.წ. მულტიპლიკატორი, რომლის შესაძლო დიაპაზონი 

არის 1-დან უსასრულობამდე და რომელსაც შემთხვევითობის პრინციპით განსაზღვრავს სათამაშო პროგრამა. 

მომხმარებლის მიზანია შეწყვიტოს თამაში, ვიდრე მულტიპლიკატორი შეწყვეტს ზრდას ანუ („ბუშტი გასკდება“). 

მოთამაშე თამაშის ზოგიერთ რაუნდში ვერ ახერხებს მოგების მიღებას, რადგან რიგ შემთხვევებში სათამაშო პროგრამის 

მიერ „გასკდომა“ ხდება მულტიპლიკატორის 1-ის ტოლ ნიშნულზე. 

მომხმარებელს საშუალება ეძლევა 3 წამის განმავლობაში მოგებული თანხა გაზარდოს, ამისთვის საჭიროა დროის 

ამოწურვამდე ხელახლა დააჭიროს Press & hold-ღილაკს ბუშტი დაიწებს ზრდას იმ სიდიდიდან სადაც გაჩერდა. ხოლო 

წამზომი თავიდან დაიწყებს ათვლას. მოგება გამოთვლება კოეფიციენტისა და თანხის ნამრავლით, ბუშტის გაბერვის 

სიდიდე განსაზღვრული არ არის და ის მერყეობს 1-დან უსასრულობამდე. 

მოთამაშე მოგებულია, თუ ის „გასკდომამდე“ შეწყვეტს თამაშს. მისი მოგება შეადგენს თამაშის შეწყვეტის მომენტში 

მულტიპლიკატორის მნიშვნელობის ნამრავლს დადებულ თანხაზე (მაგალითად: თუ მომხმარებელმა განათავსა 5 ლარი 

და თამაში შეწყვიტა, როცა მულტიპლიკატორის ნიშნული იყო 2,0 -ზე, მოთამაშე მოიგებს 10 ლარს). 

თამაშის მინიმალური ფსონია 0.10-ლარი, მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი, ხოლო მაქსიმალური მოგება შეადგენს 10.000 

ლარს 

 

2. Cappadocia 
Cappadocia-არის ვიდეო თამაში, “Smartsoft”-ისგან, თამაშის წესები არის ძალიან მარტივი, მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს 

აირჩიოს სასურველი სათამაშო ფსონი.მოთამაშეს შეუძლია გაუშვას რამოდენიმე საჰაერო ბურთი (მაქს. 5) ერთდროულად 

და დამაატოს ახალი როგორც კი ერთი მათგანზე გაანაღდებს ფსონს ან წააგებს. რაც ნიშნავს იმას რომ ერთდროულად 

გაშვებული შეიძლება იყოს 1 დან მაქსიმუმ 5 საჰაერო ბურთამდე.  მოთამაშეს შეუძლია გაშვებამდე აირჩიოს სასურველი 

ფსონი 0,5, 1,  2, 5, 10, 20, 40, 80, 100, 200 ლარიანი ფსონების დიაპაზონში. თითოეულ ბურთზე გაანაღდოს მოგება მისთვის 

სასურველ ნიშნულზე. საჰაერო ბურთი შეიძლება ნებისმიერ დროს ჩამოვარდეს და ამ შემთხვევაში მოთამაშე აგებს 

დადებულ თანხას.  

    არსებობს რამოდენიმე ტიპის საჰაერო ბურთი, რომლებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან ვიზუალით და მოგების 

აღნიშვნის ანიმაციით. ბურთის ტიპი განისაზღვრება დადებული ფსონის მიხედვით, თუმცა შესაძლებელია ფსონის 

ხსენებულ დიაპაზონში ფსონის არჩევა - და + ღილაკების გამოყენებით. 

მოთამაშეს აქვს ხუთი ღილაკი  (მობილურ ვერსიაში 4), რომლითაც შეუძლია მისთვის სასურველი საჰაერო ბურთის ტიპის 

გაშვება. ბურთის გაშვების შემდეგ, იქ სადაც იყო ასარჩევი ფსონი იცვლება მიმდინარე მოგებით და მოთამაშეს შეუძლია 

გაანაღდოს მოგება. მოგების ან წაგების შემდეგ, ღილაკი, რომლიდანაც მოხდა გაშვება, უბრუნდება საწყის მდგომარეობას 

და მოთამაშეს ეძლევა საშუალება თავიდან გაუშვას მისთვის სასურველი ბურთი. 

როდესაც იგებს მოთამაშე ბურთის ტიპის მიხედვით ირთვება მოგების ანიმაცია (ფეიერვერკი) და ბურთი ქრება სივრციდან. 

წაგების დროს ბურთს ეკიდება ცეცხლი, იწყებს სწრაფად ვარდნას და დროის მცირე მონაკვეთში ქრება 

მინიმალური ფსონი არის:50 თეთრი,მაქსიმალური 200ლარი 

მაქსიმალური მოგება შეადგენს 10 000 ლარს.



 

 
 

 

3. PlinkoX  
ესაა “Smartsoft-ის” ახალი თამაში, განსხვავებული სათამაშო სპეციფიკით და გამოცდილებით, სადაც მოთამაშე ირჩევს ფსონს 

და შემდეგ ბეთის ღილაკზე დაჭერით ყრის ფერად ბურთებს. ბურთი ბეთის მიღების შემდეგ გორდება ზევიდან ქვევით 

პირამიდის ფორმის დაფაზე. ბურთის ტრაექტორია განისაზღვრება შემთხვევითობის პრინციპით. ბურთის ვარდნის 

დასრულება ხდება მისი დაცემით პირამიდის სათამაშო დაფის ბოლოში განლაგებულ ერთ-ერთ ნამრავლზე. სულ თამაშში 

არის შემდეგი ნამრავლები, რომელზეც შეიძლება დაეცეს ბურთი: 

 5 ცალი 0.20 X ნამრავლი 

 2 ცალი  2X ნამრავლი 

 2 ცალი  4X ნამრავლი 

 2 ცალი  10X ნამრავლი 

 2 ცალი  20X ნამრავლი 

 2 ცალი  1,000X ნამრავლი 

თამაშში არის 3 განსხვავებული ტიპის ბურთი: 

 1x - წითელი ფერის 

 5X - ყვითელი ფერის 

 10X - ალმოდებული ბურთი 

თითოეული ბურთის ჩამოვარდნის ალბათობა განისაზღვრება შემთხვევითობის პრინციპით.  

იმის მიხედვით თუ რა ფერის ბურთი ჩამოვარდება, განისაზღვრება მისი მოგების კოეფიციენტი. მაგალითად 1 ლარიან 

ფსონზე თუ 1x ბურთი დაეცემა 20X-ზე მოთამაშე მოიგებს 20 ლარს. თუ ყვითელი ფერის 5X ბურთი დაეცემა 1 ლარიან 

ფსონზე 20 X დაფაზე მოთამაშე მოიგებს 100 ლარს და ასე შემდეგ. 

ერთი ფსონის ფარგლებში მინიმალური მოგება შეადგენს ფსონის 0.20 X ოდენობას ხოლო მაქსიმალური: ფსონის 10,000X 

ოდენობას. 

თამაშის სხვა წესები და პირობები დეტალურად არის აღწერილი მენიუში, რომელსაც მოთამაშე ქართულ ენაზე გაეცნობა 

თამაშის ჩატვირთის შემდეგ მენიუს სექციაში. 

მინიმალური ფსონი: 0.05 ლარი 

მაქსიმალური ფსონი: 300 ლარი 

მაქსიმალური მოგება: 3,000,000 ლარი 

 



სლოტ თამაშები. 
 

სლოტ თამაშები ხელმისაწვდომია, როგორც კომპიუტერულ  ასევე მობილურ 

ვერსიაში. ფლეშ თამაშები (თამაშები გადმოტვირთვის გარეშე) 

 
 საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის სლოტ თამაშები: 

 

პროვაიდერი - SMARTSOFT 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „სმარტსოფტი“  ს/კ 406144587 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0007 

ნებართვის N: 19-02/04 

Smartsoft - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე 

აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული 

ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. 

ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც 

მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან 

მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის 

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას 

იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები 

შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების 

ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 
 

N თამაშის დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 Samurai 0,50 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

2 BookOfWin 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

3 Cowboy 0,01 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

4 Christmas 0,25 ₾ 100,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

5 Viking 0,20 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

6 Aztec 0,20 ₾ 500,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

7 Fun Fruit 0,20 ₾ 500,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

8 Moon Stones 0,50 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

9 Apollo 0,25 ₾ 100,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

10 Bank Job 0,50 ₾ 200,00 ₾ 10 000,00 ₾ 



11 Evolution 0,10 ₾ 100,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

12 Burning Ice 0,10 ₾ 50,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

13 Magic Garden 0,05 ₾ 50,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

14 Magic Garden 10 0,05 ₾ 50,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

15 Magic Garden 40 0,40 ₾ 80,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

16 Burning Ice 10 0,10 ₾ 50,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

17 Burning Ice 40 0,40 ₾ 80,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

18 Dark 0,40 ₾ 100,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

19 Spin X 0,05 ₾ 100,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

20 World war 0,20 ₾ 10,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - AMUSNET  
თამაშების მომწოდებელი: შპს „ამუსნეტ ინტერაქტივ ჯორჯია“  ს/კ 405563108 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0110 

ნებართვის N: 19-02/27 

AMUSNET - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. 

თამაშებს გააჩნია 1-დან 225-მდე ფიქსირებული, ან არჩევადი ხაზი, რომელსაც მოთამაშე თავად ირჩევს 

სურვილისამებრ. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, 

რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, 

კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, 

CREDIT - კრედიტის ღირებულების ფუნქცია. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას 

(თუ თამაშში ეს შესაძლებელია) და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. თამაში იწყება არჩეულ 

ბეთზე დაჭერის შემდეგ. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. 

მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება 

განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების 

რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ 

შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი 

კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი 

სიმბოლოა გამოსახული (გამონაკლისის გარდა). რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, 

მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ძირითადათ ყველა ამ 

თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი 

სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები 

მოცემულია თამაშის დახმარებებში. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს 

ეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ 

თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში “X2” ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი 

თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი 

მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გამოიცნობს ბანქოს ფერს (შავს ან წითელს). 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 10 Burning Heart 0.20 ₾ 500.00 ₾ 750,000 ₾ 



2 100 Burning Hot 1.00 ₾ 500.00 ₾ 1,500,000 ₾ 

3 100 Cats 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

4 100 Super Hot 1.00 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

5 2 Dragons 0.01 ₾ 500.00 ₾ 375,000 ₾ 

6 20 Burning Hot 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

7 20 Dazzling Hot 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

8 20 Diamonds 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

9 20 Hot Blast 0.20 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

10 20 Joker Reels 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

11 20 Super Hot 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

12 20 Super Hot Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 20,000 ₾ 

13 27 Wins 0.20 ₾ 500.00 ₾ 405,000 ₾ 

14 30 Spicy Fruits 0.30 ₾ 450.00 ₾ 22,500 ₾ 

15 30 Summer Bliss 0.30 ₾ 450.00 ₾ 525,000.00 ₾ 

16 4 of a Kind Bonus Poker 1.00 ₾ 500.00 ₾ 400,000 ₾ 

17 40 Almighty Ramses II 0.40 ₾ 500.00 ₾ 400,000 ₾ 

18 40 Burning Hot 0.40 ₾ 500.00 ₾ 1,500,000 ₾ 

19 40 Burning Hot 6 Reels 0.50 ₾ 500.00 ₾ 1,200,000 ₾ 

20 40 Hot & Cash 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

21 40 Lucky King 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

22 40 Mega Clover 0.40 ₾ 500.00 ₾ 200,000 ₾ 

23 40 Super Hot 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

24 5 Burning Heart 0.15 ₾ 500.00 ₾ 1,210,000 ₾ 

25 5 Dazzling Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

26 5 Great Star 0.15 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

27 5 Juggle Fruits 0.15 ₾ 500.00 ₾ 400,000 ₾ 

28 50 Amazons' Battle 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

29 50 Horses 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

30 Action Money 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

31 Age of Troy 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

32 Aloha Party 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

33 Amazing Amazonia 0.02 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

34 Amazons' Battle 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

35 Ancient Dynasty 0.01 ₾ 450.00 ₾ 225,000 ₾ 

36 Aztec Glory 0.02 ₾ 500.00 ₾ 450,000 ₾ 

37 Blue Heart 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

38 Blue Oceans 0.20 ₾ 500.00 ₾ 605,000.00 ₾ 

39 Book of Magic 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

40 Brave Cat 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

41 Bulky Fruits 0,15 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

42 Burning Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 750,000 ₾ 

43 Burning Hot 6 Reels 0.20 ₾ 500.00 ₾ 825,000 ₾ 

44 Burning Hot Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 39,000 ₾ 

45 Candy Palace 0.20 ₾ 500 ₾ 150,400 ₾ 

46 Caramel Hot 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 



47 Casino Mania 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

48 Cats Royal 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

49 Circus Brilliant 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

50 Circus Brilliant Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 40,000 ₾ 

51 Cocktail Rush 0,20 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

52 Coral Island 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,500,000 ₾ 

53 Dark Queen 0.20 ₾ 500.00 ₾ 450,000 ₾ 

54 Diamond Plus 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000.00 ₾ 

55 Dice & Roll 0.20 ₾ 500.00 ₾ 375,000 ₾ 

56 Dice High 0.20 ₾ 500.00 ₾ 400,000 ₾ 

57 Dorothy's Fairyland 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

58 Dragon Reborn 0.01 ₾ 500.00 ₾ 450,000 ₾ 

59 Dragon Reels 0.01 ₾ 500.00 ₾ 450,000 ₾ 

60 Drops of Water 0.20 ₾ 500 ₾ 1,401,000 ₾ 

61 Egypt Sky 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

62 Egypt Sky Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 40,000 ₾ 

63 Emperor's Palace 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

64 Empress Charm 0,25 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

65 Extra Stars 0.02 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

66 Extremely Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

67 Fast Money 0.02 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

68 Flaming Hot 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

69 Flaming Hot Extreme 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

70 Forest Band 0.01 ₾ 500.00 ₾ 300,000 ₾ 

71 Forest Tale 0.01 ₾ 450.00 ₾ 500,000 ₾ 

72 Fortune Spells 0.02 ₾ 500.00 ₾ 2,500,000 ₾ 

73 Frog Story Easter Edition 0.20 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

74 Fruits Kingdom 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,750,000 ₾ 

75 Fruity Time 0,20 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

76 Game of Luck 0.20 ₾ 500.00 ₾ 200,000 ₾ 

77 Genius of Leonardo 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

78 Gold Dust 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

79 Grace of Cleopatra 0.02 ₾ 500.00 ₾ 2,500,000 ₾ 

80 Great 27 0.20 ₾ 500.00 ₾ 540,000 ₾ 

81 Great Adventure 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

82 Great Empire 0.02 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

83 Halloween 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

84 Halloween Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 20,000 ₾ 

85 Hot & Cash 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

86 Hot Deco 0,15 ₾ 500 ₾ 54 000,000 ₾ 

87 Ice Valley 0.50 ₾ 500.00 ₾ 125,000 ₾ 

88 Imperial Wars 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,000,000 ₾ 

89 Inca Gold II 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

90 Jacks or Better Poker 1.00 ₾ 500.00 ₾ 400,000 ₾ 

91 Joker Poker 1.00 ₾ 500.00 ₾ 475,000 ₾ 



92 Kamakura 0,25 ₾ 500 ₾ 93 200,000 ₾ 

93 Kangaroo Land 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

94 Kashmir Gold 0.01 ₾ 500.00 ₾ 625,000 ₾ 

95 Keno Universe 0.50 ₾ 500.00 ₾ 5,000,000 ₾ 

96 Knight's Heart 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

97 Legendary Rome 0.01 ₾ 500.00 ₾ 537,500 ₾ 

98 Like a Diamond 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

99 Lucky & Wild 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

100 Lucky Buzz 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

101 Lucky Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 375,000 ₾ 

102 Lucky Wood 0.20 ₾ 500.00 ₾ 2,500,000 ₾ 

103 Magellan 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

104 Magic Guardians 0,25 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

105 Majestic Forest 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

106 Mayan Spirit 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

107 Mighty Sparta 0,25 ₾ 500 ₾ 500 000,000 ₾ 

108 More Dice & Roll 0.40 ₾ 500.00 ₾ 375,000 ₾ 

109 More Like a Diamond 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

110 More Lucky & Wild 0.40 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

111 Mythical Treasure 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

112 Ocean Rush 0.01 ₾ 450.00 ₾ 1,200,000 ₾ 

113 Oil Company II 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

114 Olympus Glory 0.02 ₾ 500.00 ₾ 2,500,000 ₾ 

115 Orient Story 0.15 ₾ 450.00 ₾ 465,750.00 ₾ 

116 Penguin Style 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

117 Pin Up Queens 0.30 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

118 Queen of Rio 0.01 ₾ 500.00 ₾ 374,000 ₾ 

119 Rainbow Luck 0.25 ₾ 500.00 ₾ 125,000 ₾ 

120 Rainbow Queen 0.01 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

121 Retro Cabaret 0.30 ₾ 450.00 ₾ 450,000 ₾ 

122 Retro Style 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,000,000 ₾ 

123 Rich World 0.01 ₾ 500.00 ₾ 250,000 ₾ 

124 Rise of RA 0.01 ₾ 450.00 ₾ 576,000 ₾ 

125 Rise of Ra Egypt Quest 1.00 ₾ 20.00 ₾ 25,000 ₾ 

126 Route of Mexico 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

127 Royal Secrets 0.20 ₾ 500.00 ₾ 335,000 ₾ 

128 Secrets of Alchemy 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

129 Secrets of Sherwood 0.30 ₾ 450.00 ₾ 450,000.00 ₾ 

130 Shining Crown 0.20 ₾ 500.00 ₾ 855,000 ₾ 

131 Spanish Passion 0.01 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

132 Summer Bliss 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,125,000 ₾ 

133 Super 20 0.20 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

134 Supreme Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 810,000 ₾ 

135 Sweet Cheese 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

136 The Big Journey 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,300,000 ₾ 



137 The Explorers 0.01 ₾ 450.00 ₾ 712,000 ₾ 

138 The Great Egypt 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,312,500 ₾ 

139 The Secrets of London 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,000,000 ₾ 

140 The Story of Alexander 0.01 ₾ 500.00 ₾ 125,000 ₾ 

141 The Story of Alexander 2 0.50 ₾ 500.00 ₾ 125,000 ₾ 

142 The White Wolf 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,362,500 ₾ 

143 Thumbelina's Dream 0.50 ₾ 500.00 ₾ 562,500 ₾ 

144 Tirol Fest 0.50 ₾ 500.00 ₾ 500,000.00 ₾ 

145 Ultimate Hot 0.15 ₾ 500.00 ₾ 60,000 ₾ 

146 Vampire Night 0.15 ₾ 500.00 ₾ 1,500,000 ₾ 

147 Venezia D'oro 0.01 ₾ 500.00 ₾ 3,120,000 ₾ 

148 Versailles Gold 0.02 ₾ 500.00 ₾ 1,250,000 ₾ 

149 Viking Rising 0.20 ₾ 500.00 ₾ 270,000.00 ₾ 

150 Virtual Roulette (Slot Roulette) 0.10 ₾ 25,000.00 ₾ 57,600 ₾ 

151 Volcano Wealth 0.50 ₾ 500.00 ₾ 500,000 ₾ 

152 Witches' Charm 0.01 ₾ 450.00 ₾ 840,000 ₾ 

153 Wonder Tree 0.01 ₾ 500.00 ₾ 2,000,000 ₾ 

154 Wonderheart 0.01 ₾ 500.00 ₾ 1,500,000 ₾ 

155 Zodiac Wheel 0.15 ₾ 500.00 ₾ 800,000 ₾ 

156 20 Bulky Fruits 0,20 ₾ 500 ₾ 615 750 ₾ 

157 20 Power Hot 0,20 ₾ 500 ₾ 500 000 ₾ 

158 Empress Charm 0,25 ₾ 500 ₾ 502 100 ₾ 

159 Fruits & Gold 0,15 ₾ 500 ₾ 611 000 ₾ 

160 Hot Keno 0,50 ₾ 500 ₾ 5 000 000 ₾ 

161 Power Hot 0,20 ₾ 500 ₾ 3 475 000 ₾ 

162 Superb Keno 0,50 ₾ 80 ₾ 4 800 000 ₾ 



პროვაიდერი - PLAYSON 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “ფლეიმიქსი“ ს/კ 426542529 

  ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0012 

ნებართვის N: 19-02/02 

PLAYSON – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს 

გააჩნია 1-დან 30-მდე ხაზი, გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული 

რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. INFORMATION –თამაშის 

და სიმბოლოების კოეფიციენტების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის 

ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების 

ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. 

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. 

აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების 

რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება 

გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან 

ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგნსება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და 



კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის 

მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს 

რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის 

ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ფსონზე. 

ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი 

ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ 

თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან 

დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდა. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 100 Joker Staxx 0,40 ₾ 200,00 ₾ 864 000,00 ₾ 

2 3 fruits win: 10 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 3 Fruits Win: Double Hit 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 001 200,00 ₾ 

4 40 Joker Staxx 0,40 ₾ 200,00 ₾ 320 000,00 ₾ 

5 5 Super Sevens & Fruits 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

6 Book of Gold: Double Chance 0,40 ₾ 150,00 ₾ 610 050,00 ₾ 

7 Book of Gold: Classic 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 231 200,00 ₾ 

8 Book of Gold: Multichance 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 310 000,00 ₾ 

9 Book of Gold: Symbol Choice 0,40 ₾ 200,00 ₾ 2 059 400,00 ₾ 

10 Buffalo Power: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 237 400,00 ₾ 

11 Burning Wins: Classic 5 lines 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Crystal Land 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Diamond Wins: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 240 200,00 ₾ 

14 Divine Dragon: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 249 600,00 ₾ 

15 Fruits & Clovers: 20 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Fruits & Jokers: 20 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 224 000,00 ₾ 

17 Fruits & Jokers: 40 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Fruits & Jokes 100 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Fruity Crown 0,40 ₾ 200,00 ₾ 211 200,00 ₾ 

20 Hot Coins: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 277 400,00 ₾ 

21 Imperial Fruits: 100 Lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Imperial Fruits: 40 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 156 800,00 ₾ 

23 Imperial Fruits: 5 lines 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Legend of Cleopatra 0,40 ₾ 200,00 ₾ 131 400,00 ₾ 

25 Legend of Cleopatra: Megaways 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 316 800,00 ₾ 

26 Pearl Beauty: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 238 400,00 ₾ 

27 Rise of Egypt 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Sevens & Fruits  0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Sevens & Fruits: 20 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Solar king 0,40 ₾ 200,00 ₾ 444 200,00 ₾ 

31 Solar Queen 0,40 ₾ 200,00 ₾ 533 600,00 ₾ 

32 Solar Temple 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

33 Stars & Fruits: Double Hit 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 004 000,00 ₾ 

34 Sunny Fruits: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 238 600,00 ₾ 

35 Super Burning Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Super Burning Wins: Respin 0,20 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

37 Super Sunny Fruits: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 237 600,00 ₾ 

38 Wolf Power: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 254 400,00 ₾ 



39 Royal Coins: Hold and Win 0,20 ₾ 200,00 ₾ 425 000,00 ₾ 

40 Buffalo Power: Megaways™ 0,20 ₾ 200,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

41 Eagle Power: Hold and Win 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

42 Rich Diamonds: Hold and Win 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

43 Hot Burning Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

44 5 Fortunator 0,20 ₾ 200,00 ₾ 82 000,00 ₾ 

45 Spirit of Egypt: Hold and Win 0,20 ₾ 200,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

46 9 Happy Pharaohs 0,20 ₾ 200,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

47 Burning Wins x 2 0,20 ₾ 200,00 ₾ 60 000,00 ₾ 

48 Solar Queen Megaways™ 0,20 ₾ 200,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

49 Burning Fortunator 0,20 ₾ 200,00 ₾ 12 000,00 ₾ 

50 Diamond Fortunator: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 524 000,00 ₾ 

51 Joker’s Coins: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

52 Lion Gems: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

53 Wolf Power Megaways 0,40 ₾ 200,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

54 Book del Sol: Multiplier 0,40 ₾ 60,00 ₾ 739 800,00 ₾ 

55 Buffalo Power: Christmas 0,40 ₾ 200,00 ₾ 961 200,00 ₾ 

56 Juice Inc 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

57 Luxor Gold: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 104 800,00 ₾ 

58 Ruby Hit: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 203 800,00 ₾ 

59 Ultra Fortunator: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 431 400,00 ₾ 

60 Bozo Cats 0,40 ₾ 200,00 ₾ 987 000,00 ₾ 

61 Hit the Bank: Hold and Win 0,40 ₾ 100,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

62 Pirate Chest: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 717 800,00 ₾ 

63 Pirate Sharky 0,40 ₾ 100,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

64 Royal Coins 2: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 806 000,00 ₾ 

65 Treasures of Fire: Scatter Pays 0,40 ₾ 100,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - ENDORPHINA 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N:19-02/11 

ENDORPHINA - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე 

აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე 

ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: HELP –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების 

შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის 

ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის, Take Risk - გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Take Win- 

მოგებული თანხის აღების ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, Auto play– ავტომატური თამაშის გაშვების 

ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. 

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) 

ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული 

ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება Start ან Spin ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები 

გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების 

სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და 

კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის 



მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს 

რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის 

ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ფსონზე. 

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: 

დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება 

მოგებული ხაზების შემთხვევაში (TAKE RISK) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების 

(გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ 

მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 

დახურული ბანქოდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა 

ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ მოგებული თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს 

შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს 

გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თანხის 

კრედიტზე დამატება შესაძლებელია TAKE WIN ღილაკზე დაჭერით. 

ამ პროვაიდერის თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე 

შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 
 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 #Luxury Life 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

2 100 Zombies 1,00 ₾ 250,00 ₾ 201 500,00 ₾ 

3 2016 Gladiators 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

4 2020 Hit Slot 1,00 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

5 2027 ISS 0,09 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

6 4 of a King 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

7 7 bonus up 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

8 Almighty Sparta 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

9 Almighty Sparta Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 600 000,00 ₾ 

10 Ancient Troy 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

11 Ancient Troy Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

12 Asgardians 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

13 Asgardians Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

14 Blast! Boom! Bang! 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

15 Book Of Santa 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

16 Buffalo 50 0,50 ₾ 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

17 Cash Tank 0,10 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

18 Chance Machine 100 1,00 ₾ 250,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

19 Chance Machine 20 0,20 ₾ 240,00 ₾ 295 680,00 ₾ 

20 Chance Machine 40 0,40 ₾ 250,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

21 Chance Machine 5 0,05 ₾ 250,00 ₾ 504 500,00 ₾ 

22 Chimney Sweep 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

23 Chunjie 0,01 ₾ 19,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

24 Dia De Los Muertos 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

25 Diamond Vapor 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

26 Football 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

27 Football SuperStar 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 



28 Fresh Fruits 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

29 Geisha 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

30 Gems & Stones 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

31 Gladiators 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

32 In Jazz 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

33 Jetsetter 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

34 Kamchatka 0,30 ₾ 15,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

35 Little Panda 0,40 ₾ 16,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

36 Little Panda Dice 0,40 ₾ 200,00 ₾ 640 000,00 ₾ 

37 Lucky Dice 1 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

38 Lucky Dice 2 0,01 ₾ 250,00 ₾ 350 000,00 ₾ 

39 Lucky Dice 3 0,01 ₾ 250,00 ₾ 350 000,00 ₾ 

40 Lucky Lands 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

41 Lucky Streak 1 0,01 ₾ 16,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

42 Lucky Streak 2 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

43 Lucky Streak 3 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

44 Macarons 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

45 Minotauros 0,10 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

46 Mongol Treasures 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

47 More Fresh Fruits 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

48 Mystery of Eldorado 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

49 Origami 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

50 Pachamama 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

51 Red Cap 0,01 ₾ 240,00 ₾ 396 960,00 ₾ 

52 Retromania 0,01 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

53 Safari 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

54 Satoshi's Secret 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

55 Shaman 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

56 Slotomoji 0,10 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

57 Sparkling Fresh 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

58 Stone Age 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

59 Sugar Glider 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

60 Sugar Glider Dice 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

61 Sushi 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

62 Taboo 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

63 Temple Cats 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

64 The Emirate 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

65 The King 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

66 The Rise of AI 0.01 ₾ 250.00 ₾ 1,250,000.00 ₾ 

67 The Vampires 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

68 The Vikings 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

69 Tribe 0,01 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

70 Twerk 0.05 ₾ 250.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

71 Troll Haven 0,01 ₾ 125,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

72 Ultra Fresh 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

73 Undine's Deep 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

74 Urartu 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

75 Voodoo 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

76 Voodoo Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 



77 Wild Fruits 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

78 Windy City 0,01 ₾ 150,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

79 2021 Hit Slot 0,05 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

80 Around The World 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

81 Aus Dem Tal 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

82 Diamond Chance 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

83 Fruletta 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

84 Hell Hot 100 1,00 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

85 Joker Stoker 0,40 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

86 Rooster Fury 0,05 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 
 

 

 

პროვაიდერი - EVOPLAY 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N:19-02/11 

EvoPlay - მოდიფიკაცია ვიდეო სლოტი. ქვემოთ მოცემული თამაშების პრინციპი ანალოგიურია. 

განსხვავებულია სიმბოლოები (სურათები). თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ 

განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან 

ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია 

არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა 

კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. 

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს 

რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო 

უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს 

დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს 

თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. 

ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება 

მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. ასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ 

ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი 

მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული 

სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ 

ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ 

მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 
 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 Ace Round 0,30 ₾ 200,00 ₾ 70 400 ₾ 

2 Animal Quest 0,30 ₾ 200,00 ₾ 211 000 ₾ 

3 Atlantis 0,30 ₾ 200,00 ₾ 360 600 ₾ 

4 Basketball 0,30 ₾ 200,00 ₾ 325 400 ₾ 

5 Battle Tanks 0,30 ₾ 200,00 ₾ 315 200 ₾ 

6 Book of Rest 0,30 ₾ 200,00 ₾ 523 400 ₾ 

7 Brutal Santa 0,30 ₾ 200,00 ₾ 103 600 ₾ 



8 Candy Dreams 0,30 ₾ 200,00 ₾ 117 800 ₾ 

9 Charming Queens 0,30 ₾ 200,00 ₾ 145 600 ₾ 

10 Clash of Pirates 0,30 ₾ 200,00 ₾ 119 600 ₾ 

11 Dungeon: Immortal Evil 0,30 ₾ 200,00 ₾ 1 263 200 ₾ 

12 E.T. Lost Socks 0,30 ₾ 200,00 ₾ 229 800 ₾ 

13 Egypt Gods 0,30 ₾ 200,00 ₾ 1 202 600 ₾ 

14 Elven Princesses 0,30 ₾ 200,00 ₾ 149 800 ₾ 

15 Epic Gladiators 0,30 ₾ 200,00 ₾ 265 600 ₾ 

16 Fruit Burst 0,30 ₾ 200,00 ₾ 110 000 ₾ 

17 Hot Triple Sevens 0,30 ₾ 200,00 ₾ 615 600 ₾ 

18 Hungry Night 0,30 ₾ 200,00 ₾ 96 000 ₾ 

19 Indiana's Quest 0,30 ₾ 200,00 ₾ 269 600 ₾ 

20 Irish Reels 0,30 ₾ 200,00 ₾ 468 200 ₾ 

21 Journey to the West 0,30 ₾ 200,00 ₾ 145 200 ₾ 

22 Legend of Ra 0,30 ₾ 200,00 ₾ 1 007 000 ₾ 

23 Lucky Girls 0,30 ₾ 200,00 ₾ 89 200 ₾ 

24 Maze 0,30 ₾ 200,00 ₾ 21 200 ₾ 

25 Midnight Show 0,30 ₾ 200,00 ₾ 126 200 ₾ 

26 Necromancer 0,30 ₾ 200,00 ₾ 119 600 ₾ 

27 Reign of Dragons 0,30 ₾ 200,00 ₾ 167 000 ₾ 

28 Rich Reels 0,30 ₾ 200,00 ₾ 146 400 ₾ 

29 Rise Of Horus 0,30 ₾ 200,00 ₾ 981 000 ₾ 

30 Robin Hood 0,30 ₾ 200,00 ₾ 182 000 ₾ 

31 Robots 0,30 ₾ 200,00 ₾ 413 400 ₾ 

32 Rocket Stars 0,30 ₾ 200,00 ₾ 434 800 ₾ 

33 Season sisters 0,30 ₾ 200,00 ₾ 59 800 ₾ 

34 Syndicate 0,30 ₾ 200,00 ₾ 204 800 ₾ 

35 Talismans of Fortune 0,30 ₾ 200,00 ₾ 406 600 ₾ 

36 The Great Conflict 0,30 ₾ 200,00 ₾ 160 800 ₾ 

37 Vegas Nights 0,30 ₾ 200,00 ₾ 462 400 ₾ 

38 Western Reels 0,30 ₾ 200,00 ₾ 649 200 ₾ 

39 Emperor`s Tomb 0,30 ₾ 200,00 ₾ 345 400 ₾ 

40 Exploding Fruits 0,30 ₾ 200,00 ₾ 166 200 ₾ 

41 Forest Dreams 0,30 ₾ 200,00 ₾ 171 000 ₾ 

42 Fruit Nova 0,30 ₾ 200,00 ₾ 201 000 ₾ 

43 Ice Mania 0,30 ₾ 200,00 ₾ 104 000 ₾ 

44 Jelly Boom 0,30 ₾ 200,00 ₾ 2 117 200 ₾ 
 

 

პროვაიდერი - HABANERO 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N: 19-02/11 

Habanero - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 30-მდე 

აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. 



დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან 

ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია 

არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა 

კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის 

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება 

ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები 

შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Max  Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, LEVEL- ფსონის 

არჩევის, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, MAX BET- 

მაქსიმალური ბეთის ღილაკი. 

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების 

ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს 

თამაში. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 12 Zodiacs 0,01 ₾ 108,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

2 5 Lucky Lions 0,88 ₾ 88,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

3 5 Mariachis 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

4 All For One 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

5 Arcane Elements 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

6 Bird of Thunder 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

7 Bombs Away 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

8 Colossal Gems 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

9 Coyote Crash 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

10 Dragon's Throne 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

11 Egyptian Dreams 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

12 Egyptian Dreams Deluxe 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

13 Fa Cai Shen 0,01 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

14 Fa Cai Shen Deluxe 0.28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

15 Fenghuang 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

16 Fire Rooster 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

17 Four Divine Beasts 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

18 Frontier Fortunes 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

19 Gangsters 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

20 Glam Rock 0.25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

21 Gold Rush 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

22 Golden Unicorn 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

23 Happiest Christmas Tree 0,40 ₾ 80,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

24 Hot Hot Fruit 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 



25 Hot Hot Halloween 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

26 Indian Cash Catcher 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

27 Jugglenaut 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

28 Jump! 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

29 Kane's Inferno 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

30 Knockout Football 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

31 Knockout Football Rush 0,10 ₾ 70,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

32 Koi Gate 0,18 ₾ 108,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

33 London Hunter 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

34 Loony Blox 0,25 ₾ 100,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

35 Lucky Fortune Cat 0,28 ₾ 112,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

36 Lucky Lucky 0,25 ₾ 50,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

37 Magic Oak 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

38 Mount Mazuma 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

39 Naughty Santa 0,15 ₾ 105,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

40 Nuwa 0,28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

41 Ocean's Call 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

42 Panda Panda 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

43 Presto! 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

44 Pumpkin Patch 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

45 Rolling Roger 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

46 Roman Empire 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

47 Ruffled Up 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

48 Santa's Village 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

49 Scopa 0,15 ₾ 105,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

50 Scruffy Scallywags 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

51 Sparta 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

52 Super Twister 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

53 Techno Tumble 0,25 ₾ 100,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

54 The Dead Escape 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

55 The Dragon Castle 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

56 Ways of Fortune 0,28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

57 Wicked Witch 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

58 Wild Trucks 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

59 Wizards Want War! 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

60 Zeus 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 
 

 

პროვაიდერი - GAME ART 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N:19-02/11 

Game art - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე 

აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს 



მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, 

მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ 

ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები 

იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, 

რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ 

მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო 

მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე 

თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი 

სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 Battle for Atlantis 0,30 ₾ 15,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

2 Battle for Cosmos 0,30 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

3 Book of Alchemy 0,50 ₾ 100,00 ₾ 586 088,00 ₾ 

4 Bubble Fruits 0,10 ₾ 100,00 ₾ 145 450,00 ₾ 

5 Captain Candy 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

6 Castle Blood 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

7 Chili Quest 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

8 Circus of Horror 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

9 Crystal Mystery 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

10 Dragon Whisperer 0,01 ₾ 100,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

11 El Toreo 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

12 Explosive Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

13 Gold Of Ra 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

14 Joan of Arc 0,30 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

15 Jumpin' Pot 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

16 Lucky Coins 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

17 Money Farm 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

18 Money Farm 2 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

19 Monkey Pirates 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

20 Norns’ Fate 0,30 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

21 Peter’s Universe 1,00 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

22 Santa’s Farm 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

23 Spartans Legacy 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

24 Star Cash 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

25 Tiger Heart 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

26 Wild Dolphin 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

27 Wild Wild Quest 0,50 ₾ 100,00 ₾ 349 580,00 ₾ 

28 Wolf Hunt 0,25 ₾ 50,00 ₾  25 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი  - PLATIPUS 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 



ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N:19-02/11 

PLATIPUS - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე 

აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან 

ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია 

არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა 

კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის 

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება 

ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი 

სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაში. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი 

სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 
 
 

 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Arabian Tales 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

2 Aztec Temple 1,00 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

3 Book of Egypt 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

4 Bsion Trail 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

5 Cinderella 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

6 Cleo's Gold 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

7 Crazy Jelly 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

8 Crocoman 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

9 Crystal Sevens 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

10 Fairy Forest 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

11 Fiery Planet 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

12 Fruity Sevens 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

13 Great Ocean 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

14 Jewel Bang 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

15 Juicy Spins 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

16 Jungle Spin 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

17 Legend of Atlantis 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

18 Love Is 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

19 Lucky Dolphin 0,75 ₾ 300,00 ₾ 45 000,00 ₾ 



20 Lucky Money 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

21 Magical Mirror 0,75 ₾ 300,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

22 Magical Wolf 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

23 Mega Drago 0,60 ₾ 150,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

24 Mistress of Amazon 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

25 Neon Classic 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

26 Pharaoh’s Empire 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

27 Power of Gods 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

28 Power of Poseidon 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

29 Princes of Birds 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

30 Richy Witchy 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

31 Safari Adventures 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

32 Sakura Wind 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

33 Triple Dragon 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - THUNDERKICK 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს “სლოტექ“ ს/კ 404608162 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0017 

ნებართვის N:19-02/11 

Thunderkick - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. 

თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე 

ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან 

ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია 

არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა 

კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. 

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს 

რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო 

უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს 

დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს 

თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა 

მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება 

მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. ასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ 

ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი 

მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული 

სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ 

ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ 

მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში 

ქვემოთ მოცემულია Thunderkick-ის თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში 

აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების. 
 

 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 1429 Uncharted Seas 0,50 ₾ 500,00 ₾ 335 000 ₾ 



2 Arcader 0,50 ₾ 500,00 ₾ 800 000 ₾ 

3 Babushkas 0,50 ₾ 500,00 ₾ 195 000 ₾ 

4 Barber Shop Uncut 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 177 500 ₾ 

5 Beat the Beast: Kraken’s Lair 0,50 ₾ 500,00 ₾ 3 888 500 ₾ 

6 Birds On A Wire 0,50 ₾ 500,00 ₾ 800 000 ₾ 

7 Bork The Berzerker 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 050 000 ₾ 

8 Esqueleto Explosivo 0,50 ₾ 500,00 ₾ 350 000 ₾ 

9 Esqueleto Explosivo 2 0,50 ₾ 500,00 ₾ 2 500 000 ₾ 

10 Flame Busters 0,50 ₾ 500,00 ₾ 2 640 000 ₾ 

11 Flux 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 281 000 ₾ 

12 Frog Grog 0,50 ₾ 500,00 ₾ 808 000 ₾ 

13 Fruit Warp 0,50 ₾ 500,00 ₾ 5 500 000 ₾ 

14 Full Moon Romance 0,50 ₾ 500,00 ₾ 502 500 ₾ 

15 Luchadora 0,50 ₾ 500,00 ₾ 997 500 ₾ 

16 Magicious 0,50 ₾ 500,00 ₾ 700 000 ₾ 

17 Not Enough Kittens 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 825 000 ₾ 

18 Pink Elephants 0,50 ₾ 500,00 ₾ 4 100 000 ₾ 

19 Spectra 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 200 000 ₾ 

20 The Rift 0,50 ₾ 500,00 ₾ 407 500 ₾ 

21 Toki Time 0,50 ₾ 500,00 ₾ 565 000 ₾ 

22 Turning Totems 0,50 ₾ 500,00 ₾ 499 300 ₾ 

23 Well of Wonders 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 140 000 ₾ 

24 Yeti Battle of Greenhat peak 0,50 ₾ 500,00 ₾ 422 500 ₾ 

25 Zoom 0,50 ₾ 500,00 ₾ 750 000 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - CT Gaming 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „კაზინო ტექნოლოჯი ჯორჯია“  ს/კ 404527614 

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0020 

ნებართვის N: 19-02/14 

CT Gaming - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ 

ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-

მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან 

ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია 

არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა 

კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების 

კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის 

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება 

ბონუს თამაში. 

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: 

დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება ან 

გაოტხმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში “X2” ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი 



თამაშების (გაორმაგების ან გაოთხმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში 

ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გამოიცნობს ბანქოს ფერს (შავს ან წითელს), 

გაოთხმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 4-ზე, თუ მოთამაშე გამოიცნობს ბანქოს მასტს. 

ქვემოთ  მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 20 Mega Slot 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

2 20 Roosters 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

3 20 Shining Coins 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

4 20 Star Party 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

5 3 Towers 0.21 ₾ 42.00 ₾ 210,000 ₾ 

6 30 Treasures 0.20 ₾ 90.00 ₾ 90,000 ₾ 

7 40 Brilliants 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

8 40 Diamond Treasures 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

9 40 Mega Slot 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

10 40 Roosters 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

11 40 Shining Coins 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

12 40 Shining jewels 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

13 40 Treasures 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

14 50 Shining jewels 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

15 50 Treasures 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

16 African Magic 0.20 ₾ 75.00 ₾ 30,000 ₾ 

17 Alaska Wild 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

18 Amazons Spear 0.25 ₾ 100.00 ₾ 72,900 ₾ 

19 American Gigolo 0.20 ₾ 90.00 ₾ 45,000 ₾ 

20 Australian Magic 0.25 ₾ 75.00 ₾ 120,000 ₾ 

21 Aztec Empress 0.15 ₾ 75.00 ₾ 75,000 ₾ 

22 Banana Party 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

23 Bavarian Forest 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

24 Big Joker 0.20 ₾ 100.00 ₾ 75,000 ₾ 

25 Bombay Gems 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

26 Brilliants Hot 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

27 Brilliants On Fire 0.20 ₾ 100.00 ₾ 200,000 ₾ 

28 Britania 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

29 Celestial Ruler 0.20 ₾ 100.00 ₾ 75,000 ₾ 

30 Cherry crown 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

31 Chili Baby 0.20 ₾ 90.00 ₾ 60,000 ₾ 

32 Chilli Bomb 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

33 Chilli Fruits 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

34 Clover Party 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

35 Coffee Magic 0.21 ₾ 42.00 ₾ 210,000 ₾ 

36 Crazy Caterpillar 0.20 ₾ 50.00 ₾ 200,000 ₾ 

37 Dancing Bananas 0.20 ₾ 100.00 ₾ 120,000 ₾ 

38 Dancing Dragons 0.20 ₾ 100.00 ₾ 120,000 ₾ 

39 Darkwoods 0.20 ₾ 90.00 ₾ 54,105 ₾ 

40 Devil's Fruits 0.20 ₾ 100.00 ₾ 31,000 ₾ 



41 Duck Of Luck 0.25 ₾ 100.00 ₾ 60,000 ₾ 

42 Duck of Luck returns 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

43 Duck Spell 0.20 ₾ 100.00 ₾ 51,000 ₾ 

44 English Rose 0.15 ₾ 75.00 ₾ 75,000 ₾ 

45 Fire Dozen 0.20 ₾ 80.00 ₾ 60,000 ₾ 

46 Fluf Tails 0.25 ₾ 100.00 ₾ 88,000 ₾ 

47 Forest Nymph 0.15 ₾ 75.00 ₾ 75,000 ₾ 

48 Forest Wedding 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

49 Fortune Fish 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

50 Fortune Pyramid 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

51 Fruit Feast 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

52 Fruits of Desire 0.20 ₾ 100.00 ₾ 200,000 ₾ 

53 Fruity Hot 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

54 Full Of Treasures 0.20 ₾ 100.00 ₾ 125,000 ₾ 

55 Gaelic Warrior 0.25 ₾ 100.00 ₾ 60,000 ₾ 

56 Golden Acorn 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

57 Golden Amulet 0.20 ₾ 100.00 ₾ 140,000 ₾ 

58 Gothic Queen Returns 0.25 ₾ 100.00 ₾ 60,240 ₾ 

59 Great Queen Bee 0.20 ₾ 40.00 ₾ 200,000 ₾ 

60 Groovy Automat 0.20 ₾ 100.00 ₾ 140,000 ₾ 

61 Groovy Powers 0.20 ₾ 100.00 ₾ 52,500 ₾ 

62 Halloween Fruits 0.20 ₾ 90.00 ₾ 27,000 ₾ 

63 Hit the Hot 0.20 ₾ 80.00 ₾ 120,000 ₾ 

64 HOT 7's X 2 0.20 ₾ 100.00 ₾ 200,000 ₾ 

65 Island Vacation 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

66 Lord of Luck 0.20 ₾ 80.00 ₾ 240,000 ₾ 

67 Lucky 3 Penguins 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

68 Lucky Clover 0.20 ₾ 100.00 ₾ 200,000 ₾ 

69 Lucky Dollar 0.20 ₾ 90.00 ₾ 64,260 ₾ 

70 Magic Crown 0.20 ₾ 100.00 ₾ 20,000 ₾ 

71 Magic Hammer 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

72 Mighty Kraken 0.20 ₾ 100.00 ₾ 200,000 ₾ 

73 Mighty Rex 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

74 Misty Forest 0.20 ₾ 40.00 ₾ 80,000 ₾ 

75 Money Pipe 0.20 ₾ 60.00 ₾ 60,000 ₾ 

76 Monkey Sevens 0.15 ₾ 75.00 ₾ 56,250 ₾ 

77 Moon Lord 0.20 ₾ 60.00 ₾ 60,000 ₾ 

78 More Dragons 0.20 ₾ 80.00 ₾ 60,000 ₾ 

79 Mysterious Drakkar 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

80 Mystic Moon 0.20 ₾ 50.00 ₾ 250,000 ₾ 

81 Nanook the White Ghost 0.25 ₾ 100.00 ₾ 60,000 ₾ 

82 Navy Girl 0.20 ₾ 100.00 ₾ 150,000 ₾ 

83 Ocean Legends 0.25 ₾ 50.00 ₾ 100,000 ₾ 

84 Penguin Party 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

85 Piece of Treasure 0.20 ₾ 60.00 ₾ 60,000 ₾ 

86 Pick The Pig 0.20 ₾ 100.00 ₾ 20,000 ₾ 

87 Pot of Jewels 0.20 ₾ 100.00 ₾ 6,000 ₾ 

88 Pot'o Luck 0.20 ₾ 100.00 ₾ 95,000 ₾ 

89 Purple Fruits 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 



90 Purple Hot 2 0.25 ₾ 50.00 ₾ 250,000 ₾ 

91 Pyramid of Gold 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

92 Queen of Flames 0.20 ₾ 80.00 ₾ 240,000 ₾ 

93 Ramesses the Great 0.25 ₾ 100.00 ₾ 60,000 ₾ 

94 Royal Jewels 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

95 Satyr and Nymph 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50,000 ₾ 

96 Scarab Stone 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

97 Silver Creek Giant 0.20 ₾ 90.00 ₾ 60,000 ₾ 

98 Space Fruits 0.20 ₾ 100.00 ₾ 52,500 ₾ 

99 Tesla Power 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

100 The Great Cabaret 0.20 ₾ 100.00 ₾ 150,000 ₾ 

101 The Power of Ankh 0.20 ₾ 90.00 ₾ 45,000 ₾ 

102 The Red Temple 0.20 ₾ 60.00 ₾ 120,000 ₾ 

103 Tibetan Song 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

104 Treasure Hill 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

105 Treasures of Persia 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

106 Urban Lady 0.25 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

107 Viking's Fun 0.25 ₾ 50.00 ₾ 144,800 ₾ 

108 Wet & Juicy 0.20 ₾ 80.00 ₾ 80,000 ₾ 

109 Wild Clover 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000 ₾ 

110 Wild Hills 0.20 ₾ 100.00 ₾ 150,000 ₾ 

111 Win storm 0.20 ₾ 90.00 ₾ 54,105 ₾ 

112 Wizard Blizzard 0.20 ₾ 90.00 ₾ 90,000 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - BF GAMES 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

BF Games – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან 

ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია აქტიური 

ხაზები გამონაკლისი შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის 

ფიქსირებული მოგების გზები. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს 

მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ 

ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე 

მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და თითოეულ ხაზს 

დაეწერება მოგებული თანხა. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული და ეკრანზე გამოდის 

ჯამური მოგებაც. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია მსგავსი სიმბოლოების ის 

მინიმალური ოდენობა, რომელიც დადგენილია თითოეული თამაშის წესების მიხედვით. რაც უფრო მეტ 

იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც 

ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს შეუძლია სპეციალური თამაშის მეშვეობით(წითელი თუ 

შავი) გააორმაგოს მოგება. გაორმაგებების უფლების რაოდენობას განსაზღვრავს კონკრეტული თამაშის 

წესები. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია თამაშის წესებისა და გადახდების შესახებ, Start –

თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 



სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

 
N 

 
თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Alice in Wonderland 0,50 ₾ 200,00 ₾ 292 720,00 ₾ 

2 Ancient Secrets 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

3 Aztec Adventures 0,20 ₾ 200,00 ₾ 8 800,00 ₾ 

4 Best New York Food 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 800 000,00 ₾ 

5 Bonnie And Clyde 0,20 ₾ 200,00 ₾ 41 280,00 ₾ 

6 Book of Gates 0.20 ₾ 200.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

7 Book Of Gods 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

8 Book Of Ming 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

9 Cave of Fortune 1.50 ₾ 150.00 ₾ 75,000.00 ₾ 

10 Cold As Ice 0,20 ₾ 200,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

11 Continent Africa 0,40 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

12 Cosmic Dream 0,40 ₾ 200,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

13 Crystal Mania 0,50 ₾ 200,00 ₾ 292 720,00 ₾ 

14 Dark Carnivale 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

15 Dragons Power 0,40 ₾ 200,00 ₾ 225 600,00 ₾ 

16 Energy Fruits 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

17 Energy Stars 0,40 ₾ 200,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

18 Fibonacci 0,20 ₾ 200,00 ₾ 40 000,00 ₾ 

19 Fresh Fortune 0,50 ₾ 200,00 ₾ 648 000,00 ₾ 

20 Fruitastic 0,20 ₾ 200,00 ₾ 41 000,00 ₾ 

21 Golden Chance 0,20 ₾ 200,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

22 Golden Lamp 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

23 Golden New World 0,40 ₾ 200,00 ₾ 60 000,00 ₾ 

24 Hot Classic 0,80 ₾ 200,00 ₾ 162 525,00 ₾ 

25 Hot Sunrise 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

26 Jazz Spin 0,50 ₾ 200,00 ₾ 648 000,00 ₾ 

27 Jewels World 0,40 ₾ 200,00 ₾ 450 000,00 ₾ 

28 Joker Spin 0,40 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

29 Koi Kingdom 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 800 000,00 ₾ 

30 Lucky Symbols 0,20 ₾ 200,00 ₾ 12 600,00 ₾ 

31 Lucky Tropics 0,18 ₾ 180,00 ₾ 541 800,00 ₾ 

32 Mad Men 0,40 ₾ 200,00 ₾ 220 000,00 ₾ 

33 Magic Hunter 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Magic Queens 0,40 ₾ 200,00 ₾ 225 600,00 ₾ 

35 Ocean Reef 0,40 ₾ 200,00 ₾ 330 000,00 ₾ 

36 Pagoda Of Fortune 0,50 ₾ 200,00 ₾ 648 000,00 ₾ 

37 Pharaohs and Aliens 0,20 ₾ 200,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

38 Pyramid Treasure 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

39 Ramses Rising 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Rich Castle 0,40 ₾ 200,00 ₾ 450 000,00 ₾ 

41 Riches From The Deep 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

42 Rome Warrior 0,50 ₾ 200,00 ₾ 292 720,00 ₾ 

43 Royal Crown 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

44 Royal Crown Remastered 0,20 ₾ 200,00 ₾ 80 000,00 ₾ 

45 Star Fortune 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

46 Star Settler™ 0.40 ₾ 200.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

47 Steampunk Big City 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 



48 Stuning Snow 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 500,00 ₾ 

49 Stunning Cube™ 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

50 Stunning Hot 0,20 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

51 Stunning Hot 20 Deluxe 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 500,00 ₾ 

52 
Stunning Hot 20 Deluxe 
Remastered™ 0,20 ₾ 200,00 ₾ 40 000,00 ₾ 

53 Stunning Hot Remastered™ 0,20 ₾ 200,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

54 
Stunning Snow 
Remastered™ 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

55 Stunning27 0,20 ₾ 200,00 ₾ 32 400,00 ₾ 

56 Taste of China 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

57 Tequila Fiesta 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 800 000,00 ₾ 

58 Transylvanian Beauty 0,40 ₾ 200,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

59 Vintage Win 0,80 ₾ 200,00 ₾ 162 525,00 ₾ 

60 Voodoo Candy Shop 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

61 Wild Jack 0,20 ₾ 200,00 ₾ 12 600,00 ₾ 

 
 

 პროვაიდერი - BIG TIME GAMING 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

BIG  TIME GAMING - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი.  ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ 

თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით 

აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის 

შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ 

ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც 

მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების 

მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ზოგიერთ თამაშს ასევე აქვს ფუნქცია Bonus (Bonus Feature) -ის ყიდვა. ბონუსის ყიდვის ფასი დამოკიდებულია 

თუ რა ფსონის ოდენობა აირჩევ. ბონუსის ყიდვისას გადადიხარ ჩვეულებრივ Bonus (Bonus Feature) -ში არჩეული 

ფსონის ოდენობით. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 
 

 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Bonanza 0,20 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Book of God 0,20 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Chocolates 0,10 ₾ 20,00 ₾ 10 000,00 ₾ 



4 Cyberslot Megaclusters 0.20 ₾ 20.00 ₾ 479,200.00 ₾ 

5 Danger High Voltage 0,40 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Donuts 0,10 ₾ 25 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Dragon Born 0,20 ₾ 20 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Extra Chilli 0,40 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Gold 0,20 ₾ 1000 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 KING OF CATS 0.20 ₾ 10.00 ₾ 566,200.00 ₾ 

11 POP 0.10 ₾ 10.00 ₾ 669,600.00 ₾ 

12 Queen of Riches 0,20 ₾ 20 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Royal Mint 0,20 ₾ 20 ₾ 800 000,00 ₾ 

14 Star Clusters 0,40 ₾ 40,00 ₾ 958 400,00 ₾ 

15 Star Quest 0,20 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Survivor 0,20 ₾ 40 ₾ 400 000,00 ₾ 

17 Temple Quest Spinfinity 0,20 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 White Rabbit 0,10 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Who wants to be a Millionare 0,40 ₾ 25 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Wildflower 0.10 ₾ 10.00 ₾ 1,141,000.00 ₾ 

 
 

პროვაიდერი - Blueprint Gaming
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

BLUPRINT – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ყველა ქვემოთ აღნიშნული თამაშს გააჩნია 

ინდივიდუალური პრინციპი, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები, მომგებიანი ხაზების რაოდენობა 

და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. მოგება ხდება არჩეულ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. 

თამაშებს გააჩნია 1-დან 500-მდე ფიქსირებული ხაზი. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, 

ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Auto play–

ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას (თუ თამაშში ეს შესაძლებელია) და აყენებს 

ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. თამაში იწყება არჩეულ ბეთზე დაჭერის შემდეგ. მას შემდეგ რაც 

დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების 

კომბინაციების  სრული  

ა ნ  ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და 

კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის 

მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს 

რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის 

ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული (გამონაკლისის გარდა). რაც 

უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც 

მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ძირითადათ ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. 

დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს 

თამაში. ზოგიერთ თამაშს ასევე აქვს ფუნქცია Bonus (Bonus Feature) -ის ყიდვა. ბონუსის ყიდვის ფასი 

დამოკიდებულია თუ რა ფსონის ოდენობა აირჩევ. ბონუსის ყიდვისას გადადიხარ ჩვეულებრივ Bonus 

(Bonus Feature) -ში არჩეული ფსონის ოდენობით. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში 

აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების 

ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 



N თამაშის  დასახელება 
მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 7 Seas Pirates 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

2 7's 0,75 ₾ 375,00 ₾    468 750,00 ₾ 

3 7s Jackpot King 0,75 ₾ 375,00 ₾ 468 750,00 ₾ 

4 Angel Princess 0,60 ₾ 1 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Ave Caesar 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Bar X Safecracker Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Beavis and Butthead 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Buffalo Rising Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Buffalo Rising Megaways All Action 30,00 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Buffalo Rising Megaways Jackpot King 0,30 ₾ 30,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

11 Carry on Camping 0,30 ₾    30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Casper's Mystery Mirror 1,20 ₾ 1 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Convertus Aurum 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Cop the Lot 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Count Duckula 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Crown Gems 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 7 500 000,00₾ 

17 Crown Gems 0.30 ₾ 1,500.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

18 Deal or No Deal Megaways Jackpot King 0,30 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Deal or No Deal The Golden Box 0,30 ₾ 30,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

20 Deal or No Deal: Double Action 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Deal or No Deal: The Perfect Play 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Diamond Jackpots 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Diamond Mine 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Diamond Mine Extra Gold All Action 60,00 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Diamond Mine: Extra Gold 0,60 ₾ 60,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

26 Dragon Fall 0,60 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 El Jackpotto 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Eye of Dead 0,30 ₾ 30,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

29 Eye of Horus Gambler 0,30 ₾ 300,00 ₾ 15 000 000,00 ₾ 

30 Eye of Horus Jackpot King 0,30 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

31 Eye of Horus Megaways 0,30 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Farm Yarn Favorites 0,03 ₾    750,00 ₾ 1 500 000,00₾ 

33 Fishin' Frenzy Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Fishin' Frenzy Megaways Jackpot King 0.30 ₾ 30.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

35 Fishin' Frenzy Power 4 Slots 30,00 ₾ 150,00 ₾ 3 000 000,00₾ ₾L 

36 Fishin' Frenzy Prize Lines 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

37 Fishin’ Frenzy Big Catch 0.30 ₾ 300.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

38 Fishin'Frenzy Jackpot King 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Fortunes Of Ra 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Fortunes Of Sparta 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Fruitinator 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Genie Jackpots 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Genie Jackpots Cave Of Wonders 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Genie Jackpots Wishmaker 0,30 ₾ 60,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

45 Ghost Slider 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Good Feathers 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Gorilla Gold Megaways - Power 4 Play 0,30 ₾   30,00 ₾    600 000,00₾ 

48 Hope Diamond 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 750 000,00 ₾ 



49 Hot Frootastic 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 7 500 000,00₾ 

50 Imperial Dragon 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Inspector Gadget 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Irish Frenzy 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Jewel Twist 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Joker Maxima 0.30 ₾ 150.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

55 Joker's Cap 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 King Kong Cash 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 King Kong Cash Jackpot King 0,30 ₾   600,00 ₾    6 000 000,00₾ 

58 King Kong Cash Prize Lines 0.30 ₾ 6.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

59 King Kong Cash Scratchcard 3,00 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 King of the West 0.60 ₾ 60.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

61 King Spin Deluxe 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Kong's Temple 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Legacy of Gods Megaways 30,00 ₾ 30,00 ₾      300 000₾ 

64 Legacy of Ra Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Lightning Strike: Megaways 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Lion Thunder 1,20 ₾ 30,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

67 Luck O' The Irish Fortune Spins 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Luck O' the Leprechaun:Pub Fruit Series 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Luck O’ The Irish Fortune Spins 2 0.30 ₾ 300.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

70 Lucky Pharaoh 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Magic Ian 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Magic Mirror Deluxe II 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Mega Bars Jackpot King 0,30 ₾ 60,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

74 Mighty Griffin Megaways Jackpot King 0,30 ₾   30,00 ₾ 1 200 000,00₾ 

75 Monkey Business Deluxe 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Mystery Spin Deluxe Megaways 0,30 ₾ 6,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Naked Gun 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Napoleon Rise of an Empire 0,60 ₾ 120,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Paws of Fury 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Pegasus Raising 1,50 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

81 Pirates Frenzy 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Pots O' Riches Jackpot King 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Primal Megaways 0,60 ₾ 15,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Return Of Kong Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Revolution Patriot's Fortune 0.30 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

86 Rhino Rampage  0,75 ₾ 30,00 ₾     750 000₾ 

87 Rick And Morty Megawasy 0,30 ₾    30,00 ₾ 1 200 000,00₾ 

88 Rick And Morty Wubba Lubba Dub Dub 0,30 ₾ 300,00 ₾ 15 000 000,00 ₾ 

89 Rick and Morty Wubba Lubba Dub Dub 0.30 ₾ 300.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

90 Safari Gold Megaways 0,60 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

91 Scribes of Thebes 0,75 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

92 Slots O' Gold 0,60 ₾ 1500,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

93 Star Spinner 0,60 ₾ 1500,00 ₾ 2 500 000,00 ₾ 

94 Super Diamond Deluxe 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

95 Super Lucky Charms 0,30 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

96 Super Spinner Bar-X 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

97 Sweet Success Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

98 Ted 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



99 Ted Jackpot King 0,30 ₾  300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

100 Ted Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

101 Ted: Pub Fruit Series 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

102 Temple of Treasure Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

103 Thai Flower 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 1 500 000,00₾ 

104 Thai Flower Megaways  0.30 ₾ 30.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

105 The Goonies 0,30 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

106 The Goonies Jackpot King 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

107 The Pig Wizard 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

108 Thundercats 1,20 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

109 Thundercats: Reels of Thundera 0,30 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

110 Tiki Treasures Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

111 Tomb of Dead Power 4 Slots 0.15 ₾ 15.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

112 Top Cat 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

113 Tridentia 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

114 Triple Flame 0,30 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

115 Whole Lotta Love Jackpot King 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

116 Wild Antics 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

117 Winstar 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

118 Wish Upon A Jackpot 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

119 Wish Upon A Jackpot Megaways 0,60 ₾ 30,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

120 Wish upon a Leprechaun 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

121 Wish Upon a Leprechaun Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

122 Wolf Legend Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

123 Wonder of Ages 0,60 ₾ 300,00 ₾ 218 700,00 ₾ 

124 Worms Reloaded 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

125  Eye of Horus The Golden Tablet 0,30 ₾ 300,00 ₾ 1 004 004,5 ₾ 

126  Buckaneers’ Frenzy 0,30 ₾ 30,00 ₾ 1 004 004,5 ₾ 

127  King Kong Cashpots Jackpot King 0,30 ₾ 150,00 ₾ 1 004 004,5 ₾ 

128  Luck O’ The Irish Gold Spins 0,60 ₾ 30,00 ₾ 1 004 004,5 ₾ 

129  Bankin’ Bacon Jackpot King 0,30 ₾ 60,00 ₾ 1 004 004,5 ₾ 

 130 Fishin’ Frenzy The Big Catch Jackpot King 0,30 ₾ 150,00 ₾ 912 695 ₾ 

131 Gold Strike Bonanza Jackpot King 0,30 ₾ 15,00 ₾ 912 695 ₾ 

132 The G.O.A.T 0,60 ₾ 30,00 ₾ 912 695 ₾ 

133 Way Of The Tiger 0,60 ₾ 75,00 ₾ 750 000 ₾ 

134 5 Pots O'Riches    0,60 ₾       60,00 ₾        120 000,00 ₾  

135 7’s Deluxe Fortune Spins    0,30 ₾       30,00 ₾           37 500,00 ₾  

136 Bison Bonanza    0,60 ₾       15,00 ₾        150 000,00 ₾  

137 Chilli Picante Megaways    0,30 ₾       30,00 ₾        253 500,00 ₾  

138 Deal or No Deal Banker's Bonanza    0,30 ₾     150,00 ₾        823 245,50 ₾  

139 Fishin' Frenzy Fortune Spins    0,30 ₾       30,00 ₾        600 000,00 ₾  

140 Fishin' Frenzy Reel 'Em In Fortune Play    0,30 ₾       30,00 ₾        823 245,50 ₾  

141 
Fishin’ Frenzy The Big Catch 
Megaways    0,30 ₾       30,00 ₾        823 245,50 ₾  

142 Fruitopolis Fortune Play    0,30 ₾       15,00 ₾        750 000,00 ₾  

143 Mega Bars Fortune Wheel Jackpot King    0,30 ₾       30,00 ₾        823 245,50 ₾  

144 The Goonies Return Jackpot King    0,30 ₾       15,00 ₾     1 500 000,00 ₾  

145 Viking Fall    0,60 ₾       30,00 ₾        823 245,50 ₾  

146 Wish Upon a Cashpot    0,30 ₾     150,00 ₾           18 750,00 ₾  



147 Ballin’ 0,60 ₾ 60 ₾ 750 000,00 ₾ 

148 Coins on Fire 0,15 ₾ 150 ₾ 150 000,00 ₾ 

149 Funky Pharaoh Spin Boost Jackpot King 0,30 ₾ 6 ₾ 750 000,00 ₾ 

150 Genie Jackpots Big Spin Frenzy 0,30 ₾ 30 ₾ 792 565,75 ₾ 

151 Limerick Lightning 0,30 ₾ 15 ₾ 750 000,00 ₾ 

152 Luck o’ the Irish Big Bonus 0,30 ₾ 30 ₾ 750 000,00 ₾ 

153 Mega Bars Big Hit Jackpot King 0,30 ₾ 1 500 ₾ 792 565,75 ₾ 

154 Rise of Atlantis 0,60 ₾ 60 ₾ 600 000,00 ₾ 

155 Sinful 7’s 0,30 ₾ 6 ₾ 750 000,00 ₾ 

156 Ted Cash Lock 0,30 ₾ 300 ₾ 750 000,00 ₾ 

157 Temple Of Riches Spin Boost 0,30 ₾ 6 ₾ 750 000,00 ₾ 

 
 



პროვაიდერი - Booming Games 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Booming games - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ყველა ქვემოთ აღნიშნული თამაშს გააჩნია ინდივიდუალური 

პრინციპი, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები, მომგებიანი ხაზების რაოდენობა და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. მოგება ხდება არჩეულ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. 

თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე ფიქსირებული, ან არჩევადი ხაზი, რომელსაც მოთამაშე თავად ირჩევს სურვილისამებრ. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Auto play– 

ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას (თუ თამაშში ეს შესაძლებელია) და აყენებს ფსონს შესაბამისი 

(BET) ღილაკით. თამაში იწყება არჩეულ ბეთზე დაჭერის შემდეგ. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ 

ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება 

განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და 

კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად 

მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, 

რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული (გამონაკლისის გარდა). რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ძირითადათ 

ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე 

ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 
N: თამაშის  დასახელება მინიმალური ბეთი მაქსიმალური ბეთი მაქსიმალური მოგება 

1 Arabian Spins 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Aztec Palace 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Book of Tombs 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Booming Circus 0,01 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Buffalo Hold and Win 0.25 ₾ 1,500.00 ₾ 1,500,000.00 ₾ 

6 Burning Classics 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Cash Pig 0,01 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Colossal Vikings 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Danger Zone 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Diamond Riches 0.10 ₾ 1,000.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

11 Dragon's Chest 0.20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Freezing Classics 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Gladiator Arena 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Gold Vein 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Gunspinner 0.12 ₾ 360,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Hooked 0,05 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Horror House 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Howling Wolves 0,30 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Jesters Joy 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Leprechaun's Lucky Barrel 0,01 ₾ 1 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Lucky Scarabs 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Majestic Safari 0.10 ₾ 2,000.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

23 Pirate Booty 0.20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Show Master 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



25 Snail Race 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Sphinx Fortune 0.10 ₾ 200.00 ₾ 1,700,000.00 ₾ 

27 Spinosaurus 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Stellar Spins 0,25 ₾ 1 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Sugar Skulls 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Super Boom 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 175 000,00 ₾ 

31 Surfin' Reels 0,20 ₾ 600,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

32 Tiki Wins 0,25 ₾ 750,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

33 Valley of Pharaohs 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

34 Vegas VIP Gold 0,20 ₾ 600,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

35 Vegas Wins 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 VIP Filthy Riches 0.30 ₾ 300.00 ₾ 1,500,000.00 ₾ 

37 Wild Diamond 7x 0,09 ₾ 900,00 ₾ 900 000,00 ₾ 

38 Wild Jester 0,10 ₾ 300,00 ₾ 1 440 000,00 ₾ 

39 Wild Ocean 0,20 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

40 Wild Pride 0,10 ₾ 1 500,00 ₾ 409 500,00 ₾ 

41 Winner's Cup 0,01 ₾ 1 500,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

42 Witches Wild Brew 0,20 ₾ 600,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

43 Wizarding Wins 0.25 ₾ 2,000.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

44 Wombaroo 0.10 ₾ 300.00 ₾ 1,651,200.00 ₾ 

45 Wunderfest 0,30 ₾ 180,00 ₾ 1 440 000,00 ₾ 

46 Wunderfest Deluxe 0,10 ₾ 200,00 ₾ 1 700 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - EbgEdict Gaming 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

EbgEdict – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ თამაშებში 

მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ 

ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია აქტიური ხაზები გამონაკლისი შემთხვევებისა, სადაც 

თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. დოლურის დატრიალებისას, მისი 

გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი 

განსხვავებული მოგება, მაშინ ხდება უფრო დიდი მოგების მქონე კომბინაციის გადახდას. თუ ეკრანზე 

მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და თითოეულ ხაზს დაეწერება 

მოგებული თანხა. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული და ეკრანზე გამოდის ჯამური მოგებაც. 

მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია მსგავსი სიმბოლოების ის მინიმალური ოდენობა, 

რომელიც დადგენილია თითოეული თამაშის წესების მიხედვით. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს 

შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, 

მოთამაშეს შეუძლია სპეციალური თამაშის მეშვეობით(წითელი თუ შავი) გააორმაგოს მოგება. გაორმაგებების 

უფლების რაოდენობას განსაზღვრავს კონკრეტული თამაშის წესები. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information – ღილაკი, ინფორმაცია თამაშის წესების შესახებ, Play –თამაშის დაწყების, Auto play – 

ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 

 
N: თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური მოგება 



1 1717 Caribbean Pirates 0,90 ₾ 54,00 ₾ 54 000,00 ₾ 
2 Amu Tep 0.30 ₾ 15.00 ₾ 40,000.00 ₾ 
3 Amulet of the Pharaoh 0,03 ₾ 90,00 ₾ 14 040,00 ₾ 
4 Ankaa's Dawn 0,30 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 
5 Big Buck Bunny 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30 000,00 ₾ 
6 Black Hole 0,30 ₾ 60,00 ₾ 69000,00 ₾ 
7 Blazing Star 0,15 ₾ 30,00 ₾ 150000,00 ₾ 
8 Boombastic 0,30 ₾ 60,00 ₾ 131 040,00 ₾ 
9 Candy & Fruits 0,03 ₾ 60,00 ₾ 30000,00 ₾ 

10 Double Triple Chance 0,15 ₾ 30,00 ₾ 8400,00 ₾ 
11 Dragon's Maid 0,03 ₾ 6,00 ₾ 6 000,00 ₾ 
12 Dragon's Treasure 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30000,00 ₾ 
13 Dragull 0,30 ₾ 30,00 ₾ 13 500,00 ₾ 
14 Dreaming Island 0,30 ₾ 60,00 ₾ 230 400,00 ₾ 
15 El Molinador 0,60 ₾ 30,00 ₾ 200 400,00 ₾ 
16 El Torero Double Play 0,03 ₾ 60,00 ₾ 6 000,00 ₾ 
17 Extra 10 Liner 0,30 ₾ 60,00 ₾ 30000,00 ₾ 
18 Extra Liner Jackpot 0,15 ₾ 60,00 ₾ 24 000,00 ₾ 
19 Extra Wild 0,15 ₾ 60,00 ₾ 15000,00 ₾ 
20 Eye of Horus 0,03 ₾ 60,00 ₾ 48 540,00 ₾ 
21 Fallen Alien 0,60 ₾ 120,00 ₾ 150 000,00 ₾ 
22 Fire of Egypt 0,15 ₾ 30,00 ₾ 6000,00 ₾ 
23 Flames of Egypt 0,60 ₾ 150,00 ₾ 5 376 000,00 ₾ 
24 Forbidden Princess 0,30 ₾ 60,00 ₾ 120 000,00 ₾ 
25 Fountain of Fortune 3,00 ₾ 300,00 ₾ 600 000,00 ₾ 
26 Fruitinator 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30000,00 ₾ 
27 Gold Cup 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30 000,00 ₾ 
28 Gold Frenzy 0,30 ₾ 60,00 ₾ 300 000,00 ₾ 
29 Gold of Persia 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30000,00 ₾ 
30 Golden Goose 0,03 ₾ 60,00 ₾ 60000,00 ₾ 

31 
Guardians Of The 
Monastery 0,60 ₾ 120,00 ₾ 47 280,00 ₾ 

32 Hocus Pocus Deluxe 0,03 ₾ 60,00 ₾ 30 000,00 ₾ 
33 Jolly's Cap 0,15 ₾ 60,00 ₾ 39 000,00 ₾ 
34 Knight's Life 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30000,00 ₾ 
35 Magic Mirror Deluxe II 0,15 ₾ 120,00 ₾ 60000,00 ₾ 
36 Mojito Beach 0,30 ₾ 60,00 ₾ 6 000,00 ₾ 
37 Multi Wild 0,15 ₾ 600,00 ₾ 6 000 000,00 ₾ 
38 Pop Art Fruits 0,15 ₾ 30,00 ₾ 19 800,00 ₾ 
39 Pyramids of the Nile 0,90 ₾ 54,00 ₾ 54 000,00 ₾ 
40 Railroad 0,15 ₾ 30,00 ₾ 24 000,00 ₾ 
41 Snow Wolf Supreme 1,20 ₾ 60,00 ₾ 150 000,00 ₾ 
42 Spirits Of The East 1,20 ₾ 300,00 ₾ 1500000,00 ₾ 
43 Succubus Offer 0,15 ₾ 600,00 ₾ 1 800 000,00 ₾ 
44 Super 7 Reels 0,15 ₾ 30,00 ₾ 36 000,00 ₾ 
45 Super Liner 0,15 ₾ 60,00 ₾ 60 000,00 ₾ 
46 Taco Tuesday 0,90 ₾ 270,00 ₾ 135 000,00 ₾ 
47 Triple Flame 0,15 ₾ 60,00 ₾ 60000,00 ₾ 
48 Triple Triple Chance 0,15 ₾ 600,00 ₾ 450 000,00 ₾ 
49 Vampires 0,15 ₾ 30,00 ₾ 150000,00 ₾ 
50 Wild Spirit 0,15 ₾ 30,00 ₾ 30 000,00 ₾ 
51 Wild Supreme 0,15 ₾ 60,00 ₾ 30000,00 ₾ 
52 Zentaurus 0,60 ₾ 150,00 ₾ 5 322 000,00 ₾ 

 

 



პროვაიდერი - Elk Studio 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

ELK Studio – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ 

თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით 

აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია აქტიური ხაზები გამონაკლისი შემთხვევებისა, 

სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. დოლურის 

დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ხდება უფრო დიდი მოგების მქონე კომბინაციის გადახდას. 

თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და თითოეულ ხაზს 

დაეწერება მოგებული თანხა. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული და ეკრანზე გამოდის ჯამური 

მოგებაც. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია მსგავსი სიმბოლოების ის მინიმალური 

ოდენობა, რომელიც დადგენილია თითოეული თამაშის წესების მიხედვით. რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი.  

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information – ღილაკი, ინფორმაცია თამაშის წესების შესახებ, Play –თამაშის დაწყების, Auto play – 

ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 
 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 Birthday! 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

2 Black River Gold 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

3 Blood Lust 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

4 Bloopers 0,75 ₾ 300,00 ₾ 555 000,00 ₾ 

5 Bompers 0.60 ₾ 300.00 ₾ 1,500,000.00 ₾ 

6 Chi 0,60 ₾ 60,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

7 Cluster Slide 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

8 Crusader 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

9 Cygnus 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

10 Dream Diver 0.60 ₾ 300.00 ₾ 750,000.00 ₾ 

11 Dreamzone 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

12 Ecuador Gold 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

13 Electric SAM 0,60 ₾ 300,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

14 Fate of Fortune 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

15 Hidden 0,60 ₾ 300,00 ₾ 645 000,00 ₾ 

16 Hit it Big 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

17 Hit It Hard 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

18 Ho Ho Tower 0,30 ₾ 150,00 ₾ 459 225,00 ₾ 

19 Hong Kong Tower 0,60 ₾ 300,00 ₾ 904 950,00 ₾ 

20 Ice Wolf 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

21 Io 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

22 Joker Gems 0,60 ₾ 300,00 ₾ 210 000,00 ₾ 

23 Kaiju 0,60 ₾ 300,00 ₾ 391 320,00 ₾ 

24 Knockout Diamonds 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

25 Lake's Five 0,60 ₾ 300,00 ₾ 648 000,00 ₾ 



26 Micro Knights 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

27 Miss Wildfire 0.60 ₾ 300.00 ₾ 1,500,000.00 ₾ 

28 Night Trax 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

29 Nitropolis 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

30 Nitropolis 2 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

31 Platooners 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

32 Respin Circus 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

33 Route 777 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

34 Sam on the Beach 0,60 ₾ 300,00 ₾ 682 560,00 ₾ 

35 Taco Brothers Saving Christmas 0,30 ₾ 150,00 ₾ 225 000,00 ₾ 

36 Tahiti Gold 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

37 The Wiz 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

38 Tropicool 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

39 Valkyrie 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

40 Visitors 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

41 Voodoo Gold 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

42 Wild Toro 0,60 ₾ 300,00 ₾ 675 000,00 ₾ 

43 Wild Toro 2 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

44 Win Win 0,60 ₾ 300,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

45 Book of Toro 0.60 ₾ 300.00 ₾ 3,000,000.00 ₾ 

46 Toro 7s 0,30 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000 ₾ 

47 Illogicool 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

48 Mystic Orbs 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

49 Nitropolis 3 0,60 ₾ 150,00 ₾ 7 500 000,00 ₾ 

50 Pacific Gold 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

51 Phoenix Graveyard 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000 ₾ 

52  Taco Brothers Derailed 0,60 ₾ 300,00 ₾ 3 000 000 ₾ 

53 Buffalo Toro 0,60 ₾ 150 ₾ 7 500 000 ₾ 

54 Coba 0,60 ₾ 300 ₾ 7 500 000 ₾ 

55 Cygnus 2 0,60 ₾ 300 ₾ 15 000 000 ₾ 

56 Dropz 0,60 ₾ 300 ₾ 7 500 000 ₾ 

57 Freeway 7 0,60 ₾ 300 ₾ 1 500 000 ₾ 

58 Propaganda 0,60 ₾ 300 ₾ 3 000 000 ₾ 

59 Book of Sam 0,60 ₾ 300 ₾ 500 000 ₾ 

60 Nitropolis 4 0,60 ₾ 150 ₾ 500 000 ₾ 

61 Pirots 0,60 ₾ 300 ₾ 500 000 ₾ 

62 Sumo Sumo 0,60 ₾ 300 ₾ 500 000 ₾ 

63 Tropicool 2 0,60 ₾ 300 ₾ 500 000 ₾ 

 

პროვაიდერი - GENII 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

GENII - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება 

ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი 



კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია 

გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების 

კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი 

ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც 

მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. 

რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე 

დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის 

დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, 

თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე 

მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 
 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური მოგება 

1 7 Chakras 0,01 ₾ 490,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Age of Spartans 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Aladdin's Loot 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Alpha Squad 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Arcadia i3D 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Banda Outta Hell 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Beat Bots 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Big Froot 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Big Game 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Big Game - Spin 16 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Break the Bank 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Bucksy Malone 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Cash Puppy 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 City of Gold 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Code 211 0,01 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Cosmopolitan 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Diamond Dare 0,01 ₾ 15,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Diamond Dare Bonus Bucks 0,01 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Dollars Down Under 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Elementium - Spin 16 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Football Fever 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Frontside Spins 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Gems n Jewels 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Gunspinner's Gold 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Horn Of Plenty 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Horn Of Plenty - Spin 16 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 iSevens 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Le Chocolatier 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Legends of Greece 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Legends Of Olympia 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Lucky Leprechauns 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Max Cash 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Mermaid Serenade 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



34 Midnight Racer 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Minted Sevens 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Nascash 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Peek Physique 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Perfect Date 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Pieces of Eight 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Pina Nevada 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Purse of the Mummy 0,01 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Reel Xtreme 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Rise of Spartans 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Rising Sun 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Road Trip 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Road Trip - Max Ways 25,00 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Royal Banquet 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Runaway Train 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Samba Spins 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Santa's Surprize 1,00 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Sirens’ Serenade 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Small Soliders 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Stars and Stripes 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Stones and Bones 0,01 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Sweet Success 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Tails Of New York 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Tanzakura 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Throne of Gold 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Tomahawk 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Trick or Treat 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Wild Berry 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Wild Wizards 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Worlds at War 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Yeti Hunt i3D 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - Greentube 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Greentube - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე 

მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების 

გზები. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას 

მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ 

ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი 

ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი 

სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე 

დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის 



დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების 

მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, MAX BET- მაქსიმალური ბეთის ღილაკი, Auto play–ავტომატური თამაშის 

გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 40 Fortune Fruits 6 0.80 ₾ 150.00 ₾ 12,000,000.00 ₾ 

2 50 Fortune Fruits 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Action Joker 0,80 ₾ 150,00 ₾  75 000,00 ₾ 

4 African Stampede 2,00 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Almighty Jackpots - Realm Of Poseidon 1,00 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Almighty Reels: Garden of Persephone 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Always Hot Deluxe 95.36 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Amazing Stars 94.00 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Ancient Goddess 0,03 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Apollo God of the Sun 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Arctic Race 95.17% 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Asgards Thunder 0,80 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Asian Diamonds 95.04% 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Bat Stax 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Beetlemania Deluxe 94.19 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Book Of RA 10 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Book of Ra Bingo Deluxe 0,04 ₾ 162,64 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Book of Ra Deluxe 6 95.03 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Book Of Ra Deluxe 94.26 0,60 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Book of Ra Magic 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Buffalo Magic 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Burning Wild 1.00 ₾ 500.00 ₾ 300,000.00 ₾ 

23 Captain Venture 94.01 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Captain Venture: Treasures of the 0.80 ₾ 400.00 ₾ 760,160.00 ₾ 

25 Chili Bomba 0.80 ₾ 60.00 ₾ 300,000.00 ₾ 

26 Columbus Deluxe 95.02 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Cops n Robbers MR 95.00% 0,80 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Cops 'n' Robbers Vegas Nights 0.80 ₾ 300.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

29 Crazy Birds 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Dazzling Diamonds 95.42 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Diamond Link – Mighty Emperor 1.00 ₾ 250.00 ₾ 187,500.00 ₾ 

32 Diamond Link – Mighty Sevens 1.00 ₾ 250.00 ₾ 187,500.00 ₾ 

33 Diamond Link: Mighty Elephant 1.00 ₾ 250.00 ₾ 187,500.00 ₾ 

34 Dolphin’s Pearl Deluxe 10 0.80 ₾ 1,000.00 ₾ 465,450.00 ₾ 

35 Dolphins Pearl Deluxe 95.13 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Feather Frenzy 0,03 ₾ 800,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Feelin Fruity 10 0.80 ₾ 600.00 ₾ 602,400.00 ₾ 

38 From Dusk Till Dawn 10 0,80 ₾ 1 000,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

39 Fruit King 0.80 ₾ 150.00 ₾ 180,000.00 ₾ 

40 Fuzanglong Fire Wilds 1,00 ₾ 500,00 ₾ 200 000,00 ₾ 



41 Gangster Paradise 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Gemstone Jackpot 95.08 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Ghostly Towers 0,80 ₾ 160,00 ₾   48 000,00 ₾ 

44 Golden Sevens 95.10 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Gorilla 95.09 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Great Fortune 1,60 ₾ 160,00 ₾   364 500,00 ₾ 

47 Haul of Hades 96.01 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Heart of Egypt 1,20 ₾ 240,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Island Heat 0,40 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Jingle Jackpot 0,15 ₾ 22,50 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Joker Action 6 0.80 ₾ 400.00 ₾ 1,000,000.00 ₾ 

52 Just Jewels Deluxe 95.42 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Kingdom of Legend 95.15 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Legends of the Seas 96.09% 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Lone Star Jackpots 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Lord of the Ocean 95.10 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Lord of the Ocean Magic 0,08 ₾ 50,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

58 Lucky Lady’s Charm Deluxe 95.13 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

59 Lucky Lady's Charm Deluxe 10 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 Lucky Spin Jackpots 1,00 ₾ 125,00 ₾ 150 375,00 ₾ 

61 Mega Joker 95.05 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Mermaids Pearl 95.21 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

63 Myth of Medusa Gold 2,00 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Pay Day 0.90 ₾ 150.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

65 Plenty on Twenty 95.61 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Power Stars 95.54 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

67 Prize of The Nile 0,30 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

68 Queen of Hearts Deluxe 95.31 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

69 Red Hot 20 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

70 Reel Attraction 95.11 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

71 Reel King Free Spin Frenzy 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

72 Reel King Potty 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

73 Reel King V2 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Rising Treasures 0,03 ₾ 160,00 ₾   80 000,00 ₾ 

75 Roaring Forties 95.48 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

76 Romeo and Juliet: Sealed With a 0,20 ₾ 160,00 ₾   230 184,00 ₾ 

77 Santa's Riches 0,80 ₾ 200,00 ₾ 156 580,00 ₾ 

78 Secret Elixir 95.05 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Silver Trails 1.20 ₾ 300.00 ₾ 450,000.00 ₾ 

80 Sizzling Hot 6 Extra Gold 95.09% 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

81 Sizzling Hot Deluxe 95.66 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

82 Star Supreme 1.00 ₾ 50.00 ₾ 42,000.00 ₾ 

83 Stein Haus 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

84 Super Circus 0.80 ₾ 600.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

85 Tales of Darkness Break of Dawn 0,50 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

86 Tales of Darkness Full Moon 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

87 Tales of Darkness Lunar Eclipse 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

88 Tales of Darkness: Midnight Heat 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

89 The Book 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

90 The Great Gambini's Night Magic 0,01 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



91 Tidal Riches 95.25% 95.26% 95.27% 0,80 ₾ 60,00 ₾ 90 000,00 ₾ 

92 Tiger Spell - Xtra Choice 0,03 ₾ 150,00 ₾   778 500,00 ₾ 

93 Twin Spinner Sizzling Hot Deluxe 0.20 ₾ 250.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

94 Ultra Hot Deluxe 95.17 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

95 Wild Country 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

96 Wild West 95.11% - 97.06% 0,20 ₾ 16,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

97 Wish Upon a Star 1,00 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

98  Dragon Blitz 0,80 ₾ 600,00 ₾ 718 050 ₾ 

99  Twin Spinner: Book of Ra Deluxe 0,80 ₾ 60,00 ₾ 603 060 ₾ 

100 Diamond Link Mighty Santa  0,75 ₾  250,00 ₾   187 500,00 ₾  

101 Top o' the Money - Pots of Wealth 0,60 ₾  400,00 ₾  337 120,00 ₾  

102 Book of Maya 0.40 ₾ 80.00 ₾ 649 020.00 ₾ 

 



პროვაიდერი -  IGROSOFT 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

IGROSOFT - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 0,01-დან 90-მდე. ეკრანის ქვემოთ 

განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 

3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines –ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max 

Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, 

Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto play– ავტომატური 

გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო 

ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური 

ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე 

დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება 

სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ 

არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, 

ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი 

კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა 

გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც 

მრავლდება შესაბამის ქულაზე. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი 

შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება 

იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი 

მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის 

დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან 

რომელია დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო თუ ვერ 

გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის 

შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება. თანხის 

კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს 

თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას 

იწყება ბონუს თამაში. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე 

ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების 

ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 



1 Crazy Monkey 0,01 ₾ 810,00 ₾ 125 000,00 ₾ 

2 Crazy Monkey 2  0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

3 Fruit Cocktail 0,01 ₾ 810,00 ₾ 125 000,00 ₾ 

4 Fruit Cocktail 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 1 059 300,00 ₾ 

5 Gnome  0,01 ₾ 810,00 ₾ 1 059 300,00 ₾ 

6 Golden Antelope 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

7 Island 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

8 Island 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

9 Keks  0,01 ₾ 810,00 ₾ 1 059 300,00 ₾ 

10 Lucky Haunter 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

11 Pumpkin Fairy 0,01 ₾ 810,00 ₾ 1 103 400,00 ₾ 

12 Resident 0,01 ₾ 810,00 ₾ 1 018 800,00 ₾ 

13 Rock Climber 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

14 Sweet Life 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

15 Sweet Life 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

16 Garage 0,01 ₾ 810,00 ₾  511 200,00 ₾ 

17 Pirate 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

18 Pirate 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

19 The Heat 0,01 ₾ 1 350,00 ₾ 6 750 000,00 ₾ 
 
 

პროვაიდერი - Lightning Box 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

LIGHTNING BOX - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ 

თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით 

აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის 

შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ 

ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, 

რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების 

მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი.ქვემოთ მოცემულია 

პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა 

თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 
 



 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Blazing Goddess 0,50 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Blown Away 0,25 ₾ 10,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 ChickenFox5X Skillstar 0.25 ₾ 325.00 ₾ 6,158,750.00 ₾ 

4 Extreme Fishing 0.25 ₾ 150.00 ₾ 225,000.00 ₾ 

5 Kalahari safari 0.40 ₾ 120.00 ₾ 768,000.00 ₾ 

6 Mild Rockers 0,50 ₾ 450,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Phoenix coins 0.40 ₾ 80.00 ₾ 421,600.00 ₾ 

8 Redroo 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Silver Lion 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Spartan Fire 0,40 ₾ 140,00 ₾ 795 900,00 ₾ 

11 Stellar Jackpots with Serengeti Lions 0,48 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - Netent 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Netent – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ თამაშებში 

მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ 

ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 40-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, 

სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. ეკრანის ქვემოთ 

განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, 

LEVEL- ფსონის არჩევის, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, MAX BET- 

მაქსიმალური ბეთის ღილაკი, COIN VALUE კრედიტის ღირებულების ფუნქცია. თანხა გამოისახება კრედიტის 

(ქულების) სახით ეკრანზე. 

ზოგიერთ თამაშში მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) 

ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების 

რაოდენობა. თამაში იწყება Start ან Spin ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, 

ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი 

დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი 

სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, 

ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი 

კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა 

გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც 

მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ 

პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის დასახელება 
მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 Aloha! Christmas 0,10 ₾ 100,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

2 Aloha! Cluster Pays 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



3 Asgardian Stones 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 BerryBurst 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Blood Suckers 0,25 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Blood Suckers II 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Butterfly Staxx 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Cash Noire 0,60 ₾ 600,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

9 Cash-O-Matic 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Codex of Fortune 0.40 ₾ 40.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

11 Coins of Egypt 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Creature from the Black Lagoon 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Dark King: Forbidden Riches 0,20 ₾ 200,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

14 Dazzle Me 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Dazzle Me Megaways 0.20 ₾ 5.00 ₾ 496,125.00 ₾ 

16 Dead or Alive 0,09 ₾ 36,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Dead or Alive 2 0,09 ₾ 18,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Disco Danny 0,25 ₾ 100,00 ₾ 450 000,00 ₾ 

19 Divine Fortune Megaways 0,10 ₾ 100,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

20 Double Stacks 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Drive: Multiplier Mayhem 0,15 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Druids' Dream 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

23 East Sea Dragon King 0,10 ₾ 500,00 ₾ 2 500 000,00 ₾ 

24 EggOMatic 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Elements: The Awakening 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Excalibur 0,20 ₾ 80,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

27 Fairytale Legends: Hansel and Gretel 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Fairytale Legends: Mirror Mirror 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 FairyTale Legends: Red Riding Hood 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Finn and The Swirly Spin 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Finn's Golden Tavern 0,10 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Flowers 0,30 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Fortune Rangers 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Fruit Case 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Fruit Shop 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Fruit Shop Christmas Edition 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Fruit Shop Megaways 0.20 ₾ 200.00 ₾ 4,000,000.00 ₾ 

38 Fruit Spin 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Ghost Pirates 0,01 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Gods of Gold: Infinireels 0,60 ₾ 600,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

41 Golden Grimoire 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Gonzo's Quest 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Gordon Ramsay Hell's Kitchen 0.20 ₾ 100.00 ₾ 100,000.00 ₾ 

44 Gorilla Kingdom 0,30 ₾ 1 050,00 ₾ 4 299 750,00 ₾ 

45 Halloween Jack 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Happy Riches 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

47 Hotline 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Hotline 2 0.10 ₾ 100.00 ₾ 518,400.00 ₾ 

49 Imperial Riches 0,15 ₾ 75,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Irish Pot Luck 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

51 Jack and the Beanstalk 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Jackpot 6000 0,10 ₾ 5,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



53 Jimi Hendrix 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Jingle Spin 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Joker Pro 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Jumanji 0,10 ₾  500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Jungle Spirit: Call of the Wild 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

58 King of 3 Kingdoms 0,25 ₾ 250,00 ₾ 192 000,00 ₾ 

59 King of Slots 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 Koi Princess 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

61 Lights 0,09 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Long Pao 0,25 ₾ 500,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

63 Lost Relics 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Motorhead 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

65 Mythic Maiden 0,30 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Neon Staxx 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

67 Ocean's Treasure 0,15 ₾ 750,00 ₾ 900 000,00 ₾ 

68 Ozzy Osbourne 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

69 Pyramid: Quest for Immortality 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

70 Rage of The Seas 0,20 ₾ 200,00 ₾ 5 488 000,00 ₾ 

71 Reef Raider 0.40 ₾ 40.00 ₾ 340,000.00 ₾ 

72 Reel Rush 2 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

73 Reel Steal 0,09 ₾ 90,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Riches of Midgard: Land and Expand 0,10 ₾ 100,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

75 Rise of Maya 0,10 ₾ 25,00 ₾ 150 000,00 ₾ 

76 Robin Hood Shifting Riches 0,20 ₾ 200,00 ₾ 11 000,00 ₾ 

77 Rome: The Golden Age 0,10 ₾ 20,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

78 Santa vs Rudolf 0,20 ₾ 1000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Scruffy Duck 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

80 Secret of the Stones 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

81 Secrets of Christmas 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

82 Space Wars 0,40 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

83 Spiñata Grande 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

84 Spinsane 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

85 Starburst 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

86 Steam Tower 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

87 Stickers 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

88 Street Fighter II: The World Warrior 0,60 ₾ 800,00 ₾ 5 713 600,00 ₾ 

89 Strolling Staxx: Cubic Fruits 0,15 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

90 Super Striker 0,35 ₾ 250,00 ₾     1 250 000,00 ₾ 

91 Temple of Nudges 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

92 The Legend Of Shangri La Cluster Pays 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

93 The Wish Master 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

94 The Wolf's Bane 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

95 Trollpot 5000 0.06 ₾ 750.00 ₾ 7,500,000.00 ₾ 

96 Turn Your Fortune 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

97 Twin Spin 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

98 Twin Spin Megaways 0,10 ₾ 200,00 ₾ 7 600 000,00 ₾ 

99 Vegas Night Life 0,20 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

100 Victorious 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

101 Warlords: Crystals of Power 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

102 Wild Turkey 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



103 Wild Water 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

104 Wild Wild West: The Great Train Heist 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

105 Wild Worlds 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

106 Wilderland 0,60 ₾ 1500,00 ₾ 210 000,00 ₾ 

107 Willy's Hot Chillies 0,20 ₾ 400,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

108 Wings of Riches 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

109 Wolf Cub 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

110 Gonzo’s Gold 0,20 ₾ 50,00 ₾ 250 000 ₾ 

111 Silverback Gold 0,20 ₾ 100,00 ₾ 4 512 600 ₾ 

112 Milkshake XXXtreme 0,50 ₾ 50 ₾ 355 000 ₾ 

113 Wonders of Christmas 0,20 ₾ 50 ₾ 500 000 ₾ 
 

 

პროვაიდერი - NextGen Gaming 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Nextgen  Gaming- თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე 

მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების 

გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ 

ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, 

რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, 

რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, 

კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის 

გაშვების ღილაკი. 

ზოგიერთ თამაშს ასევე აქვს ფუნქცია Bonus (Bonus Feature) -ის ყიდვა. ბონუსის ყიდვის ფასი დამოკიდებულია 

თუ რა ფსონის ოდენობა აირჩევ. ბონუსის ყიდვისას გადადიხარ ჩვეულებრივ Bonus (Bonus Feature) -ში არჩეული 

ფსონის ოდენობით. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 

 
N თამაშის  დასახელება მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 1Can 2Can 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 300 Shields Extreme 0,25 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 A Dragons Story 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Cherry Blossoms 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Dr Love on Vacation 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



6 Double Play Superbet 0,25 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Ever After 0,15 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Extra Cash!! 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Flame 0,15 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Foxin Wins Again 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Foxin' Wins Football Fever 0,50 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Funky Chicken 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Gorilla Go Wild 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Gorilla Go Wilder 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Jackpot Jester 200k 0,10 ₾ 5,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 La Bomba 0,25 ₾ 2500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Lightning Gems 0,15 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Mad Mad Monkey HQ 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Medusa II 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Medusa Megaways 0,25 ₾ 62,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Merlin’s Money Burst 0,30 ₾ 62,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Merlins Millions Superbet 0,50 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Owl Eyes 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Polterheist 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Raging Rhino Rampage 0,15 ₾ 10,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

26 Ramesses Riches 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Renegades 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Rise of The Mountain King 0,30 ₾ 30,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

29 Shields of the Wild 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Spin Sorceress 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 The Demon Code 0.20 ₾ 20.00 ₾ 20,000.00 ₾ 

32 The Mask 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 The Snake Charmer 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 The Wild 3 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Titan Storm 0.25 ₾ 625.00 ₾ 1 250 000.00 ₾ 

36 Top Strike Championship 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Unicorn Legend 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Venetian Rose 0.25 ₾ 625.00 ₾ 1 250 000.00 ₾ 

39 Volcano Eruption 0.25 ₾ 1250.00 ₾ 2 500 000.00 ₾ 

40 Wild Play Superbet 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Wild Plunder 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 WildWest 0,10 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 WitchPickings 0,40 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 WolfpackPays 0,40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Wonder Hounds 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
 

 

პროვაიდერი - PLAYTECH 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

PLAYTECH - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე 



მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების 

გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). 

თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, 

რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის  ქვემოთ  განლაგებულია  სხვადასხვა  მნიშვნელობის  მქონე  ღილაკები,  რომელთა  მეშვეობითაც 

მოთამაშე  თამაშობს:  Information  –ღილაკი,  ინფორმაცია  ბონუსების  შესახებ,  კოეფიციენტები  შესაბამისი 

სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი.  ქვემოთ  

მოცემულია   პროვაიდერის   სლოტ  თამაშები,   თითოეულ  თამაშს  თავისივე  ინტერფესში   აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების 

დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ბეთი მაქსიმალური ბეთი მაქსიმალური მოგება 

1 A Night Out 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

2 Adventure Trail 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Adventures Beyond Wonderland 0,02 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

4 Age Of The Gods 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

5 Age of The Gods Norse: Norse Legends 1.00 ₾ 125.00 ₾ 1,250,000.00 ₾ 

6 Age of The Gods: Book of Oracle 0.50 ₾ 825.00 ₾ 825,000.00 ₾ 

7 Age of the Gods: Furious 4 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

8 Age of The Gods: Glorious Griffin 0.20 ₾ 200.00 ₾ 1,638,400.00 ₾ 

9 Age of the Gods: God of Storms 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

10 Age of the Gods: Gods and Giants 0,10 ₾ 300,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

11 Age of the Gods: King of Olympus 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

12 Age of the Gods: Mighty Midas 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

13 Age of the Gods: Norse Book of Dwarves 0,50 ₾ 910,00 ₾ 9 100 000,00 ₾ 

14 Age of The Gods: Norse Ways of Thunder 0,20 ₾ 200 ₾ 1 400 000,00 ₾ 

15 Age of the Gods: Prince of Olympus 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

16 Age of the Gods: Ruler of the Dead 0,25 ₾ 1 425,00 ₾ 1 425 000,00 ₾ 

17 Age of the Gods: Ruler of the Sky 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

18 Age of the Gods: Rulers Of Olympus 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

19 Anaconda Wild 2 1.25 ₾ 1,875.00 ₾ 1,875,000.00 ₾ 

20 Aquaman 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

21 Atlantis: Cash Collect 1.00 ₾ 175.00 ₾ 1,113,481.00 ₾ 

22 Batman & the Batgirl Bonanza 0,30 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

23 Batman & the Riddler Riches 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

24 Batman and Mr Freeze Fortune 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

25 Batman Begins 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

26 Batman v Superman Dawn of Justice 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

27 Bee Frenzy: Thundershots 0,50 ₾ 20,50 ₾ 205 000,00 ₾ 

28 Better Wilds 0,20 ₾ 500,00 ₾ 250 000,00 ₾ 



29 Big Shots 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

30 Blazing Bells 0,10 ₾ 90 ₾ 2 250 000,00 ₾ 

31 Bonus Bears 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

32 BreakOut Bob 0,05 ₾ 500,00 ₾ 7 500 000,00 ₾ 

33 Buffalo Blitz 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

34 Buffalo Blitz II 0,20 ₾ 250,00 ₾ 1 024 000,00 ₾ 

35 Captains Treasure 0,01 ₾ 450 ₾ 200 000,00 ₾ 

36 Casino Charms 0,20 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

37 Cat Queen 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

38 Chinese Kitchen 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

39 Cops N' Bandits 0,60 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

40 Crazy 7 0,03 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

41 Desert Treasure 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

42 Dragon Champions 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

43 Dragon Spark 0,20 ₾ 200,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

44 Egyptian Emeralds 0,01 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

45 Eliminators 0,20 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

46 Epic Ape 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

47 Epic Ape II 1.00 ₾ 125.00 ₾ 1,105,500.00 ₾ 

48 Esmeralda 0,03 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

49 Eternal Lady 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

50 Eye of Anubis 0.50 ₾ 1,000.00 ₾ 799,700.00 ₾ 

51 Fire Blaze Golden Amazing Factory 1,00 ₾ 625,00 ₾ 625 000,00 ₾ 

52 Fire Blaze Jinns Moon 0,25 ₾ 500,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

53 Fire Blaze Pearls Pearls Pearls 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

54 Flaming Bars 0.25 ₾ 600.00 ₾ 1,144,200.00 ₾ 

55 Football Rules 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

56 Forest Prince 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

57 Foxy Fortunes 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

58 Funky Monkey 0,03 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

59 Galactic Streak 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

60 Geisha Story 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

61 Gem Splash: Rainbows Gift 0,10 ₾ 500,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

62 Gladiator Jackpot 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

63 Golden Macaque 0,20 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

64 Golden Tour 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

65 Great Blue 0,05 ₾ 1.25 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

66 Great Blue Jackpot 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

67 Green Lantern 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

68 Halloween Fortune 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

69 Halloween Fortune II 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

70 Heart of the Frontier 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

71 Heart of The Jungle 1,00 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

72 Hot Gems 0,50 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

73 Hot Gems Xtreme Scratch 0,20 ₾ 240,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

74 Jungle Giants 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

75 Jungle Trouble 0,30 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

76 Jurassic Island 2 0.50 ₾ 250.00 ₾ 1,102,500.00 ₾ 



77 Justice League 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

78 Justice League Comics 0,05 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

79 Kingdoms Rise Sands of Fury 0,10 ₾ 300 ₾ 105 000,00 ₾ 

80 Kingdoms Rise Shadow Queen 0,10 ₾ 50,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

81 Kingdoms Rise: Battle Beast 0,50 ₾ 175,00 ₾ 1 750 000,00 ₾ 

82 Kingdoms Rise: Captain's Treasure 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

83 Kingdoms Rise: Chasm of Fear 0.15 ₾ 168.00 ₾ 1,680,000.00 ₾ 

84 Kingdoms Rise: Forbidden Forest 0,10 ₾ 300 ₾ 345 600,00 ₾ 

85 Kingdoms Rise: Guardians of the Abyss 0,10 ₾ 300 ₾ 105 000,00 ₾ 

86 Kingdoms Rise: Legend of Elvenstone 0,10 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

87 Kingdom's Rise: Legion Uprising 0,10 ₾ 2 000,00 ₾ 6 000 000,00 ₾ 

88 Kingdoms Rise: Reign of Ice 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

89 Kingdoms Rise: Scorching Clouds 0,50 ₾ 1 500 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

90 Legacy Of The Wild 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

91 Legacy of The Wild 2 0.10 ₾ 50.00 ₾ 50,000.00 ₾ 

92 Legend of Hydra 0,10 ₾ 25,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

93 Legend of the Jaguar 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

94 Lucky Emeralds 0,10 ₾ 300 ₾ 150 000,00 ₾ 

95 Luminous Life 0,20 ₾ 200 ₾ 200 000,00 ₾ 

96 Magical Stacks 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

97 Maji Wilds 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

98 Mega Fire Blaze Legacy of the Tiger 0,50 ₾ 125.00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

99 Midnight Wilds 0,05 ₾ 300 ₾ 1 450 000,00 ₾ 

100 Oceanus Rising 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

101 Panther Moon 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

102 Pantry Plunder 0,20 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

103 Pharaoh's Secrets 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

104 Pharaoh's Treasure Deluxe 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

105 Pumpkin Bonanza 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

106 Purple Hot 0,03 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

107 Raiders of the Hidden Realm 0,40 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

108 Rubik’s Cube 0,50 ₾ 750,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

109 Santa Surprise 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

110 Savage Jungle 0,10 ₾ 60 ₾ 200 000,00 ₾ 

111 Secrets of the Amazon 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

112 Shields Of Rome 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

113 Sky Queen 0,25 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

114 Space Hunter: Shoot for Cash 2.50 ₾ 150.00 ₾ 90,000.00 ₾ 

115 Stallion Strike 0,10 ₾ 100 ₾ 2 690 000,00 ₾ 

116 Starmada Exiles 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

117 Streak of Luck 1,50 ₾ 60 ₾ 200 000,00 ₾ 

118 Superman 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

119 Thai Paradise 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

120 The Flash 0,50 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

121 The Mummy Books of Amun Ra  0.50 ₾ 125.00 ₾ 1,250,000.00 ₾ 

122 The Riches of Don Quixote 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

123 Tiger Claw 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

124 Tiger Stacks 0,30 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 



125 Treasures of the Lamps 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

126 Vacation Station Deluxe 0,03 ₾ 480 ₾ 200 000,00 ₾ 

127 Ways of the Phoenix 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

128 White King 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

129 White King II 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

130 Wild Crusade: Empire Treasures 0.50 ₾ 220.00 ₾ 1,243,484.00 ₾ 

131 Wild Lava 0,50 ₾ 3 100,00 ₾ 1 249 300,00 ₾ 

132 Wolves! Wolves! Wolves! 0,20 ₾ 200 ₾ 200 000,00 ₾ 

133 Wonder Woman 0,15 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

134 Wu Long 0,01 ₾ 250 ₾ 200 000,00 ₾ 

135 Xuan Pu Lian Huan 0,01 ₾ 250 ₾ 200 000,00 ₾ 

136 Zhao Cai Jin Bao 0,01 ₾ 180 ₾ 200 000,00 ₾ 

136 Absolutely Mammoth! Powerplay Jackpot 1,00 ₾ 375,00 ₾ 1 226 250 ₾ 

137 Age of the Gods Scratch 0,50 ₾ 100,00 ₾ 1 000 000 ₾ 

138 Age of the Gods: Maze Keeper 0,50 ₾ 125,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

139 Age of the Gods: Wheels of Olympus 0,50 ₾ 500,00 ₾ 745 800 ₾ 

140 Anaconda Uncoiled 0,50 ₾ 500,00 ₾ 500 000 ₾ 

141 Cheltenham: Sporting Legends 0,50 ₾ 1 000,00 ₾ 457 000 ₾ 

142 Chilli Xtreme 1,00 ₾ 125,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

143 Fire Blaze: Fire Fighter 0,50 ₾ 500,00 ₾ 1 107 000 ₾ 

144 Grand Junction: Enchanted Inca 0,05 ₾ 100,00 ₾ 219 540 ₾ 

145 Pyramid LinX 0,10 ₾ 450,00 ₾ 1 816 650 ₾ 

146 Shark Blitz 1,25 ₾ 195,00 ₾ 1 802 073 ₾ 

147 Wushu Punch 0,50 ₾ 250,00 ₾ 880 750 ₾ 

148 Buffalo Blitz Megaways       0,50 ₾        125,00 ₾     1 250 000,00 ₾  

149 Fairy Gathering: Thundershots       0,50 ₾        200,00 ₾     1 246 560,00 ₾  

150 Fishin' Bonanza       0,50 ₾     1 000,00 ₾     1 013 000,00 ₾  

151 Heroes Arrow       0,50 ₾     1 037,50 ₾     1 763 750,00 ₾  

152 Mighty Hat: Lamp of Gold       0,05 ₾        100,00 ₾        100 000,00 ₾  

153 Pride of Persia: Empire Treasures       1,00 ₾        500,00 ₾        803 125,00 ₾  

154 Silver Bullet Bandit: Cash Collect       0,50 ₾        710,00 ₾        710 000,00 ₾  

155 Sporting Legends Brian Lara       0,10 ₾        500,00 ₾     1 093 000,00 ₾  

156 The Walking Dead       0,50 ₾        250,00 ₾        549 575,00 ₾  

157 Wild LinX PowerPlay Jackpot       0,50 ₾        500,00 ₾     1 000 000,00 ₾  

158 Azteca: Bonus Lines 0,50 ₾ 875 ₾ 1 227 275,00 ₾ 

159 Banca Francesa 10,00 ₾ 125 ₾ 7 625,00 ₾ 

160 Book of Inferno 0,50 ₾ 150 ₾ 876 975,00 ₾ 

161 Chilli Xtreme Powerplay Jackpot       1,00 ₾         125 ₾  1 250 000,00 ₾ 

162 Fire Blaze: Green Wizard       0,50 ₾         250 ₾  661 750,00 ₾ 

163 Mega Fire Blaze: Khonsu God of Moon       1,00 ₾         200 ₾  400 000,00 ₾ 

164 Mighty Hat: Mine O'Mine       0,25 ₾      1 000 ₾  1 000 000,00 ₾ 

165 Scatter Monsters 1,00 ₾ 500 ₾ 746 500,00 ₾ 
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პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  



ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Pragmatic Play – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ 

თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით 

აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია აქტიური ხაზები გამონაკლისი შემთხვევებისა, 

სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. დოლურის 

დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ხდება უფრო დიდი მოგების მქონე კომბინაციის გადახდას. 

თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და თითოეულ ხაზს 

დაეწერება მოგებული თანხა. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული და ეკრანზე გამოდის ჯამური 

მოგებაც. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია მსგავსი სიმბოლოების ის მინიმალური 

ოდენობა, რომელიც დადგენილია თითოეული თამაშის წესების მიხედვით. რაც უფრო მეტ იდენტურ 

სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი.  

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 

თამაშობს: Information – ღილაკი, ინფორმაცია თამაშის წესებისა და გადახდების შესახებ, Play – თამაშის 

დაწყების, Autoplay – ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 

 

 

N: თამაშის დასახელება 
მინიმალური 

ბეთი 
მაქსიმალური 

ბეთი 
მაქსიმალური 
მოგება   

1 3 Genie Wishes 0.03 ₾ 750.00 ₾             129 870 ₾  

2 3 Kingdoms - Battle of Red Cliffs 0.03 ₾ 375.00 ₾                25 000 ₾  

3 5 Lions 0.03 ₾ 250.00 ₾             352 000 ₾  

4 5 Lions Dance 0,20 ₾ 300 ₾             270 010 ₾  

5 5 Lions Gold 0.03 ₾ 270.00 ₾             660 840 ₾  

6 5 Lions Megaways 0.60 ₾ 375.00 ₾             500 000 ₾  

7 7 Monkeys 0.05 ₾ 350.00 ₾             157 500 ₾  

8 7 Piggies 0.02 ₾ 161.00 ₾          2 730 000 ₾  

9 7 Piggies 5,000 0,20 ₾ 100 ₾                  5 000 ₾  

10 8 Dragons 0.03 ₾ 300.00 ₾             750 000 ₾  

11 888 Dragons 0.02 ₾ 260.00 ₾                13 000 ₾  

12 Aladdin and the Sorcerer 0.03 ₾ 300.00 ₾             653 250 ₾  

13 Amazing Money Machine 0.60 ₾ 300.00 ₾             510 000 ₾  

14 Ancient Egypt 0.03 ₾ 150.00 ₾             275 550 ₾  

15 Ancient Egypt Classic 0.03 ₾ 150.00 ₾             250 750 ₾  

16 Asgard 0.03 ₾ 375.00 ₾                62 500 ₾  

17 Aztec Bonanza 0.03 ₾ 450.00 ₾          2 916 000 ₾  

18 Aztec Gems 0.03 ₾ 75.00 ₾                37 500 ₾  

19 Aztec Gems Deluxe 0,27 ₾ 108 ₾          2 026 760 ₾  

20 Beowulf 0.03 ₾ 600.00 ₾             500 000 ₾  

21 Bermuda Riches 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

22 Big Bass Bonanza 0,30 ₾ 300 ₾             525 000 ₾  

23 Big Bass Bonanza Megaways 0,20 ₾ 300 ₾             400 000 ₾  



24 Big Juan 0,40 ₾ 600 ₾             520 000 ₾  

25 Bigger Bass Bonanza 0,36 ₾ 360 ₾             960 000 ₾  

26 Book of the Fallen 0,30 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

27 Book of Kingdoms 0,75 ₾ 150 ₾          5 000 000 ₾  

28 Book of Vikings 0.30 ₾ 300.00 ₾             550 000 ₾  

29 Bounty Gold 0,25 ₾ 375 ₾             625 000 ₾  

30 Bronco Spirit 0.03 ₾ 375.00 ₾             143 465 ₾  

31 Buffalo King 0.03 ₾ 180.00 ₾          5 625 000 ₾  

32 Buffalo King Megaways 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

33 Caishen's Cash 0.03 ₾ 375.00 ₾          2 718 720 ₾  

34 Caishen's Gold 0.03 ₾ 570.00 ₾             262 000 ₾  

35 Cash Bonanza 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

36 Cash Elevator 0,20 ₾ 120 ₾          2 000 000 ₾  

37 Chicken Drop 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

38 Chilli Heat 0.03 ₾ 375.00 ₾             314 000 ₾  

39 Chilli Heat Megaways 0.60 ₾ 375.00 ₾             500 000 ₾  

40 Christmas Big Bass Bonanza 0,30 ₾ 300 ₾             525 000 ₾  

41 Christmas Carol Megaways 0,20 ₾ 180 ₾          2 000 000 ₾  

42 Congo Cash 0,20 ₾ 300 ₾             220 000 ₾  

43 Cowboys Gold 0,30 ₾ 300 ₾             606 500 ₾  

44 Crystal Caverns Megaways 0,20 ₾ 180 ₾          1 000 000 ₾  

45 Curse of the Werewolf Megaways 0,30 ₾ 90 ₾          4 097 600 ₾  

46 Da Vinci's Treasure 0.02 ₾ 75.00 ₾          2 400 000 ₾  

47 Dance Party 0.03 ₾ 300.00 ₾          3 645 000 ₾  

48 Day of Dead 0,20 ₾ 300 ₾             450 000 ₾  

49 Diamond Strike 0.02 ₾ 187.50 ₾                93 500 ₾  

50 Drago - Jewels of Fortune 0.03 ₾ 300.00 ₾          4 800 000 ₾  

51 Dragon Hot Hold and Spin 0.15 ₾ 750.00 ₾          5 000 000 ₾  

52 Dragon Kingdom 0.03 ₾ 375.00 ₾                50 000 ₾  

53 Dragon Kingdom - Eyes of Fire 0,30 ₾ 75 ₾                31 250 ₾  

54 Dwarven Gold Deluxe 0,25 ₾ 375 ₾             125 000 ₾  

55 Egyptian Fortunes 0.03 ₾ 300.00 ₾                30 985 ₾  

56 Emerald King 0,20 ₾ 180 ₾          2 000 000 ₾  

57 Emerald King Rainbow Road 0,20 ₾ 180 ₾          4 800 000 ₾  

58 Empty the Bank 0.60 ₾ 375.00 ₾          1 000 000 ₾  

59 Extra Juicy 0.03 ₾ 150.00 ₾          3 000 000 ₾  

60 Eye of the Storm 0,30 ₾ 300 ₾          2 500 000 ₾  

61 Fairytale Fortune 0.03 ₾ 225.00 ₾                37 500 ₾  

62 Fire 88 0.03 ₾ 105.00 ₾                31 580 ₾  

63 Fire Strike 0.03 ₾ 150.00 ₾          1 350 000 ₾  

64 Fishin' Reels 0.30 ₾ 300.00 ₾             120 000 ₾  

65 Floating Dragon 0.30 ₾ 750.00 ₾          1 250 000 ₾  

66 Fruit Party 0.03 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

67 Fruit Party 2 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

68 Fruit Rainbow 0.03 ₾ 600.00 ₾             400 000 ₾  



69 Gates Of Olympus 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

70 Gems Bonanza 0,20 ₾ 180 ₾          1 000 000 ₾  

71 Gold Rush 0.03 ₾ 375.00 ₾                20 150 ₾  

72 Gold Train 0.03 ₾ 45.00 ₾                  7 705 ₾  

73 Golden Beauty 0.03 ₾ 750.00 ₾                52 500 ₾  

74 Great Rhino 0.02 ₾ 200.00 ₾                90 000 ₾  

75 Great Rhino Deluxe 0,20 ₾ 300 ₾             624 280 ₾  

76 Great Rhino Megaways 0.03 ₾ 300.00 ₾          2 000 000 ₾  

77 Greek Gods 0.03 ₾ 375.00 ₾             540 000 ₾  

78 Heart of Rio 0.75 ₾ 375.00 ₾          1 312 500 ₾  

79 Hercules and Pegasus 0.03 ₾ 300.00 ₾             200 000 ₾  

80 Hercules Son of Zeus 0.03 ₾ 750.00 ₾                40 000 ₾  

81 Honey Honey Honey 0.03 ₾ 300.00 ₾                91 000 ₾  

82 Hot Chilli 0.03 ₾ 135.00 ₾                40 000 ₾  

83 Hot Fiesta 0.75 ₾ 375.00 ₾             625 000 ₾  

84 Hot Safari 0.03 ₾ 375.00 ₾             800 000 ₾  

85 Hot to Burn 0.03 ₾ 750.00 ₾             250 000 ₾  

86 Hot to Burn Hold and Spin 0.60 ₾ 720.00 ₾          4 800 000 ₾  

87 Jade Butterfly 0.02 ₾ 60.00 ₾                19 080 ₾  

88 John Hunter and the Aztec Treasure 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 080 400 ₾  

89 John Hunter and the Book of Tut 0.03 ₾ 300.00 ₾             550 000 ₾  

90 John Hunter and the Mayan Gods 0,30 ₾ 300 ₾                50 000 ₾  

91 John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen 0.03 ₾ 375.00 ₾          1 312 500 ₾  

92 Joker King 0.75 ₾ 375.00 ₾             625 000 ₾  

93 Joker's Jewels 0.02 ₾ 250.00 ₾             104 000 ₾  

94 Journey to the West 0.03 ₾ 375.00 ₾                80 000 ₾  

95 Juicy Fruits 0.75 ₾ 375.00 ₾             625 000 ₾  

96 Jungle Gorilla 0,20 ₾ 300 ₾             280 625 ₾  

97 Jurassic Giants 0.02 ₾ 115.00 ₾             777 600 ₾  

98 Lady Godiva 0.03 ₾ 300.00 ₾             240 000 ₾  

99 Leprechaun Carol 0.02 ₾ 200.00 ₾             600 000 ₾  

100 Leprechaun Song 0.02 ₾ 200.00 ₾                75 700 ₾  

101 Lucky Dragons 0.03 ₾ 750.00 ₾             200 000 ₾  

102 Lucky Grace and Charm 0.30 ₾ 750.00 ₾          2 500 000 ₾  

103 Lucky Lightning 0.75 ₾ 375.00 ₾          1 262 500 ₾  

104 Lucky New Year 0.03 ₾ 375.00 ₾             312 500 ₾  

105 Madame Destiny 0.02 ₾ 100.00 ₾                75 000 ₾  

106 Madame Destiny Megaways 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

107 Magic Crystals 0.03 ₾ 450.00 ₾             110 160 ₾  

108 Magic Journey 0.03 ₾ 300.00 ₾                40 000 ₾  

109 Master Chen's Fortune 0.03 ₾ 135.00 ₾             162 000 ₾  

110 Master Joker 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 000 000 ₾  

111 Mighty Kong 0.03 ₾ 750.00 ₾             238 800 ₾  

112 Money Mouse 0.03 ₾ 375.00 ₾             312 500 ₾  

113 Monkey Madness 0.03 ₾ 135.00 ₾                16 300 ₾  



114 Monkey Warrior 0.03 ₾ 375.00 ₾             760 000 ₾  

115 Mustang Gold 0.03 ₾ 375.00 ₾          1 500 000 ₾  

116 Mysterious 0.03 ₾ 300.00 ₾             964 800 ₾  

117 Mysterious Egypt 0,30 ₾ 300 ₾             553 300 ₾  

118 Mystic Chief 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

119 Panda Fortune 2 0.75 ₾ 375.00 ₾             625 000 ₾  

120 Panda's Fortune 0.03 ₾ 375.00 ₾             909 000 ₾  

121 Panther Queen 0.30 ₾ 375.00 ₾             500 000 ₾  

122 Peaky Blinders 0,20 ₾ 300 ₾             202 250 ₾  

123 Peking Luck 0.02 ₾ 50.00 ₾        22 500 000 ₾  

124 Phoenix Forge 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

125 Piggy Bank Bills 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

126 Pirate Gold 0.03 ₾ 600.00 ₾          6 454 000 ₾  

127 Pirate Gold Deluxe 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 500 000 ₾  

128 Pixie Wings 0.03 ₾ 750.00 ₾             125 000 ₾  

129 Power of Thor Megaways 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

130 Pyramid King 0.03 ₾ 375.00 ₾             312 500 ₾  

131 Queen of Atlantis 0.02 ₾ 175.00 ₾             345 600 ₾  

132 Queen of Gold 0.03 ₾ 375.00 ₾             190 000 ₾  

133 Release the Kraken 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 000 000 ₾  

134 Return of the Dead 0,30 ₾ 150 ₾          5 000 000 ₾  

135 Rise of Giza PowerNudge 0.30 ₾ 300.00 ₾             400 000 ₾  

136 Safari King 0.03 ₾ 750.00 ₾             250 000 ₾  

137 Santa 0.03 ₾ 300.00 ₾                45 125 ₾  

138 Santa's Wonderland 0,20 ₾ 180 ₾             750 000 ₾  

139 Smugglers Cove 0,20 ₾ 120 ₾          1 000 000 ₾  

140 Spartan King 0,20 ₾ 240 ₾             749 400 ₾  

141 Star Bounty 0,20 ₾ 120 ₾          2 592 000 ₾  

142 Star Pirates Code 0,30 ₾ 600 ₾             625 000 ₾  

143 Starlight Princess 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

144 Starz Megaways 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 000 000 ₾  

145 Street Racer 0,20 ₾ 300 ₾             200 000 ₾  

146 Sugar Rush 0.02 ₾ 200.00 ₾             500 000 ₾  

147 Super 7s 0.03 ₾ 300.00 ₾             100 000 ₾  

148 Super Joker 0.03 ₾ 300.00 ₾                37 500 ₾  

149 Super X 0,20 ₾ 180 ₾             900 000 ₾  

150 Sweet Bonanza 0.03 ₾ 300.00 ₾          2 117 500 ₾  

151 Sweet Bonanza Xmas 0.03 ₾ 300.00 ₾          2 117 500 ₾  

152 Temujin Treasures 1.14 ₾ 570.00 ₾          1 710 000 ₾  

153 The Champions 0.03 ₾ 375.00 ₾             170 500 ₾  

154 The Dog House 0.03 ₾ 300.00 ₾             675 000 ₾  

155 The Dog House Megaways 0,20 ₾ 180 ₾          1 230 500 ₾  

156 The Dragon Tiger 0,20 ₾ 180 ₾          1 812 500 ₾  

157 The Great Chicken Escape 0.03 ₾ 300.00 ₾             550 000 ₾  

158 The Hand of Midas™ 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  



159 The Magic Cauldron 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

160 The Wild Machine 0.03 ₾ 300.00 ₾             700 000 ₾  

161 Three Star Fortune 0.03 ₾ 300.00 ₾                50 000 ₾  

162 Treasure Horse 0.03 ₾ 270.00 ₾             540 000 ₾  

163 Treasure Wild 0,20 ₾ 300 ₾             450 000 ₾  

164 Tree of Riches 0.03 ₾ 150.00 ₾             144 000 ₾  

165 Triple Dragons 0.02 ₾ 100.00 ₾                50 000 ₾  

166 Triple Jokers 0.02 ₾ 100.00 ₾                50 000 ₾  

167 Triple Tigers 0.50 ₾ 100.00 ₾                25 000 ₾  

168 Ultra Burn 0.03 ₾ 750.00 ₾             125 000 ₾  

169 Ultra Hold and Spin 0,15 ₾ 150 ₾             615 000 ₾  

170 Vampires vs Wolves 0,30 ₾ 150 ₾                50 000 ₾  

171 Vegas Magic 0.03 ₾ 300.00 ₾             354 900 ₾  

172 Vegas Nights 0.03 ₾ 375.00 ₾             444 750 ₾  

173 Voodoo Magic 0,20 ₾ 300 ₾             100 000 ₾  

174 Wild Booster 0.60 ₾ 300.00 ₾             500 000 ₾  

175 Wild Gladiators 0.03 ₾ 375.00 ₾             500 000 ₾  

176 Wild Pixies 0.03 ₾ 300.00 ₾                26 175 ₾  

177 Wild Spells 0.03 ₾ 375.00 ₾             181 250 ₾  

178 Wild Walker 0,25 ₾ 300 ₾             622 500 ₾  

179 Wild West Gold 0.03 ₾ 300.00 ₾          1 000 000 ₾  

180 Wild Wild Riches 0.03 ₾ 375.00 ₾             576 000 ₾  

181 Wolf Gold 0.03 ₾ 375.00 ₾             312 500 ₾  

182 Yum Yum Powerways 0,20 ₾ 300 ₾             500 000 ₾  

183 Colossal Cash Zone 0,20 ₾ 200,00 ₾             500 000 ₾  

184 Elemental Gems Megaways 0,20 ₾ 200,00 ₾             500 000 ₾  

185 Extra Juicy Megaways 0,20 ₾ 200,00 ₾             500 000 ₾  

186 Gates of Valhalla 0,20 ₾ 200,00 ₾          1 000 000 ₾  

187 Gold Party 0,25 ₾ 250,00 ₾             645 375 ₾  

188 Magician's Secrets 0,10 ₾ 200,00 ₾             500 000 ₾  

189 Might of Ra 0,20 ₾ 80,00 ₾          2 250 000 ₾  

190 Rock Vegas Mega Hold & Spin 0,20 ₾ 120,00 ₾           2 400 000 ₾  

191 Snakes and Ladders Megadice 0,10 ₾ 160,00 ₾             530 000 ₾  

192 The Ultimate 5 0,20 ₾ 200,00 ₾              500 000 ₾  

193 Wild Beach Party 0,20 ₾ 200,00 ₾              500 000 ₾  

194 Wild Depths 0,20 ₾ 200,00 ₾              500 000 ₾  

195 Barn Festival 0,20 ₾ 50,00 ₾ 100 000 ₾ 

196 Chicken Chase 0,20 ₾ 200,00 ₾ 42 000 ₾ 

197 Clover Gold 0,20 ₾ 100,00 ₾ 500 000 ₾ 

198 Drill that Gold 0,20 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

199 Eye of Cleopatra 0,20 ₾ 100,00 ₾ 400 000 ₾ 

200 Fire Strike 2 0,20 ₾ 40,00 ₾ 1 000 000 ₾ 

201 Goblin Heist Powernudge 0,20 ₾ 150,00 ₾ 600 000 ₾ 

202 North Guardians 0,50 ₾ 100,00 ₾ 500 000 ₾ 

203 Queenie 0,25 ₾ 125,00 ₾ 525 000 ₾ 



204 Rainbow Gold 0,20 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

205 Spirit of Adventure 0,20 ₾ 150,00 ₾ 600 000 ₾ 

206 Tic Tac Take 0,20 ₾ 200,00 ₾ 440 000 ₾ 

207 Big Bass Splash 0,20 ₾ 200 ₾ 1 000 000 ₾ 

208 Black Bull 0,20 ₾ 100 ₾ 450 000 ₾ 

209 Bomb Bonanza 0,25 ₾ 200 ₾ 403 000 ₾ 

210 Cleocatra 0,20 ₾ 200 ₾ 1 000 000 ₾ 

211 Cosmic Cash 0,40 ₾ 200 ₾ 530 000 ₾ 

212 Little Gem Hold and Spin 0,15 ₾ 200 ₾ 492 000 ₾ 

213 Magic Money Maze 0,20 ₾ 100 ₾ 1 000 000 ₾ 

214 Queen of Gods 0,20 ₾ 100 ₾ 183 900 ₾ 

215 Shining Hot 100 1,00 ₾ 200 ₾ 500 000 ₾ 

216 Shining Hot 20 0,20 ₾ 200 ₾ 500 000 ₾ 

217 Shining Hot 40 0,40 ₾ 200 ₾ 500 000 ₾ 

218 Shining Hot 5 0,15 ₾ 200 ₾ 500 000 ₾ 

219 The Great Stick-up 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

220 Tropical Tiki 0,25 ₾ 125 ₾ 375 000 ₾ 

221 Wild West Gold Megaways 0,20 ₾ 200 ₾ 1 000 000 ₾ 

222 Wolf Gold Power Jackpot 0,25 ₾ 125 ₾ 312 500 ₾ 

223 Zombie Carnival 0,20 ₾ 200 ₾ 1 000 000 ₾ 

224 Aztec Blaze 0,25 ₾ 125,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

225 Book of Golden Sands 0,20 ₾ 100,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

226 Book of Tut Respin 0,10 ₾ 100,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

227 Crown of Fire 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

228 Down the Rails 0,20 ₾ 100,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

229 Fire Hot 100 1,00 ₾ 100,00 ₾ 270 000,00 ₾ 

230 Fire Hot 20 0,20 ₾ 100,00 ₾ 123 400,00 ₾ 

231 Fire Hot 40 0,40 ₾ 100,00 ₾ 270 000,00 ₾ 

232 Fire Hot 5 0,05 ₾ 100,00 ₾ 139 200,00 ₾ 

233 Firebird Spirit - Connect & Collect 0,25 ₾ 125,00 ₾ 531 250,00 ₾ 

234 Floating Dragon Megaways Hold & Spin 0,20 ₾ 40,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

235 Greedy Wolf 0,20 ₾ 100,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

236 Happy Hooves 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

237 Hot to Burn Extreme 0,40 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

238 Octobeer Fortunes 0,20 ₾ 100,00 ₾ 450 000,00 ₾ 

239 Pirate Golden Age 0,20 ₾ 100,00 ₾ 300 000,00 ₾ 

240 Striking Hot 5 0,15 ₾ 100,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

241 Wild Hop & Drop 0,20 ₾ 100,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

242 Big Bass Bonanza - Keeping It Reel 0,20 ₾ 50 ₾ 500 000 ₾ 

243 Candy Stars 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

244 Gems of Serengeti 0,20 ₾ 100 ₾ 400 000 ₾ 

245 Gorilla Mayhem 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

246 Muertos Multiplier Megaways 0,20 ₾ 100 ₾ 1 000 000 ₾ 

247 Release the Kraken 2 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

248 Shield of Sparta 0,20 ₾ 100 ₾ 300 000 ₾ 



249 Snakes & Ladders 2  – Snake Eyes 0,20 ₾ 50 ₾ 265 000 ₾ 

250 Spin & Score Megaways 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

251 Sword of Ares 0,20 ₾ 100 ₾ 1 000 000 ₾ 

252 Towering Fortunes 0,20 ₾ 100 ₾ 642 200 ₾ 

253 Club Tropicana 0,24 ₾ 60 ₾ 240 000 ₾ 

254 Dragon Hero 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

255 Fish Eye 0,10 ₾ 50 ₾ 500 000 ₾ 

256 Fury of Odin Megaways 0,20 ₾ 80 ₾ 1 500 000 ₾ 

257 Mammoth Gold Megaways 0,20 ₾ 80 ₾ 800 000 ₾ 

258 Mochimon 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

259 Monster Superlanche 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

260 Pinup Girls 0,20 ₾ 100 ₾ 300 000 ₾ 

261 Reel Banks 0,25 ₾ 125 ₾ 625 000 ₾ 

262 Sweet Powernudge 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

263 Wild Wild Bananas 0,25 ₾ 75 ₾ 900 000 ₾ 

264 Big Bass Hold & Spinner 0,20 ₾ 50 ₾ 500 000 ₾ 

265 Cowboy Coins 0,20 ₾ 20 ₾ 600 000 ₾ 

266 Fire Archer 0,25 ₾ 125 ₾ 500 000 ₾ 

267 Jasmine Dreams 0,20 ₾ 100 ₾ 250 000 ₾ 

268 Mystery of the Orient 0,25 ₾ 100 ₾ 803 500 ₾ 

269 Peak Power 0,20 ₾ 50 ₾ 500 000 ₾ 

270 Rabbit Garden 0,20 ₾ 80 ₾ 800 000 ₾ 

271 The Dog House Multihold 0,20 ₾ 100 ₾ 900 000 ₾ 

272 The Knight King 0,20 ₾ 100 ₾ 500 000 ₾ 

273 Wild West Duels 0,20 ₾ 40 ₾ 800 000 ₾ 

274 Wild Wild Riches Megaways 0,20 ₾ 80 ₾ 800 000 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - QUICKSPIN 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

QUICKSPIN – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ყველა ქვემოთ აღნიშნული თამაშს გააჩნია ინდივიდუალური 

პრინციპი, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები, მომგებიანი ხაზების რაოდენობა და მომგებიანი კომბინაციის 

სახეობები. მოგება ხდება არჩეულ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. 

თამაშებს გააჩნია 1-დან 259-მდე ფიქსირებული ხაზი. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე 

ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, 

კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, Game History - 

თამაშის ისტორიის ნახვა. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას(თუ თამაშში ეს შესაძლებელია) და 

აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. თამაში იწყება არჩეულ ბეთზე დაჭერის შემდეგ. მას შემდეგ რაც დოლურები 

გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან 

ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი 

სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ 

შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. 

მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული (გამონაკლისის გარდა). რაც 

უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის 

ფსონზე. ძირითადათ ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი 

ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ 



თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია 

ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

 

# თამაშის დასახელება 
მინიმალური 
ბეთი 

მაქსიმალური 
ბეთი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 Arcane Gems 0,20 ₾ 100,00 ₾ 562 500,00 ₾ 

2 Ark of Mystery 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Artemis vs Medusa 0,40 ₾ 80,00 ₾ 423 040,00 ₾ 

4 Big Bad Wolf 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Big Bad Wolf Christmas Special 0,50 ₾ 200,00 ₾ 245 000,00 ₾ 

6 Bigbot Crew 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Cabin Crashers 1.00 ₾ 500.00 ₾ 11,072,000.00 ₾ 

8 Crystal Prince 0,40 ₾ 200,00 ₾ 2 300 000,00 ₾ 

9 Crystal Queen 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Diamond Duke 0,10 ₾ 120,00 ₾ 960 000,00 ₾ 

11 Dinosaur Rage 1,00 ₾ 50,00 ₾ 850 000,00 ₾ 

12 Divine Dreams 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Dragon Shrine 0,40 ₾ 160,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Durian Dynamite 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Dwarfs Gone Wild 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Eastern Emeralds 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Fairy Gate 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Ghost Glyph 0,40 ₾ 200,00 ₾ 452 000,00 ₾ 

19 Golden Glyph 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Golden Glyph 2 1.00 ₾ 500.00 ₾ 13,400,000.00 ₾ 

21 Guardian of Athens  1.00 ₾ 50.00 ₾ 800,000.00 ₾ 

22 Hall of The Mountain King 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Hammer of Vulcan 0,50 ₾ 500,00 ₾ 10 000 000,00 ₾ 

24 Hidden Valley 0,80 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Hot Sync 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Ivan and the Immortal King 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Joker Strike 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 King Colossus 0,80 ₾ 240,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Loco the Monkey 1.25 ₾ 125.00 ₾ 853,625.00 ₾ 

30 Nero's Fortune 0,40 ₾ 80,00 ₾ 686 000,00 ₾ 

31 Northern Sky 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Phoenix Sun 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Pied Piper 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Pirates Charm 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Polar Paws 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Sakura Fortune 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Skulls Up 0,20 ₾ 100,00 ₾ 365 000,00 ₾ 

38 Spinions 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Sticky Bandits 0,30 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Tales of Dr Dolittle 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 The Grand 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 The Wild Chase 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Ticket to the Stars 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Tigers Glory 0,80 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Titan Thunder: Wrath of Hades 0,50 ₾ 200,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 



46 Vampire Senpai 0,20 ₾ 100,00 ₾ 880 000,00 ₾ 

47 Wild Cauldron 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Wild Luchador 1.50 ₾ 30.00 ₾ 1,215,000.00 ₾ 

49 Crown of Valor 1,00 ₾ 50,00 ₾ 775 000 ₾ 

50 Hall of the Mountain King 1,00 ₾ 500,00 ₾ 3 500 000 ₾ 

51 Midas Coins 1,25 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000 ₾ 

52 Sticky Bandits 3: Most Wanted 0,45 ₾ 45,00 ₾ 112 500 ₾ 

53 Tiger's Glory Ultra 1,00 ₾ 30,00 ₾ 960 000 ₾ 

54 Wild Chase Tokyo Go 1,00 ₾ 500,00 ₾ 1 378 500 ₾ 

55 Azticons Chaos Clusters 1,00 ₾ 50,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

56 Flip Royale 0,50 ₾ 500,00 ₾ 216 500,00 ₾ 

57 Sakura Fortune II 1,00 ₾ 50,00 ₾ 983 200,00 ₾ 

58 Warp Wreckers POWER GLYPH 1,00 ₾ 500,00 ₾ 2 250 000,00 ₾ 

59 Betty Bonkers 1,25 ₾ 100 ₾ 1 046 700 ₾ 

60 Beastwood       1,00 ₾         500 ₾  1 000 000 ₾ 

61 Cash Truck Xmas Delivery       1,00 ₾           50 ₾  1 250 000 ₾ 

62 Mine & Melt       1,00 ₾         200 ₾  1 100 800 ₾ 



პროვაიდერი - RED RAKE 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

RED RAKE – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ყველა ქვემოთ აღნიშნული თამაშს გააჩნია 

ინდივიდუალური პრინციპი, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები, მომგებიანი ხაზების რაოდენობა და 

მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. მოგება ხდება არჩეულ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. 

თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე ფიქსირებული ხაზი. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, 

ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Auto play–ავტომატური 

თამაშის გაშვების ღილაკი. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას (თუ თამაშში ეს 

შესაძლებელია) და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. თამაში იწყება არჩეულ ბეთზე დაჭერის შემდეგ. 

მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება ფიქსირდება 

სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განოსაზღვრება 

სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და 

კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია 

ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. 

მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული (გამონაკლისის 

გარდა). რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც 

მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ძირითადათ ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების 

ნებისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ზოგიერთ თამაშს 

ასევე აქვს ფუნქცია Bonus (Bonus Feature) -ის ყიდვა. ბონუსის ყიდვის ფასი დამოკიდებულია თუ რა ფსონის 

ოდენობა აირჩევ. ბონუსის ყიდვისას გადადიხარ ჩვეულებრივ Bonus (Bonus Feature) -ში არჩეული ფსონის 

ოდენობით. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში 

აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 
 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 1st of the Irish 0,32 ₾ 74,00 ₾ 37 000,00 ₾ 

2 777 Heist 0,40 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Alchemy Ways 0.40 ₾ 100.00 ₾ 800,000.00 ₾ 

4 Bonnie & Clyde 0,50 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Cai Shen 88 0,50 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Flamingo Paradise 0.20 ₾ 50.00 ₾ 625,000.00 ₾ 

7 Gustav Minebuster 0,60 ₾  35,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Hot & Win 0.40 ₾ 200.00 ₾ 246,400.00 ₾ 

9 Knights 0,25 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Lorelei´s Pearls 0,25 ₾ 100,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

11 Mata Hari: The Spy 0,32 ₾ 120,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Max Dangerous and the 
Lost Relics 

0.20 ₾ 50.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

13 Maya 0,50 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Million 7 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Million 777 0,40 ₾ 200,00 ₾ 600 000,00 ₾ 

16 Million Dracula 0,40 ₾ 75,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

17 Mother Of Horus 0,50 ₾ 100,00 ₾ 100,000.00 ₾ 

18 Mystic Mirror 0,24 ₾ 74,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Parrot Bay 0,40 ₾ 75,00 ₾ 150,000.00 ₾ 

20 Secrets Of The Temple 0,48 ₾ 120,00 ₾ 174 960,00 ₾ 

21 Siberian Wolf 0,80 ₾ 220,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Solomon The King 0,60 ₾  35,00 ₾ 350 000,00 ₾ 



23 Speed Heroes 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Super 10 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Super 12 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Super 15 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 150 000,00 ₾ 

27 Super 20 Stars 0.30 ₾ 300.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

28 Super 7 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 The Adventures of AliBaba 0,50 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Tiger and Dragon 0,60 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Tomi Gun's Vendetta 0.40 ₾ 100.00 ₾ 800,000.00 ₾ 

32 Twin Harlequin 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Viva Las Vegas 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Wild Animals 0.60 ₾ 105.00 ₾ 210,000.00 ₾ 

35  
The Legendary Red 
Dragon 0,75 ₾ 300,00 ₾ 197 724 ₾ 

36  Fruits'n Jars 0,25 ₾ 35,00 ₾ 350 000 ₾ 

37  Nefertiti's Riches 0,20 ₾ 75,00 ₾ 750 000 ₾ 

38  Diamond Cascade 0,30 ₾ 90,00 ₾ 333 000 ₾ 

39  The Travels of Marco 0,60 ₾ 75,00 ₾ 1 421 200 ₾ 

40  Magic Wilds 0,30 ₾ 150,00 ₾ 149 175 ₾ 

41  Mystic Lady 0,28 ₾ 37,00 ₾ 602 379 ₾ 

42  Eastern Goddesses 0,60 ₾ 150,00 ₾ 809 374,5 ₾ 

43  Heidi at Oktoberfest 0,60 ₾ 150,00 ₾ 539 565 ₾ 

44  Mysteries of Egypt 0,60 ₾ 150,00 ₾ 86 760 ₾ 

45  Ryan O'Bryan 0,75 ₾ 300,00 ₾ 294 264 ₾ 

46  The asp of Cleopatra 0,75 ₾ 300,00 ₾ 294 264 ₾ 



 

პროვაიდერი - RED TIGER 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

RED TIGER - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები.  რიგ თამაშებში მოგება 

ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი 

კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია 

გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების 

კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი 

ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც 

მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. 

რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე 

დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის 

დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, 

თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე 

მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ბეთი მაქსიმალური ბეთი მაქსიმალური მოგება 

1 10.001 Nights 0,10 ₾ 20,00 ₾ 200 020,00 ₾ 

2 100K Drop 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 24 Hour Grand Prix 0,10 ₾ 100,00 ₾ 216 600,00 ₾ 

4 4 Squad 0,10 ₾ 200,00 ₾   250 000,00 ₾ 

5 5 Families 0,10 ₾ 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

6 777 Strike 0.10 ₾ 100.00 ₾ 25,000,000.00 ₾ 

7 Agent Royale 0.10 ₾ 100.00 ₾ 176,000.00 ₾ 

8 Ali Baba's Luck 0,20 ₾ 40,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

9 Alibaba Luck Megaways JP 0.20 ₾ 10.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

10 Ancients' Blessing JP 0.10 ₾ 100.00 ₾ 217,500.00 ₾ 

11 Arcade Bomb 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Aurum Codex 0.10 ₾ 60.00 ₾ 247,860.00 ₾ 

13 Aztec Spins 0,10 ₾ 40,00 ₾ 199 320,00 ₾ 

14 Betty, Boris and Boo 0,10 ₾ 40,00 ₾ 209 640,00 ₾ 

15 Blue Diamond 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Bombbuster 0,10 ₾ 100,00 ₾ 202 000,00 ₾ 

17 Bounty Raid 0,10 ₾ 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

18 Cash Ultimate JP 0.10 ₾ 40.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

19 Cash Volt 0,10 ₾ 100,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

20 Cinderellas Ball 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Cirque de la Fortune 0,10 ₾ 300,00 ₾ 999 900,00 ₾ 

22 Clash of the Beast 0,10 ₾ 200,00 ₾ 257 200,00 ₾ 

23 Crazy Genie 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Crystal Mirror 0.10 ₾ 40.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

25 Da Vinci's Mystery 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Devil's Number 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



27 Diamond Blitz 0,10 ₾ 100,00 ₾ 56 000,00 ₾ 

28 Dice Dice Dice 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50   000,00 ₾ 

29 Dragon's Fire 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Dragon's Luck 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Dragon's Luck Deluxe JP 0.10 ₾ 60.00 ₾ 828,000.00 ₾ 

32 Dragon's Luck Power Reels 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Dynamite Riches 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50   000,00 ₾ 

34 Eagle Riches 0,10 ₾ 100,00 ₾ 51   000,00 ₾ 

35 Elven Magic 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Emerald Diamond 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Esqueleto Mariachi JP 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Five Star 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Five Star Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Flaming Fox 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Fortune Charm 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Fruit Blox 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Gems Gone Wild 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Gems Gone Wild Power Reels 0.10 ₾ 80.00 ₾ 240,000.00 ₾ 

45 Gemtastic 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Golden Cryptex 0,10 ₾ 150,00 ₾ 228 750,00 ₾ 

47 Gonzo's Quest Megaways 0,10 ₾ 10,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

48 Grand Wheel 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Hoard of Poseidon 0,10 ₾ 60,00 ₾ 180 000,00 ₾ 

50 Jack In A Pot 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Jackpot Quest 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Jester Spins 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Jingle Bells 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Jingle Bells Power Reels 0,10 ₾ 40,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

55 Laser Fruits 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Legend of Athena JP 0.10 ₾ 40.00 ₾ 261,960.00 ₾ 

57 Legendary Excalibur 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50   000,00 ₾ 

58 Leprechaun's Magic 0,20 ₾ 40,00 ₾   200 000,00 ₾ 

59 Leprechaun's Magic 
Megaways 

0,20 ₾ 10,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

60 Lion Dance 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Lucky Easter 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Lucky Fridays 0,10 ₾ 60,00 ₾ 210 000,00 ₾ 

63 Lucky Halloween 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Lucky Valentine 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Lucky Wizard 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Masquerade 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Mayan Gods 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Mega Dragon 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Mega Pyramid 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 Mega Rise 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Midas Gold 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Multiplier Riches 0,10 ₾ 40,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

73 Mystery Reels 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Mystery Reels MegaWays 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

75 Mystery Reels Power Reels 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Mystic Staxx JP 0.10 ₾ 100.00 ₾ 200,000.00 ₾ 



77 NFT Megaways 0.10 ₾ 20.00 ₾ 209,992.00 ₾ 

78 Night Roller JP 0.10 ₾ 40.00 ₾ 232,960.00 ₾ 

79 Ninja Ways 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Path of Destiny 0,10 ₾ 100,00 ₾ 138 000,00 ₾ 

81 Persian Fortune 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Piggy Pirates 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Piggy Riches Megaways 0,10 ₾ 20,00 ₾    50 000,00 ₾ 

84 Pirate's Plenty Megaways JP 0.10 ₾ 20.00 ₾ 209,780.00 ₾ 

85 Primate King JP 0.10 ₾ 60.00 ₾ 228,000.00 ₾ 

86 Puss'n Boots 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Rainbow Jackpots 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

88 Rainbow Jackpots Power Lines 0,10 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

89 Reactor 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

90 Red Diamond 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

91 Reel Heist 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

92 Reel Keeper 0.10 ₾ 40.00 ₾ 242,920.00 ₾ 

93 Reel King Mega 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

94 Regal Beasts 0,10 ₾ 100,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

95 Regal Streak 0,10 ₾ 20,00 ₾ 190 000,00 ₾ 

96 Reptizillions Power Reels JP 0.10 ₾ 40.00 ₾ 178,920.00 ₾ 

97 Riddle of the Sphinx JP 0.10 ₾ 20.00 ₾ 160,040.00 ₾ 

98 Rio Stars 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

99 Robin Hood's Wild Forest 0,10 ₾ 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

100 Rocket Men 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

101 Snow Wild And The 7 Features 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

102 Spin Town 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

103 Sumo Spins 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

104 Sylvan Spirits 0,10 ₾ 40,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

105 The Equalizer 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

106 The Greatest Train Robbery 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

107 The Wild Hatter 0,10 ₾ 60,00 ₾    50 000,00 ₾ 

108 The Wisecracker Lightning 0.10 ₾ 20.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

109 Thor’s Vengeance 0,10 ₾ 40,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

110 Thor's Lightning 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

111 Three Musketeers 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

112 Tiki Fruits 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

113 Tiki Fruits Totem Frenzy JP 0.10 ₾ 60.00 ₾ 199,140.00 ₾ 

114 Totem Lightening 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

115 Totem Lightning Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

116 Treasure Mine 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

117 Treasure Mine Power Reels JP 0.10 ₾ 250.00 ₾ 261,225.00 ₾ 

118 Trillionaire 0.10 ₾ 250.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

119 Vault Cracker 0.10 ₾ 150.00 ₾ 211,500.00 ₾ 

120 Vault of Anubis 0,10 ₾  10,00 ₾ 54 700,00 ₾ 

121 Vicky Ventura 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

122 War of Gods 0.10 ₾ 100.00 ₾ 251,800.00 ₾ 

123 What The Fox Megaways JP 0.10 ₾ 20.00 ₾ 209,750.00 ₾ 

124 Wild Cats Multiline 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

125 Wild Elements 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

126 Wild Expedition JP 0.10 ₾ 100.00 ₾ 210,140.00 ₾ 



127 Wild Hot Chilli Reels JP 0.10 ₾ 300.00 ₾ 150,000.00 ₾ 

128 Wild Nords 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

129 Wild O'clock 0,10 ₾ 100,00 ₾ 207 900,00 ₾ 

130 Wild Wild Chest 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

131 Win Escalator 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

132 Wings of Ra 0,10 ₾ 80,00 ₾   253 280,00 ₾ 

133 Yucatan's Mystery 0,10 ₾ 60,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

134 Zeus' Lightning Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 90 000,00 ₾ 

135 1942: Sky Warrior JP 0,10 ₾ 250,00 ₾ 249 800 ₾ 

136 Piggy Riches Megaways JP 0,10 ₾ 20,00 ₾ 209 490 ₾ 

137 Gonzo's Quest Megaways JP 0,10 ₾ 10,00 ₾ 209 724 ₾ 

138 Primate King JP 0,10 ₾ 60,00 ₾ 228 000 ₾ 

139 777 Strike  JP 0,10 ₾ 100,00 ₾ 283 030 ₾ 

140 Hustling JP 0,10 ₾ 80,00 ₾ 252 128 ₾ 

141 Jingle Bells JP 0,10 ₾ 300,00 ₾ 240 000 ₾ 

142 Lucky Easter JP 0,10 ₾ 300,00 ₾ 240 000 ₾ 

143 Lucky Fridays JP 0,10 ₾ 60,00 ₾ 219 318 ₾ 

144 Lucky Halloween JP 0,10 ₾ 300,00 ₾ 240 000 ₾ 

145 Fa Fa Babies JP 0,10 ₾ 100,00 ₾ 196 420 ₾ 

146 Cinderella's Ball JP 0,10 ₾ 250,00 ₾ 237 700 ₾ 

147 Cirque de la Fortune JP 0,10 ₾ 60,00 ₾ 208 308 ₾ 

148 Dragon's Fire Infinireels JP 0,10 ₾ 20,00 ₾ 208 278 ₾ 

149 Crystal Mirror JP 0,10 ₾ 40,00 ₾ 209 600 ₾ 

150 Golden Leprechaun Megaways 0,10 ₾ 20,00 ₾ 200 000 ₾ 

151 Cash Or Nothing JP 0,10 ₾ 20,00 ₾ 209 596,00 ₾ 

152 Diamond Royale JP 0,10 ₾ 20,00 ₾ 205 700,00 ₾ 

153 Doggy Riches MegaWays JP 0,10 ₾ 60,00 ₾ 209 664,00 ₾ 

154 Genie Nights JP 0,10 ₾ 250,00 ₾ 249 600,00 ₾ 

155 Zaida's Fortune JP 0,10 ₾ 100,00 ₾ 230 000,00 ₾ 

156 Zillard King JP 0,10 ₾ 80,00 ₾ 280 000,00 ₾ 

157 Ancient Disco 0,10 ₾ 10 ₾ 225 012 ₾ 

158 Blood Suckers MegaWays 0,10 ₾ 10 ₾ 205 220 ₾ 

159 Cai Shen 168 0,10 ₾ 10 ₾ 200 000 ₾ 

160 Good Luck Clusterbuster 0,10 ₾ 10 ₾ 200 000 ₾ 

161 Santa Spins 0,10 ₾ 250 ₾ 248 800 ₾ 

 

 პროვაიდერი - SPINOMENAL 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

SPINOMENAL - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება 

ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი 

კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია 

გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების 

კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი 

ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც 



მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. 

რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე 

დაფიქსირდება   მოგება,   ბონუსის   მქონე   თამაშებისთვის   დოლურების   ნებისმიერ   პოზიციაზე      თამაშობისთვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია 

ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური 

თამაშის გაშვების ღილაკი. ზოგიერთ თამაშს ასევე აქვს ფუნქცია Bonus (Bonus Feature) -ის ყიდვა. ბონუსის ყიდვის ფასი 

დამოკიდებულია თუ რა ფსონის ოდენობა აირჩევ. ბონუსის ყიდვისას გადადიხარ ჩვეულებრივ Bonus (Bonus Feature) -ში 

არჩეული ფსონის ოდენობით. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება 
მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 100 Juicy Fruits 0.10 ₾ 400.00 ₾ 800,000.00 ₾ 

2 100 Lucky Chillies 0.10 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

3 4 Horsemen II 0,20 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

4 African Fortune 0.10 ₾ 400.00 ₾ 1,200,000.00 ₾ 

5 African Rampage  0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

6 Age Of Pirates 0.50 ₾ 400.00 ₾ 180,000.00 ₾ 

7 Aztec Spell 0,50 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

8 Book Of Champions 0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

9 Book Of Clovers 0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

10 Book Of Demi Gods II 0,20 ₾ 400,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

11 Book of Demin Gods III 0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

12 Book of Diamonds 0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

13 Book of Horror  0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

14 Book of Rampage  0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

15 Book Of Rebirth 0,20 ₾ 400,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

16 Book Of The Divine 0.10 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

17 Book Of The Jungle 0.10 ₾ 200.00 ₾ 1,000,000.00 ₾ 

18 Book Of Tribes 0.20 ₾ 400.00 ₾ 2,000,000.00 ₾ 

19 Buffalo Rampage 0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

20 Colossus Fruits 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Dark Reels 0.30 ₾ 144.00 ₾ 144,000.00 ₾ 

22 Demi Gods II 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Demi Gods III 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Egyptian Rebirth II 0,50 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Fortuna De Los Muertos 0.10 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

26 Gangster’s Gold 0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

27 Goddess of Lotus 0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

28 Irish Treasures 0,30 ₾ 360,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Kistune's Scrolls 0.25 ₾ 300.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

30 Lucky Mrs. Patrick 0.10 ₾ 400.00 ₾ 1,200,000.00 ₾ 

31 Lucky Score 0,50 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

32 Magical Amazon 0,20 ₾ 240,00 ₾ 240 000,00 ₾ 

33 Majestic King 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Nights Of Egypt 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Nights Of Magic 0,25 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Origins Of Lilith 0,25 ₾ 300,00 ₾ 90 000,00 ₾ 



37 Penny Fruits Xtreme 0,10 ₾ 400,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

38 Poseidon's Rising 0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

39 Queen of Fire 0.25 ₾ 300.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

40 Queen of Ice 0.25 ₾ 300.00 ₾ 600,000.00 ₾ 

41 Retro Fest 0.10 ₾ 200.00 ₾ 1,000,000.00 ₾ 

42 Retro Pumpkin 0.10 ₾ 200.00 ₾ 1,000,000.00 ₾ 

43 Retro Treasures 0.10 ₾ 200.00 ₾ 1,000,000.00 ₾ 

44 Spinning Beers 0,50 ₾ 400,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

45 Story Of Hercules 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Story Of Medusa 0,30 ₾ 360,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Story of the Samurai 0.50 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

48 Summer of Luck 0.10 ₾ 400.00 ₾ 800,000.00 ₾ 

49 Wild Easter 0.10 ₾ 400.00 ₾ 400,000.00 ₾ 

50 Wild Santa 0,10 ₾ 400,00 ₾ 52 000,00 ₾ 

51 1 Reel Joker 0,20 ₾ 400,00 ₾ 400 000 ₾ 

52 African Luck  0,10 ₾ 200,00 ₾ 400 000 ₾ 

53 Book Of Panther 0,10 ₾ 400,00 ₾ 2 000 000 ₾ 

54 Book of Sirens 0,10 ₾ 400,00 ₾ 2 000 000 ₾ 

55 Mammoth Rampage 0,50 ₾ 400,00 ₾ 400 000 ₾ 

56 Piggy Bank Twins 0,05 ₾ 100,00 ₾ 150 000 ₾ 

57 Retro 777 0,05 ₾ 100,00 ₾ 150 000 ₾ 

58 Retro Easter 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000 ₾ 

59 Retro Horror 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000 ₾ 

60 Times of Egypt - Pharaoh's Reign  0,05 ₾ 200,00 ₾ 400 000 ₾ 

61 Twin Diamonds 0,05 ₾ 100,00 ₾ 150 000 ₾ 

62 Wolf Fang – Iron Wolf 0,30 ₾ 144,00 ₾ 144 000 ₾ 

63 Reels of Rio-Parry  Time      0,05 ₾          200,00 ₾        400 000,00 ₾  

64 Savannah's Queen       0,25 ₾          120,00 ₾        180 000,00 ₾  
 

 

პროვაიდერი - SYNOT 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

SYNOT  -  თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი.  ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები.  რიგ თამაშებში მოგება 

ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი 

კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 100-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია 

გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე 

ღილაკები,   რომელთა   მეშვეობითაც   მოთამაშე   თამაშობს:   Information   –ღილაკი,   ინფორმაცია   ბონუსების   შესახებ, 

კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, LEVEL- ფსონის 

არჩევის,  Start  –თამაშის დაწყების,  Auto  play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი,  MAX  BET-  მაქსიმალური ბეთის 

ღილაკი, COIN VALUE კრედიტის ღირებულების ფუნქცია. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. 

ზოგიერთ თამაშში მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. 

აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება 

Start ან Spin ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება ფიქსირდება, ან არ ფიქსირდება მოგება. მოგება 

ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით.  მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ 

არჩეული ფსონისა და კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის 

მიხედვით. მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ 

შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი 

სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც 



მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე 

შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 

 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური ბეთი მაქსიმალური ბეთი მაქსიმალური მოგება 

1 243 Mexicana 0.20 ₾ 200.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

2 6 Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 8 Flowers 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 88 Pearls 1.00 ₾ 250.00 ₾ 100 0,00 ₾ 

5 Alchemists Gold 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Amazon's Wonders 0.01 ₾ 120.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

7 Armed and Wild 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Blazing Ice 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Book of Secrets 0.20 ₾ 200.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

10 Buffalo Hunt 0.20 ₾ 40.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

11 Corsair Queen 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Dice Rush 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Dicey Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 0,00 ₾ 

14 Dolphin’s Wild Ride 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Double Hot 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Dragons of Fortune 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Fire Witch 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Firebird Double 27 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Flip The Chip 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Fruit Awards 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Fruiti 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 FruitiX 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 FruitiXL 0.40 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 FruitiXX 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Fruits ’n’ Fire 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Fruits Go Multiply 0.20 ₾ 40.00 ₾ 209,280.00 ₾ 

27 Fruity Gold 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Gemorama 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Goblinions 0.20 ₾ 100.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

30 Golden Myth 0.40 ₾ 100.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Grand Gems 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Harlequin Dice 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Hell Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Hell Mania 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Hot Africa 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Hunter's Spirit 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Jewels Fortune 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Joker 40 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Joker 50 Deluxe 0.20 ₾ 200.00 ₾ 150 000,00 ₾ 

40 Joker's Five 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Lucky Elements 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Lucky Pot 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Mirror Shield 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Moonlight Fortune 2.00 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 



45 Mysterious Atlantis 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Neon Fever 0.40 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Pixel Reels 0.20 ₾ 100.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

48 Reel Sheriff 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Respin Joker 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Respin Joker 81 0.20 ₾ 200.00 ₾ 97,200.00 ₾ 

51 Rich Pirates 1.00 ₾ 200.00 ₾  100 000,00 ₾ 

52 The Wild Job 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Vampire Bride 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 WILD CIRCUS 256 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Wild Warp 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56  Aztec jaguar 0,20 ₾ 200,00 ₾ 299 000 ₾ 

57  Zeus Wild Thunder 0,20 ₾ 200,00 ₾ 250 000 ₾ 

58  81 Vegas Multi Fruits 0,20 ₾ 200,00 ₾ 250 000 ₾ 

59 27 Joker Fruits       0,20 ₾     200,00 ₾     150 000,00 ₾  

60 81st Cabaret       0,20 ₾     200,00 ₾     150 000,00 ₾  

61 Easter Fortune       0,20 ₾     200,00 ₾     150 000,00 ₾  

62 Masters of Eclipse       0,20 ₾       40,00 ₾     150 000,00 ₾  

63 Skull Bonanza       0,20 ₾       20,00 ₾     150 000,00 ₾  

64 Book of Secrets Extra 0,20 ₾ 40 ₾ 20 000 ₾ 

65 Firebird 27  0,20 ₾ 200 ₾ 90 000 ₾ 

66 Respin Joker 243 0,20 ₾ 200 ₾ 100 000 ₾ 

67 Sweet Dream  0,20 ₾ 200 ₾ 200 000 ₾ 

 

 

პროვაიდერი -  WAZDAN 

პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

WAZDAN - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის 

ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. რიგ თამაშებში მოგება 

ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი 

კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია 

გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და 

იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების 

კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი 

ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც 

მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. 

რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე 

დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, Start –თამაშის 

დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური 

აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან სიმბოლოების დეტალური 

გადახდები. 
 

N თამაშის  დასახელება მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 



1 Bars & 7s 0.40 ₾ 400,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

2 Black Horse™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Burning Reels 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Burning Stars 3 0.40 ₾ 400.00 ₾ 874,800.00 ₾ 

5 Captain Shark™ 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Casino Roulette 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Colin The Cat™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Fenix Play 27 Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Fenix Play Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Haunted Hospital 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 In The Forest 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Jack on Hold 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Larry the Laprechaun 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Magic Fruits 4 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Magic Fruits 4 Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Magic Hot 4 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Magic Hot 4 Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Magic Stars 9 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Magic Target Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Midnight in Tokyo 0.40 ₾ 100.00 ₾ 300,000.00 ₾ 

21 Prosperity Pearls 0.40 ₾ 400.00 ₾ 1,600,000.00 ₾ 

22 Relic Hunters and the Book of Faith 0,001 ₾ 60,00₾ 50 000,00 ₾ 

23 Sun of Fortune 0.40 ₾ 400.00 ₾ 580,000.00 ₾ 

24 Wild Guns 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Wild Jack 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 9 Lions 0,40 ₾ 400 ₾ 400 000 ₾ 

27 9 Tigers 0,40 ₾ 400 ₾ 400 000 ₾ 

28 Black Hawk Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 240 000 ₾ 

29 Black Horse Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 380 000 ₾ 

30 Burning Stars 3 0,40 ₾ 400 ₾ 874 800 ₾ 

31 Butterfly Lovers 0,40 ₾ 400 ₾ 640 000 ₾ 

32 Choco Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

33 Clover Lady 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

34 Corrida Romance Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

35 Cube Mania Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 228 000 ₾ 

36 Dragons Lucky 8 0,40 ₾ 400 ₾ 460 000 ₾ 

37 Fenix Play 27 Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 299 200 ₾ 

38 Fenix Play Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 30 000 ₾ 

39 Fortune Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 840 000 ₾ 

40 Fruit Mania Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 400 000 ₾ 

41 Gem Splitter 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

42 Great Book of Magic Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

43 Hot 777 Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 80 000 ₾ 

44 Hot Party Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 122 000 ₾ 

45 In The Forest 0,40 ₾ 400 ₾ 500 000 ₾ 

46 Infinity Hero 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

47 Juicy Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 300 000 ₾ 

48 Larry the Leprechaun 0,40 ₾ 400 ₾ 140 000 ₾ 



49 Lucky 9 0,40 ₾ 400 ₾ 520 000 ₾ 

50 Lucky Fish 0,40 ₾ 400 ₾ 140 000 ₾ 

51 Lucky Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 360 000 ₾ 

52 Magic Fruits 4 Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 104 000 ₾ 

53 Magic Fruits Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 16 000 ₾ 

54 Magic Hot 4 Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 104 000 ₾ 

55 Magic of the Ring Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

56 Magic Stars 3 0,40 ₾ 400 ₾ 80 000 ₾ 

57 Magic Stars 5 0,40 ₾ 400 ₾ 122 000 ₾ 

58 Magic Stars 6 0,40 ₾ 400 ₾ 300 000 ₾ 

59 Magic Stars 9 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

60 Magic Target Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 500 000 ₾ 

61 Mystery Jack Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 328 000 ₾ 

62 Neon City 0,40 ₾ 400 ₾ 500 000 ₾ 

63 Power of Gods: Egypt 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

64 Power of Gods: The Pantheon 0,40 ₾ 400 ₾ 580 000 ₾ 

65 Prosperity Pearls 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

66 Reel Hero 0,40 ₾ 400 ₾ 420 000 ₾ 

67 Reel Joke 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

68 Relic Hunters and the Book of Faith 0,40 ₾ 400 ₾ 300 000 ₾ 

69 Sizzling 777 Deluxe 0,40 ₾ 400 ₾ 122 000 ₾ 

70 Sonic Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 1 000 000 ₾ 

71 Sun of Fortune 0,40 ₾ 400 ₾ 580 000 ₾ 

72 Telly Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 560 000 ₾ 

73 Unicorn Reels 0,40 ₾ 400 ₾ 400 000 ₾ 

74 Valhalla 0,40 ₾ 400 ₾ 240 000 ₾ 

75 Wild Jack 0,40 ₾ 400 ₾ 299 200 ₾ 

 

პროვაიდერი - WIN STUDIOS 

 პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

WIN STUDIOS - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები.  

რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე 

მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 30-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების გზები. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ 

ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, 

რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის.  თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს 

მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე 



თამაშობს: Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების 

მიხედვით, LEVEL- ფსონის არჩევის, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, 

MAX BET- მაქსიმალური ბეთის ღილაკი, COIN VALUE კრედიტის ღირებულების ფუნქცია. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის დასახელება მინიმალური ფსონი მაქსიმალური ფსონი მაქსიმალური მოგება 

1 Aztec Gold 0,03 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

2 Aztec Gold Buried Treasure 1,50 ₾ 300,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

3 Book Of Horus 0,03 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

4 Book of Myths 0,03 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Champagne Super Clover 0,03 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Coffee Shop 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

7 Enchanted Wilds 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Farmyard Frenzy 0,60 ₾ 150,00 ₾ 75 000,00 ₾ 

9 Fire Drake 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

10 Full Moon Fever 0,75 ₾ 18,75 ₾ 25 000,00 ₾ 

11 Gangsta City Slot Reloaded 2,04 ₾ 40,80 ₾ 25 000,00 ₾ 

12 Going Nuts 0,90 ₾ 18,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

13 Ice Phoenix 0,60 ₾  120,00 ₾  750 000,00 ₾ 

14 Jail Break 0,03 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 King of Dragons 1,20 ₾ 600,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

16 Loot'EnKhamun 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Loot'EnKhamun and the Dead Sea Scrolls 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Luck O' The Jackpot 1,50 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

19 Lucky Irish Charms 0.60 ₾ 150.00 ₾ 1,350,000.00 ₾ 

20 Lucky Star 0.20 ₾ 200.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

21 Mango Madness 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Mega Cars 0,30 ₾ 150,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

23 Megaburst Repeater 0,30 ₾ 150,00 ₾ 37 500,00 ₾ 

24 Oktoberfest Madness 2,97 ₾ 148,50 ₾ 371 250,00 ₾ 

25 Oracle of Dead 0,30 ₾ 150,00 ₾ 75 000,00 ₾ 

26 Palladium 0,03 ₾ 135,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Pizzeria CaZino 2,97 ₾ 178,20 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Snow Business 0,90 ₾ 18,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

29 Spin Bandit 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Super Fortune Wheel 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

31 Super Mystic 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

32 Super Star 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

33 Sweet Hawaii 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

34 The Sting 0,30 ₾ 900,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

35 The Terminator I'll Be Back 0,60 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

36 The Win Genie 0,45 ₾ 225,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Treasures Of The Deep 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

38 Warrior Goddess 0,03 ₾ 450,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 88 Coins 2,64 ₾ 79,20 ₾ 250 000,00 ₾ 

40 Gold Prospector 0,30 ₾ 150,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

41 Scorching Super Fruits 0,30 ₾ 150,00 ₾ 250 000,00 ₾ 



42 The Luck of Love 0,60 ₾ 150,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

43 Acca Roulette 0,03 ₾ 199 496,96 ₾ 750 000 ₾ 

44 Blackjack Studpoker Pro 5,00 ₾ 50,00 ₾ 250 000 ₾ 

45 Fantastiske Grønland 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

46 Majestic Fortuna 0,60 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

47 Scorching Fruits 20 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

48 Scorching Wild Fruits 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

49 Shu-bi-dua 0,30 ₾ 150,00 ₾ 750 000 ₾ 

50 Lucky Lucky Gems 0,60 ₾ 300,00 ₾ 750 000 ₾ 

51 Bison Fury II 1,20 ₾ 90 ₾ 750 000 ₾ 

52 Bison Fury The Stampede 1,20 ₾ 90 ₾ 750 000 ₾ 

53 Capital Cash 0,30 ₾ 60 ₾ 750 000 ₾ 

54 Chocolate Box Bonanza 0,60 ₾ 60 ₾ 750 000 ₾ 

55 Cry Wolf 0,75 ₾ 150 ₾ 750 000 ₾ 

56 Double Double Win 0,60 ₾ 150 ₾ 150 000 ₾ 

57 Farmyard Bonanza 0,30 ₾ 150 ₾ 750 000 ₾ 

58 Galacticos 0,30 ₾ 150 ₾ 667 650 ₾ 

59 Hotspot Roulette 0,60 ₾ 13 500 ₾ 120 000 ₾ 

60 Legacy of Horus 0,03 ₾ 90 ₾ 750 000 ₾ 

61 Mega Bars 0,30 ₾ 150 ₾ 590 100 ₾ 

62 Mini Runner 1,50 ₾ 150 ₾ 150 000 ₾ 

63 Scorching Fruits 40 0,30 ₾ 150 ₾ 150 000 ₾ 

64 Scorching Fruits 40 Plus 0,30 ₾ 150 ₾ 750 000 ₾ 

65 Sizzling Symbols 0,30 ₾ 150 ₾ 150 000 ₾ 

66 Super Chip Stack 0,30 ₾ 75 ₾ 750 000 ₾ 

67 Super Runner 15,00 ₾ 150 ₾ 150 000 ₾ 

 
 

პროვაიდერი - YGGDRASIL 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Yggdrasil –  თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი.  ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

რიგ   თამაშებში   მოგება   ხდება   როგორც   მარცხნიდან   მარჯვნივ   ისე   მარჯვნიდან   მარცხნივ   ან   ორივე 

მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის  შემთხვევებისა,  სადაც  თამაშში  მოცემულია  გარკვეული  რაოდენობის  ფიქსირებული  მოგების 

გზები. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც 

მოთამაშე  თამაშობს:  Information  –ღილაკი,  ინფორმაცია  ბონუსების  შესახებ,  კოეფიციენტები  შესაბამისი 

სიმბოლოების მიხედვით, Max  Bet-  მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, LEVEL-  ფსონის არჩევის, Start – 

თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, MAX BET- მაქსიმალური ბეთის ღილაკი, 

COIN VALUE კრედიტის ღირებულების ფუნქცია. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. 

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე 

მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც. თამაში იწყება Start ან Spin ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ 

რაც  დოლურები  გაჩერდება  ფიქსირდება,  ან  არ  ფიქსირდება  მოგება.  მოგება  ფიქსირდება  სიმბოლოების 

კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა 

და კომბინირებულად თანმხვედრილი სიმბოლოების რაოდენობის და კოეფიციენტების სიდიდის მიხედვით. 

მაგალითად: თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ 

შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი 



ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების 

კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ფსონზე. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. 

დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. 

ქვემოთ  მოცემულია  პროვაიდერის  სლოტ  თამაშები,  თითოეულ  თამაშს  თავისივე  ინტერფესში  აქვს 

დეტალური   აღწერილობა   თამაშის   წესებთან   დაკავშირებით   და   ასევე   მოცემულია   ბონუსების   ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 

 

N თამაშის დასახელება 
მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური ფსონი 
მაქსიმალური 
მოგება 

1 12 Trojan Mysteries  0.10 ₾ 10.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

2 3021 AD The Bounty Hunter Gigablox 0.20 ₾ 50.00 ₾ 185,000.00 ₾ 

3 9K Yeti 0,10 ₾ 25,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Age of Asgard 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Aldo's Journey 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Arthur's Fortune 0,04 ₾ 40,00 ₾ 434 000,00 ₾ 

7 Atlantis Megaways 0,20 ₾ 25,00 ₾ 216 025,00 ₾ 

8 Avatars Gateway Guardians 0.10 ₾ 200.00 ₾ 505,000.00 ₾ 

9 Baron Samedi 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Beauty and the Beast 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Bicicleta 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Big Blox 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Blood Moon Wilds 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Bounty Pop 0,20 ₾ 5,00 ₾ 2 200 000,00 ₾ 

15 Brazil Bomba 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Carol of the Elves 0,10 ₾ 37,50 ₾ 217 500,00 ₾ 

17 Cauldron 0.20 ₾ 100.00 ₾ 222,200.00 ₾ 

18 Cazino Zeppelin 0,20 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Chibeasties 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Dark Joker Rizes 0,10 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Dark Vortex 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Desperate Dawgs 0.20 ₾ 20.00 ₾ 78,040.00 ₾ 

23 Double Dragons 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Easter Island 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Easter Island 2 0.25 ₾ 100.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

26 Football Glory 0,25 ₾ 125,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

27 Gargoyle Infinity Reels 0.25 ₾ 10.00 ₾ 213,000.00 ₾ 

28 Gator Gold Gigablox 0.20 ₾ 6.00 ₾ 120,000.00 ₾ 

29 Gem Rocks 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Giza Infinity Reels 0,20 ₾ 25,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

31 Golden Fish Tank 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Golden Gorgon 0.25 ₾ 100.00 ₾ 250,200.00 ₾ 

33 Hades Gigablox 0,10 ₾ 40,00 ₾ 445 160,00 ₾ 

34 Hanzo's Dojo 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Hyper Burst 0,10 ₾ 100,00 ₾ 1 280 000,00 ₾ 

36 Ice and Fire 0,12 ₾ 30,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Incinerator 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Johnan Legendarian 0.10 ₾ 50.00 ₾ 250,000.00 ₾ 

39 Jokerizer 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Jungle Books 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Krazy Klimber 0.20 ₾ 100.00 ₾ 125,700.00 ₾ 



42 Labyrinth of Knossos Multijump 0,20 ₾ 60,00 ₾ 280 740,00 ₾ 

43 Legend of the Golden Monkey 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Legion Hot 1 0.30 ₾ 90.00 ₾ 227,250.00 ₾ 

45 Lightning Joker 0,10 ₾ 50,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

46 Lucha Maniacs 0,08 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Lucky Neko 0,08 ₾ 60,00 ₾ 417 000,00 ₾ 

48 Medusa Fortune & Glory 0,10 ₾ 30,00 ₾ 2 232 000,00 ₾ 

49 Multifly 0,10 ₾ 75,00 ₾ 2 444 000,00 ₾ 

50 Neon Rush Splitz 0,10 ₾ 40,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

51 Nirvana 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Orient Express 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 PapayaPop 0.20 ₾ 20.00 ₾ 210,840.00 ₾ 

54 Penguin City 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Pumpkin Smash 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Rainbow Ryan 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Raptor Doublemax 0.20 ₾ 10.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

58 Reel Desire 0.25 ₾ 10.00 ₾ 204,800.00 ₾ 

59 Robin Nottingham Raiders 0.20 ₾ 2.00 ₾ 243,000.00 ₾ 

60 Robin Sherwood Marauders 0.10 ₾ 5.00 ₾ 25,000.00 ₾ 

61 Royal Family 0,10 ₾ 125,00 ₾ 437 500,00 ₾ 

62 Sabres and Swords Charge Gigablox 0.25 ₾ 12.50 ₾ 249,912.50 ₾ 

63 Sahara Nights 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Seasons 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

65 Spina Colada 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Suncatcher Gigablox 0.10 ₾ 100.00 ₾ 143,000.00 ₾ 

67 Sunny Shores 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

68 Super Cash Drop 0.20 ₾ 10.00 ₾ 200,000.00 ₾ 

69 Syncronite 0,10 ₾ 3,20 ₾ 204 800,00 ₾ 

70 Temple Stacks: Splitz 0,10 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

71 The One Armed Bandit 0,10 ₾ 40,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

72 Thor Infinity Reels 0.20 ₾ 40.00 ₾ 242,200.00 ₾ 

73 Tiki Infinity Reels Megaways 0.30 ₾ 24.00 ₾ 240,000.00 ₾ 

74 Tiki Pop 0.20 ₾ 7.00 ₾ 224,000.00 ₾ 

75 Time Travel Tigers 0,05 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

76 Trolls Bridge 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

77 Tut's Twister 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

78 Valley of the Gods 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Valley of the Gods 2 0,10 ₾ 100,00 ₾ 642 300,00 ₾ 

80 Vault of Fortune 0,10 ₾ 40,00 ₾ 440 000,00 ₾ 

81 Vikings Go Berzerk 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

82 Vikings go to Hell 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

83 Vikings Go Wild 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

84 Wicked Circus 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

85 Wild Robo Factory 0,05 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

86 Winter Berries 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

87 Wolf Hunters 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

88 Money Mariachi Infinity Reels 0,20 ₾ 5,00 ₾ 250 000 ₾ 

89 Cthulhu 0,20 ₾ 30,00 ₾ 240 120 ₾ 

90 Piggy Pop 0,20 ₾ 20,00 ₾ 245 760 ₾ 

91 Jumbo Jellies 0,20 ₾ 30,00 ₾ 162 960 ₾ 



92 Gator Gold Deluxe Gigablox 0,20 ₾ 6,00 ₾ 147 456 ₾ 

93 Monster Blox Gigablox 0,20 ₾ 30,00 ₾ 237 000 ₾ 

94 Valhalla Saga : Thunder Of Thor 0,20 ₾ 20,00 ₾ 200 000 ₾ 

95 5 Clans 0,20 ₾ 8,00 ₾ 219 768 ₾ 

96 Savanna Roar 0,25 ₾ 25,00 ₾ 237 500 ₾ 

97 Serendipity 0,10 ₾ 20,00 ₾ 104 000 ₾ 

98 Lady Merlin Lightning Chase 0,25 ₾ 5,00 ₾ 204 800 ₾ 

99 Golden Fish Tank 2 Gigablox 0,25 ₾ 40,00 ₾ 200 000 ₾ 

100 Winfall in Paradise 0,20 ₾ 10,00 ₾ 145 100 ₾ 

101 Hypernova 10k Ways 0,20 ₾ 40,00 ₾ 226 400 ₾ 

102 Vikings Go Berzerk: Reloaded 0,25 ₾ 10,00 ₾ 250 000 ₾ 

103 90K Yeti Gigablox 0,10 ₾ 2,50 ₾ 225 000 ₾ 

104 Gems Infinity Reels 0,25 ₾ 100,00 ₾ 226 700 ₾ 

105 Tiger Tiger Wild Life 0,25 ₾ 80,00 ₾ 244 720 ₾ 

106 60 Second Heist 0,20 ₾ 2,00 ₾ 120 000 ₾ 

107 Cherry Pop 0,20 ₾ 3,00 ₾ 169 158 ₾ 

108 Let it Slide 0,10 ₾ 15,00 ₾ 180 000 ₾ 

109 Pushy Cats 0,20 ₾ 6,00 ₾ 120 000 ₾ 

110 Vikings go to Valhalla 0,25 ₾ 10,00 ₾ 232 100 ₾ 

111 Jokrz Wild UltraNudge 0,20 ₾ 10,00 ₾ 235 000,00 ₾ 

112 Lollipop 0,20 ₾ 10,00 ₾ 35 680,00 ₾ 

113 Mega Pearl Gigablox 0,40 ₾ 14,00 ₾ 228 165,00 ₾ 

114 Water Blox Gigablox 0,20 ₾ 30,00 ₾ 225 000,00 ₾ 

115 Cannonade! 0,20 ₾ 10 ₾ 340 022 ₾ 

116 Christmas Plaza Doublemax 0,20 ₾ 10 ₾ 199 780 ₾ 

117 Florageddon! 0,20 ₾ 20 ₾ 212 640 ₾ 

118 Gods vs Gigablox 0,50 ₾ 20 ₾ 511 250 ₾ 

119 Rainbow Power Potz UltraNudge 0,20 ₾ 30 ₾ 300 000 ₾ 

120 
Double Lucky Mushrooms 
DoubleMax 

0,20 ₾ 10 ₾ 199 990,00 ₾ 

121 Dragon Blox GigaBlox 0,50 ₾ 50 ₾ 250 000,00 ₾ 

122 Dungeon Tower Multimax 0,20 ₾ 10 ₾ 200 000,00 ₾ 

123 Festival 10K Ways 0,20 ₾ 20 ₾ 246 185,00 ₾ 

124 Fury of Hyde Megaways 0,20 ₾ 20 ₾ 200 000,00 ₾ 

125 HipHopPop 0,20 ₾ 5 ₾ 250 000,00 ₾ 

126 Neon Villains DoubleMax 0,10 ₾ 10 ₾ 250 000,00 ₾ 

127 Pharaoh's Gaze DoubleMax 0,20 ₾ 14 ₾ 210 000,00 ₾ 

128 Power of Love 0,20 ₾ 20 ₾ 152 040,00 ₾ 

129 Voodoo Hex 0,10 ₾ 25 ₾ 30 222,00 ₾ 

130 Wild Fishin' Wild Ways 0,25 ₾ 100 ₾ 120 888,00 ₾ 

131 Winterberries 2 0,10 ₾ 15 ₾ 150 000,00 ₾ 
 

 

პროვაიდერი - Spearhead 
პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Spearhead-თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღნიშნული ყველა თამაშის 

პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის. 

თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, 



რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე წარმართავს თამაშობას. 

დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშეს გამოუჩნდება მოგება (თუ მოგება დაფიქსირდა). 

თუ ერთსა და იმავე ხაზზე ამოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, 

რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი 

თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა 

მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, 

ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს 

ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის 

მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი 

სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში.  

სკატერი არის სიმბოლო რომელიც სპინზე ნებისმიერ ადგილას ამოსვლის შემთხვევაში შეადგენს მომგებიან 

კომბინაციას ან ქმნის მომგებიან კომბინაციას სხვა სიმბოლოებთან ერთად.  

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის 

დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს 

რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების(სპინების) რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი 

სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების. 

 

N თამაშის დასახელება 
მინიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
ფსონი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 Blue Diamond Book 0,30 ₾ 300,00 ₾ 8 160 000,00 ₾ 

2 Book of Souls 2: El Dorado 0,30 ₾ 300,00 ₾ 6 000 000,00 ₾ 

3 Book Of Spies: Mission X                                      0,60 ₾ 300,00 ₾ 8 100 000,00 ₾ 

4 Book of The Princess 0,03 ₾ 300,00 ₾ 3 360 000,00 ₾ 

5 Lara Jones is Cleopatra 0,03 ₾ 300,00 ₾ 5 100 000,00 ₾ 

6 Lara Jones is Cleopatra 2 0,30 ₾ 300,00 ₾ 5 115 000,00 ₾ 

7 Sweet Gems 1,20 ₾ 300,00 ₾ 4 320 000,00 ₾ 

8 Wild Empire - Rome 0,75 ₾ 300,00 ₾ 8 100 000,00 ₾ 

9 Wild Gold 0,30 ₾ 300,00 ₾ 3 930 000,00 ₾ 

10 Wilds Of Wall Street 2 0,75 ₾ 300,00 ₾ 2 400 000,00 ₾ 



 

 

მობილური ვერსიისთვის განკუთვნილი სლოტ თამაშები. 
 

პროვაიდერი - Bet Digital 

პროვაიდერის მომწოდებელი: შპს „ენთეინ ჯორჯია“  ს/კ 405435596  

ავტორიზაციის სერტიფიკატის N: GE-CA-A0016 

ნებართვის N: 19-02/06 

Bet Digital - თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი 

ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. 

რიგ თამაშებში მოგება ხდება როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ ისე მარჯვნიდან მარცხნივ ან ორივე 

მიმართულებით აქტიურ ხაზებზე მომგებიანი კომბინაციებით. თამაშებს გააჩნია 1-დან 50-მდე აქტიური, ხაზი 

გამონაკლის შემთხვევებისა, სადაც თამაშში მოცემულია გარკვეული რაოდენობის ფიქსირებული მოგების 

გზები. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება 

დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ 

მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები 

დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა 

მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ 

სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო 

მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი. მას შემდეგ, რაც 

ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე 

თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანის ქვემოთ 

განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს: 

Information –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, კოეფიციენტები შესაბამისი სიმბოლოების მიხედვით, 

Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. 

ქვემოთ მოცემულია პროვაიდერის სლოტ თამაშები, თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს 

დეტალური აღწერილობა თამაშის წესებთან დაკავშირებით და ასევე მოცემულია ბონუსების ან 

სიმბოლოების დეტალური გადახდები. 
 
 

 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Abracadabra 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Big Spinner 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Giant Gems 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Joker10000 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Valhalla 0,10 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Wilds Deluxe 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
 
 
 
 

მოთამაშის რეგისტრაციის/იდენტიფიკაციის ვერიფიკაციის ფორმა და წესი  
1. ვებგვერდის მოხმარების უფლება აქვთ 25 წელს მიღწეულ პირებს საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში, ხოლო 

18 წლის პირებს უცხო ქვეყნის/მოქალაქეობის არმქონე პირების შემთხვევაში, რომლების გადამოწმებულები არიან 

დამოკიდებულ პირთა სიაში და აკრძალულ პირთა სიაში, და შესაბამისად რომელთაც არ ეკრძალებათ აზარტულ და 

მომგებიან თამაშებში მონაწილეობის მიღება. 

2. აზარტულ და მომგებიან თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად მოთამაშე უნდა დარეგისტრირდეს კომპანიის 

ვებგვერდზე, სადაც ის შექმნის სათამაშო ანგარიშს. რეგისტრაციისთვის საჭიროა ვებგვერდზე, შესაბამის ველებში, 

შემდეგი პერსონალური ინფორმაციის შეყვანა: სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი ან 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი, მოქალაქეობა, მოთამაშის უნიკალური სახელი(username),  ელფოსტა,  



მობილური ტელეფონის ნომერი და პაროლი. რეგისტრაციის პროცესში მოთამაშემ შესაბამის ველში უნდა შეიყვანოს 

მის მიერ მიტითებულ ტელეფონზე გაგზავნილი მოკლევადიანი ერთჯერადი კოდი. 

3. რეგისტრაციისას, პირადი მონაცემების შეყვანის შემდეგ, პირი მოწმდება დამოკიდებულ და აკრძალულულ პირთა 

სიაში, თუ აღნიშნული პირი მოხვედრილია აღნიშნულ სიებში, მას ეკრძალება თამაშობებში მონაწილეობის მიღება. 

4. პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 6 სიმბოლოსგან(მეტი უსაფრთხოებისთვის, უმჯობესია, პაროლის შერჩევისას 

მოთამაშემ გამოიყენოს დიდი და პატარა ასოები, ასევე ციფრები და სიმბოლოები).  

5. რეგისტრაციის დასასრულებლად მოთამაშე ვალდებულია, დაადასტუროს პაროლი სისტემაში მისი განმეორებითი 

შეყვანით და გაეცნოს კომპანიის წესებსა და პირობებს, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე. მოთამაშე, 

რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემდეგ, ნებისმიერ დროს შეძლებს ახლიდან გაეცნოს ან ჩამოტვირთოს წესები 

და პირობები. ამ უკანასკნელში კომპანიის მხრიდან ცვლილებების შეტანის შესახებ მომხმარებელს ეცნობება 

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, ელექტრონულად. 

6. რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სისტემა მომხმარებლის სათამაშო ანგარიშს მიანიჭებს უნიკალურ 

საიდენტიფიკაციო კოდს, იგივე პინკოდს. 

7. რეგისტრაციის შემდგომ მოთამაშემ უნდა გაიაროს ვერიფიკაცია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დაცვით, რაც გულისხმობს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტთან ერთად გადაღებული ფოტოსა და საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის სისტემაში ატვირთვას, ვერიფიკაციას ვიდეო ზარის/შესაბამისი სოფტის, ან უშუალო კონტაქტის 

მეშვეობით.  

8. ანგარიშის მეტი უსაფრთხოებისთვის, უმჯობესია, მოთამაშემ ისარგებლოს ორმაგი დაცვის რეჟიმით, რომლის 

გააქტიურებაც შესაძლებელია SMS უსაფრთხოების გვერდიდან. ორმაგი დაცვა გულისხმობს ავტორიზაციის დროს 

პაროლის შემდეგ ერთჯერადი კოდის შეყვანას, რომელიც მომხმარებელს კომპანიისგან გაეგზავნება მითითებულ 

ტელეფონის ნომერზე. 

9. მოთამაშე წინასწარ აცხადებს გამოუთხოვად თანხმობას, რომ რეგისტრაციისა და ვერიფიკაციის პროცესში, ასევე 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, კომპანიას ეძლევა უფლება, დაამუშაოს მისი პერსონალური 

ინფორმაცია და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წყაროებიდან მოიპოვოს და გადაამოწმოს მისი მონაცემები. 

10. სათამაშო ანგარიშის წარმატებული აქტივაციის შესახებ მოთამაშეს ეცნობება ელექტრონულად. 

11. მოთამაშეს ეკრძალება მისი პინკოდის, პაროლის, ან სათამაშო ანგარიშის სხვა ადამიანისათვის გადაცემა. 

12. მოთამაშის ფინანსური ინფორმაცია, პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი, ელფოსტა, 

მობილური ტელეფონის ნომერი და პაროლი,შეყვანისას, მოთამაშის პროფილში ჩანს დაშიფრულად. 

13. მოთამაშეს საკუთარ გვერდზე შეუძლია პროფილის ზოგიერთი მონაცემის ცვლილება. კერძოდ, შესაძლოა 

შეიცვალოს ელფოსტა, ტელეფონის ნომერი და პაროლი.  

 ელფოსტის შესაცვლელად, მოთამაშემ, იდენტიფიკაციის მიზნით, სისტემაში უნდა შეიყვანოს პირადი 

ნომერი, პაროლი და SMS კოდი. 

 ტელეფონის ნომრის შესაცვლელად მოთამაშემ, აუტენთიფიკაციის მიზნით, სისტემაში უნდა შეიყვანოს 

პირადი ნომერი, პაროლი და ახალ ტელეფონის ნომერზე კომპანიისაგან მიღებული SMS კოდი; 

 პაროლის შესაცვლელად მომხმარებელმა სისტემაში უნდა შეიყვანოს ძველი პაროლი, ახალი პაროლი, ახალი 

პაროლი განმეორებით და ტელეფონის ნომერზე კომპანიისაგან მიღებული SMS კოდი. 

 ტელეფონის ნომრისა და ელფოსტის შეცვლა ასევე შესაძლებელია სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით. ასეთ 

შემთხვევაში მოთამაშემ კომპანიის ოპერატორთან საკუთარი თავი უნდა დააიდენტიფიციროს იმგვარად, 

რომ დაარწმუნოს იგი ანგარიშის მესაკუთრეობაში. 

14.  მოთამაშეს შეუძლია აღადგინოს დავიწყებული პაროლი და უნიკალური სახელი(username) ტელეფონის ან 

ელფოსტის საშუალებით. 

 უნიკალური სახელის(username) აღსადგენად, მოთამაშემ ვებგვერდზე, შესაბამის ველებში, უნდა შეიყვანოს 

პირად ნომერი და ტელეფონის ნომერი, რის შემდეგაც ელფოსტით ან SMS შეტყობინებით  კომპანიისგან 

გაეგზავნება უნიკალური სახელი (username); 

 პაროლის აღსადგენად, მოთამაშემ ვებგვერდზე, შესაბამის ველებში, უნდა შეიყვანოს უნიკალური 

სახელი(username) და ტელეფონის ნომერი, რის შემდეგაც ელფოსტით ან SMS შეტყობინებით კომპანიისგან 

მიიღებს ერთჯერად კოდს, რომლის შეყვანის შემდეგაც შეძლებს ახალი პაროლის მითითებას. 

15. იმ შემთხვევაში, თუ ავტორიზებული მომხმარებელი 15 წუთის განმავლობაში არ შეასრულებს არანაირ მოქმედებას, 

ავტორიზაციის გავლა მოუწევს ახლიდან. 

16. ავტორიზაციის 3 წარუმატებელი მცდელობის შემთხვევაში მოთამაშის ანგარიში დაიბლოკება 10 წუთით. 

17. მოთამაშისთვის სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი ან/და შემოტანილი თანხები ხელმისაწვდომია მომენტალურად. 

მოთამაშეს შეუძლია, ისარგებლოს სათამაშო ანგარიშზე თანხის შეტანისა და გატანის შემდეგი გზებით: 



 გაიტანოს ნაღდი ფული პარტნიორი კომპანიების სალაროებიდან. ამ სახის მომსახურებით 

სარგებლობისთვის მომხმარებელი უნდა გამოცხადდეს სალაროში. სალაროთა სია განთავსებულია 

ვებგვერდზე; 

 საბანკო ბარათებით. საბანკო ბარათით ტრანზაქციის შესრულება შესაძლებელია როგორც ბარათის 

დამახსოვრებით, ასევე დამახსოვრების გარეშე. ბარათის დამახსოვრებისას მომხმარებელს ტელეფონის 

ნომერზე კომპანიისგან გაეგზავნება ერთჯერადი SMS კოდი, რომელიც უნდა შეიყვანოს შესაბამის ველში.  

სათამაშო ანგარიშიდან თანხის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ დამახსოვრებული ბარათით და მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ წარსულში ამ ბარათიდან ერთხელ მაინც შეივსო ამ სათამაშო ანგარიშის ბალანსი. 

პროფილში ბარათის მონაცემები ინახება დაშიფრული სახით; 

 საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ელექტრონული საფულის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში მოთამაშე 

რეგისტრირებული და ვერიფიცირებული უნდა იყოს პარტნიორი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან 

და ვებგვერდის შესაბამის ველში შეიყვანოს იქ მითითებული საკუთარი ელექტრონული საფულის ანგარიშის 

მონაცემები; 

 პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან აიდი ბარათის მეშვეობით. ამ მომსახურებით სარგებლობისას 

მოთამაშემ საქართველოს მოქალაქის ჩიპიანი აიდი ბარათი უნდა მოათავსოს პარტნიორი ბანკის ბანკომატში, 

რის შემდეგაც შეძლებს სათამაშო ანგარიშიდან თანხის განაღდებას; 

 ზერო ბარათის მეშვეობით. ამ მომსახურებით სარგებლობისთვის მოთამაშემ პარტნიორი საგადახდო 

მომსახურების პროვაიდერის რომელიმე სალაროში უნდა აიღოს ზერო ბარათი (საგადახდო ბარათი), 

რომლის მეშვეობითაც პარტნიორი ბანკების ბანკომატებით შეძლებს თანხის განაღდებას საკუთარი სათამაშო 

ანგარიშიდან. ზერო ბარათით გადახდა ასევე შესაძლებელია პარტნიორი ბანკების POSტერმინალების 

მეშვეობით. 

 შეიტანოს თანხა საკუთარ სათამაშო ანგარიშზე თვითმომსახურების ჯიხურების(ჩასარიცხი აპარატი) 

მეშვეობით. მოთამაშეს შეუძლია პარტნიორი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების 

თვითმომსახურეობის ჯიხურში შეიყვანოს საკუთარი სათამაშო ანგარიშის უნიკალური კოდი(პინკოდი) და 

შეავსოს სათამაშო ანგარიშის ბალანსი. 

18. მოთამაშეს, მოთხოვნის შემთხვევაში, შეუძლია, საკუთარი სათამაშო ანგარიშიდან მიიღოს ამონაწერი, რომელიც 

შეიცავს ანგარიშზე შეტანილი, გატანილი, მოგებული და წაგებული თანხების, ასევე დარიცხული ბონუსების 

ოდენობას. აგრეთვე, მოთამაშის მოთხოვნით, ამონაწერი შესაძლოა შეიცავდეს ანგარიშზე არსებული თანხისა და 

ნათამაშები დროის შესახებ ინფორმაციას. ამონაწერის მისაღებად მომხმარებელმა კომპანიას უნდა მიმართოს 

წერილობით. 

19. თამაშის პროცესში მოთამაშის მხრიდან ინტერნეტკავშირის წყვეტის შემთხვევაში, წყვეტამდე მიღებული ფსონები 

რჩება ძალაში. 

20. მოთამაშეს შეუძლია, მოითხოვოს საკუთარი ანგარიშის დახურვა ან გაუქმება, რისთვისაც უნდა გაანაღდოს საკუთარ 

სათამაშო ბალანსზე არსებული თანხა და მიმართოს კომპანიას, ან საკუთარი პროფილიდან დახუროს ანგარიში. 

გაუქმებული ანგარიშის გასააქტიურებლად მოთამაშემ უნდა მიმართოს კომპანიას. 

21. თაღლითური, საეჭვო, ნებისმიერი უკანონო ან კომპანიის პოლიტიკის საწინააღმდეგო ქმედების, ასევე სათამაშო 

ანგარიშის ბოროტად გამოყენების ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, კომპანია დაბლოკავს ან გააუქმებს მოთამაშის 

ანგარიშს, რის შესახებაც ეცნობება მოთამაშეს სმს-ის ან/და ელფოსტის საშუალებით. ასეთ შემთხვევებში, საკითხის 

გამოსაკვლევად, კომპანიას უფლება აქვს, მიმართოს შესაბამის უწყებებს. 

22. მოთამაშეს ეზღუდება დაბლოკილ ან გაუქმებულ სათამაშო ანგარიშზე თანხის შეტანა, გატანა, ფსონის გაკეთება 

ან/და ანგარიშის ნებისმიერი სახის ცვლილება . 

23. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მოთხოვნით,  კომპანია დაბლოკავს ან გააუქმებს მომხმარებლის სათამაშო 

ანგარიშს, რის შესახებაც ეცნობება მოთამაშეს სმს-ის ან/და ელფოსტის საშუალებით. ასეთ შემთხვევაში, 

მომხმარებელს შეეზღუდება დაბლოკილ ან გაუქმებულ სათამაშო ანგარიშზე თანხის შეტანა, გატანა, ფსონის 

გაკეთება ან/და ანგარიშის ნებისმიერი სახით ცვლილება. 

24. სათამაშო ანგარიში, რომელზეც ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ ფიქსირდება არანაირი აქტივობა, მიიჩნევა 

უმოქმედოდ. ანგარიშის უმოქმედოდ მიჩნევამდე 60 დღით ადრე, კომპანიამ უნდა შეატყობინოს მის მფლობელს 

ანგარიშის უმოქმედოდ მიჩნევის შესაძლებლობის შესახებ. ანგარიშის უმოქმედოდ მიჩნევის მომენტიდან მასზე 

არსებული თანხები ჩაითვლება მიტოვებულად. კომპანია გაანულებს უმოქმედო ანგარიშებზე არსებულ ბალანსებს 

უმოქმედო ანგარიშზე ბოლო ავტორიზაციიდან 5 წლის გასვლის შემდგომ. უმოქმედო ანგარიშის ბალანსის 

განულების შემდგომ დაინტერესებულმა პირმა თანხების დაბრუნებისათვის წერილობით უნდა მიმართოს 

კომპანიას. 



25. დაბლოკილი, შეჩერებული ან გაუქმებული ანგარიშის ხელახლა გააქტიურების შემთხვევაში მოთამაშეს ანგარიშის 

გააქტიურების შესახებ ეცნობება სმს შეტყობინებით ან/და ელფოსტით. 

26. ანგარიშის დახურვის, გაუქმების ან უმოქმედოდ მიჩნევის შემთხვევაში, კომპანია შეინახავს მომხმარებლის 

პერსონალურ მონაცემებს საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 5 წლის განმავლობაში. 

 
                                

მოთამაშის პერსონალური მონაცემების შენახვის წესი და ტექნოლოგიური აღწერილობა 
1. მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის მოქმედების სფერი და ცვლილება; წინამდებარე პოლიტიკა სრულად ვრცელდება 

კომპანიაზე და გამოიყენება პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესში. 

 

2. ეროვნული კანონმდებლობის გამოყენება; წინამდებარე პოლიტიკა მოიცავს, მონაცემთა დაცვის საერთაშორისოდ 

აღიარებულ ფუნდამენტურ პრინციპებს და ავსებს პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში არსებულ ეროვნულ 

კანონმდებლობას. წინამდებარე პოლიტიკისა და შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის ნორმებს შორის 

კოლიზიის შემთხვევაში, უპირატესი ძალა მიენიჭება ეროვნული კანონმდებლობის ნორმებს. 

 

3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები 

3.1 სამართლიანობა და კანონიერება 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროს, აუცილებელია დაცული იყოს მონაცემთა სუბიექტის 

ინდივიდუალური უფლებები. პერსონალური მონაცემები უნდა შეგროვდეს და დამუშავდეს კანონიერად და 

სამართლიანად. 

3.2 კონკრეტული მიზნით შეზღუდვა 

პერსონალური მონაცემები შესაძლოა დამუშავდეს მხოლოდ იმ მიზნით, რა მიზნისთვისაც მონაცემები 

შეგროვდა. მონაცემთა დამუშავების მიზნის შემდგომი ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში და მოითხოვს შესაბამისი საფუძვლების არსებობას. 

3.3  გამჭირვალობა 

მონაცემთა სუბიექტი უნდა იყოს ინფორმირებული, თუ, როგორ ხდება არსებული მონაცემების დამუშავება მის 

შესახებ.  პერსონალური მონაცხემები უნდა შეგროვდეს უშვალოდ იმ პირისაგან, ვისაც ეს მონაცემები ეხება. 

როდესაც,  მონაცემების შეგროვება ხდება, მონაცემთა სუბიექტმა უნდა იცოდეს ან/და უნდა იყოს 

ინფორმირებული აღნიშნულის შესახებ: 

 მონაცემთა დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის ვინაობა; 

 მონაცემთა დამუშავების მიზანი; 

 მესამე პირები, რომლებსაც შესაძლოა პერსონალური მონაცემები გადაეცეთ. 

 

3.4  ფაქტობრივი სიზუსტე, უახლესი მონაცემები; დაცული პერსონალური მონაცემები შეძლებისდაგვარად უნდა 

იყოს ზუსტი, სრული და საჭიროების შემთხვევაში განახლებული. აუცილებელია ისეთი ზომების მიღება, 

რომლებიც უზრუნველყოფს არაზუსტი ან არასრული მონაცემების განადგურებას, შესწორებას, დამატებას ან 

განახლებას. 

 

3.5 კონფიდენციალურობა და მონაცემთა უსაფრთხოება; პერსონალური მონაცემები აუცილებელია ინახებოდეს 

საიდუმლოდ. აუცილებელია პერსონალურ მონაცემებთან ინდივიდუალურ დონეზე კონფიდენციალური 

მოპყრობა,  მათი შესაბამისი დაცვა ორგანიზებული და ტექნიკური ზომების გამოყენებით. რომლებიც 

გამორიცხავენ მონაცემებზე უნებართვო წვდომას, უკანონო დამუშავებას, გავრცელებას, შემთხვევით 

დაკარგვას, ცვლილებას ან განადგურებას. 

 

4. მონაცემთა დამუშავების ფარგლები 

4.1 კომპანიის მიერ მონაცემთა დამუშავება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს - ავტომატური, ნახევრად 

ავტომატური ან არავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ 

მოქმედებას. კერძოდ: მათ მოპოვებას მონაცემთა სუბიექტისგან, შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, 

აუდიო ჩაწერას, ვიდეო ჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებას ან 

გამჟღავნებას. მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, 

დაჯგუფებას ან კომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლას ან განადგურებას. 

4.2 კომპანიის მიერ ხორციელდება მონაცემთა სუბიექტის შესახებ არსებული ინფორმაციის დამუშავება რაც 

მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი პერსონალური მონაცემებით: 

 მონაცემთა სუბიექტის სახელი და გვარი; 

 პირადი ნომერი ან/და მისი ელექტრონული პირადობის მოწმობის უნიკალური მახასიათებლები; 

 რეგისტრირებული ან/და ფაქტიური საცხოვრებელი მისამართი; 

 ტელეფონის/მობილურის ნომერი; 



 ელექტრონული ფოსტის მისამართი 

 ნებისმიერი სხვა მონაცემი რომელიც, საჭიროა კომპანიის მომსახურეობის განსახორციელებლად. 

 

               4.3  ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება 

ვებგვერდზე www.crystalbet.com  ვერიფიკაციის გავლისას „კრისტალბეთის“ მიერ დამუშავდება თქვენი ბიომეტრიული 

მონაცემები, კერძოდ სახის მახასიათებლები უფლებამოსილი პირის პროგრამული უზრუნველყოფის „Veriff” მეშვეობით 

(Veriff OU(შპს) ესტონეთი, ტალინი). 

ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავების მიზანია „კრისტალბეთის“ მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნების შესრულება, კერძოდ კლიენტის სწრაფი იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია და ფულის გათეთრების და 

ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

როგორც „კრისტალბეთის“, ასევე Veriff OU-ის მიერ მიღებულია დამუშავების რისკების ადეკვატური ისეთი 

ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს ბიომეტრიულ მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან 

უკანონო განადგურებისგან, შეცვლისგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო 

გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისგან. 

 

5. მონაცემთა დამუშავების საფუძველი 

5.1 მონაცემთა სუბიექტისთვის ცნობილია და ეთანხმება, რომ კომპანიის მომსახურეობით სარგებლობის პერიოდში 

აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავება: 

 მონაცემთა სუბიექტისთვის მომსახურეობის გასაწევად; 

 კომპანიის მიერ ან/და მესამე პირ(ებ)ის კანონიერი ინტერესების დასაცავად; 

 კომპანიის მიერ კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად; 

 კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში. 

თუ მონაცემთა დამუშავებისთვის კანონმდებლობა ითხოვს, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის არსებობას, აღნიშნულ 

თანხმობად ჩაითვლება ნებისმიერი ელექტრონული ან/და არაელექტრონული ფორმით გაკეთებული  მონაცემთა სუბიექტის 

განაცხადი, რომლითაც მონაცემთა სუბიექტი ეთანხმება წინამდებარე პოლიტიკას. 

5.2  მონაცემთა სუბიექტი კომპანიას ანიჭებს უფლებამოსილებას, მასთან პირდაპირი კომუნიკაცია დაამყაროს ნებისმიერი 

ელექტრონული/ სისტემური ან/და სხვა საშუალებებით. აღნიშნული კომუნიკაციის დამყარებისთანავე კომპანიამ უნდა 

მოიპოვოს კომუნიკაციის მონაწილის თანხმობა მოცემული არხით კომუნიკაციის დამყარების შესახებ. თანხმობის 

მოპოვების შემდგომ იმავე არხის საშუალებით შემდგომ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით კომპანიას დამატებითი 

თანხმობის მოპოვება აღარ ესაჭიროება. თანხმობა ჩაითვლება გაუქმებულად თუ მონაცემთა სუბიექტი მიმართავს 

კომპანიას ასეთი თანხმობის გაუქმების მოთხოვნით. 

 

 

6. მონაცემთა შენახვის ვადა 

7.1 კომპანიას მომსახურეობის სარგებლობისას, ასევე მისი შეწყვეტის შემდგომ, კომპანიის მიერ მონაცემთა დამუშავება 

გაგრძელდება იმ ვადით რომელიც შეესაბამება კომპანიის მიზნებს და ინტერესებს.  

7.2 თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, მონაცემთა სუბიექტი არ არის უფლებამოსილი მოსთხოვოს 

კომპანიას მის შესახებ, კომპანიაში დაცული პერსონალური მონაცემების წაშლა. 

 

7. მონაცემთა სუბიექტის უფლებები 

7.1 მონაცემთა ყველა სუბიექტს აქვს წინამდებარე მუხლით და კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებები: 

 მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია, მოითხოვოს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ, რა სახის პერსონალური 

მონაცემები ინახება მის შესახებ, როგორ და რა მიზნით შეგროვდა ეს მონაცემები. 

 თუ პერსონალური მონაცემები გადაეცა მესამე პირ(ებ)ს, მონაცემთა სუბიექტს მოთხოვნის წარდგენისას, 

გონივრულ ვადაში უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მესამე პირ(ებ)ის ან პირთა ჯგუფის ვინაობის შესახე. 

 თუ პერსონალური მონაცემები არაზუსტი ან არასრულია, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს 

მოითხოვოს, ასეთი მონაცემების შესწორება ან შევსება. 

 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს პრეტენზია განაცხადოს, მისი მონაცემების სარეკლამო ან 

საბაზრო/აზრის კვლევის, მიზნებისთვის დამუშავებაზე. თუ მონაცემთა სუბიექტი, უარს განაცხადებს 

მისი მონაცემების სარეკლამო მიზნებით გამოყენებაზე, ასეთი მონაცემების სარეკლამო მიზნებით 

გამოყენება უნდა შეწყდეს. 

 მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია მოითხოვოს მისი მონაცემების დამუშავება. თუ, ასეთი 

დამუშავებისთვის არ, ან აღარ არსებობს კანონისმიერი საფუძველი. იგივე წესი გამოიყენება იმ 

შემთხვევისთვის როდესაც, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მონაცემთა დამუშავების მიზანი წყვეტს 

არსებობას. ასეთ დროს აუცილებელია დაცული იყოს მონაცემთა შენახვის ან კოლიზიური ინტერესების 

დაცვის შესაბამისი ვალდებულებები. 

http://www.crystalbet.com/


 

8. მონაცემთა დამუშავების უსაფრთხოება 

9.1 პერსონალური მონაცემები უნდა იქნეს დაცული, უნებართვო წვდომისა და უკანონო დამუშავების ან/და გამჟღავნებისგან. 

ისევე, როგორც შემთხვევით დაკარგვის,   შეცვლის ან განადგურებისგან. წინამდებარე წესი ვრცელდება იმის მიუხედავად 

თუ რა ფორმით ხდება ინფორმაციის დამუშავება - ელექტრონული თუ წერილობითი. მონაცემთა დამუშავების, ახალი 

მეთოდების განსაკუთრებით კი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ახალი სისტემები დანერგვამდე აუცილებელია, მკაფიოდ 

განისაზღვროს და იმპლემენტირდეს პერსონალური მონაცემების დაცვის ტექნიკური და ორგანიზებული ზომები. ასეთი 

ზომები უნდა იყოს უახლესი და ეფუძვნებოდეს მონაცემთა დამუშავების რისკებს და მათი დაცვის ვალდებულებას 
მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა აქვს მხოლოდ კომპანიის საამისოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს, 
წვდომა ხორციელდება ადმინ პანელების მეშვეობით, თითოულ თანამშრომელზე გაცემულია პანელზე წვდომისთვის 
საჭირო პაროლი და იუზერნეიმი, პაროლი დაცულია კომპანიის სტანდარტების შესაბამისად და პანელებზე წვდომა 
შესაძლებელია მხოლოდ კომპანიის შიდა ქსელის მეშვეობით. 
 

 

          ინტერნეტპლატფორმის/სისტემის დაცვის მექანიზმები (IT უსაფრთხოების პოლიტიკა) 

1. შესავალი 

ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები წარმოადგენს Crystalbet–ის ბიზნეს საქმიანობისა და მომხმარებელთა 

მომსახურების შეუცვლელ კომპონენტს. 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება სერიოზული გაუმართლებელი 

რისკები შეუქმნას კრისტალბეთს, მის აქციონერებს, პარტნიორებსა და მომხმარებლებს. 

პოლიტიკა ითვალისწინებს მოთხოვნებს IT ოპერაციების მართვის პროცესში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს 

ინფორმაციული აქტივების კონფიდენციალურობის, მთლიანობისა და ხელმისაწვდომობის სათანადო დონე და დაიცვას 

ისინი გარე ან შიდა საფრთხეებისგან, იქნება ეს განზრახ თუ შემთხვევით. 

კრისტალბეთის საინფორმაციო სისტემები უნდა იყოს კონფიგურირებული და უსაფრთხოდ მართვადი, რათა შემცირდეს 

მავნე მოვლენების ალბათობა და ნეგატიური გავლენა ინფორმაციულ აქტივებზე.  

2. სფერო 

კრისტალბეთის ყველა თანამშრომელი, კონტრაქტორი, კონსულტანტი, დროებითი და სხვა მუშაკი უნდა იცავდეს ამ 

პოლიტიკას. პოლიტიკა ვრცელდება ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე, რომელსაც ფლობს, მართავს და 

იჯარით გასცემს Crystal-ი. ამ პოლიტიკის მთავარი აუდიტორია IT ინფრასტრუქტურა და ოპერაციების დეპარტამენტი. 

3. პასუხისმგებლობა 

3.1 IT ოპერაციების მართვის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია Crystalbet–ის IT ინფრასტრუქტურაზე და ოპერაციულ 

გარემოზე, პოლიტიკაში აღნიშნულ წესებსა და პრინციპებთან შესაბამისობით. 

3.2 IT ინფრასტრუქტურისა და ოპერაციების დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ადეკვატურ რეაგირებაზე პოლიტიკასთან 

რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში. 

3.3 ინფორმაციულ უსაფრთხებასთან ასოცირებული ნებისმიერი როლი/განყოფილება პასუხისმგებელია პოლიტიკის 

განხილვასა და განახლებაზე, წელიწადში ერთხელ. 

4. წვდომის კონტროლი 

4.1  ქსელის სერვისებზე წვდომის კონტროლი 

3.1.1 Crystalbet-ის ქსელურ სერვისებზე ნებისმიერი წვდომა ნებადართულია მხოლოდ უფლებამოსილი პერსონალისთვის 

3.1.2 ინტერნეტზე დაშვება ნებადართულია მხოლოდ Crystalbet– ის proxy სერვისებიდან 

3.1.3 ინტერნეტის პროქსი სერვერმა უნდა დაბლოკოს ცნობილი მავნე ვებ – გვერდები და სისტემატურად განაახლოს მავნე 

ვებ – გვერდების სია 

3.1.4 თანამშრომლებისთვის ინტერნეტ სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მხოლოდ ბრაუზინგისთვის, ნებისმიერი სხვა 

სახის ინტერნეტით სარგებლობა ნაგულისხმევად უნდა აიკრძალოს.  

3.1.5 დისტანციური ქსელის (VPN) გამოყენების შესახებ ნებისმიერი მოთხოვნა უნდა შეფასდეს და დადასტურდეს 

შესაბამისი დეპარტამენტის უფროსისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ.  

3.1.6 IT ინფრასტრუქტურისა და ოპერაციების დეპარტამენტმა უნდა განსაზღვროს სტანდარტი „დისტანციურ ქსელზე 

წვდომის (VPN) მისაღები გამოყენებისათვის“. 

4.2    სისტემის წვდომის კონტროლი 

3.1.7 Crystalbet– ის ინფორმაციულ სისტემებზე ნებისმიერი წვდომა უნდა ჰქონდეს მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს. 

3.1.8 რაც შეეხება Crystalbet– ის სისტემას, სისტემაში წვდომის მინიჭებამდე სისტემამ უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლის 

საიმედოდ დამოწმება: 

3.1.8.1 იდენტიფიკაციის პროცესი დაცული უნდა იყოს brute-force შეტევებისგან 

3.1.8.2 კონფიდენციალური ინფორმაცია დაშიფრული უნდა იყოს ქსელში ტრანსპორტირების დროს 



3.1.8.3 სისტემა არ უნდა შეიცავდეს რაიმე მგრძნობიარე ინფორმაციას (პაროლი, კავშირის სტრიქონები) 

დაუშიფრავი ტექსტის სახით.  

3.1.8.4 სისტემებში შესვლის ნებისმიერი წარმატებული ან წარუმატებელი მცდელობა უნდა იყოს აღრიცხული 

3.1.8.5 ავტორიზებული მომხმარებლისთვის სისტემამ უნდა შექმნას ახალი, არაპროგნოზირებადი სესია, ის არ 

უნდა იყოს მუდმივი. 

3.1.9 სისტემა უნდა იყოს კონფიგურირებული ისე, რომ მომხმარებლებს მიანიჭოს მხოლოდ შესაბამისი კომპონენტები 

(მომხმარებლის ინტერფეისი), სისტემის სხვა კომპონენტები (მონაცემთა ბაზა, აპლიკაციის შრე) არ უნდა იყოს 

მომხმარებელთა ქსელისგან ხელმისაწვდომი.  

3.1.10 შესაძლებელი უნდა იყოს სისტემების იზოლირება მისი კრიტიკულობის გათვალისწინებით  

5. ოპერაციების უსაფრთხოება 

5.1   ოპერაციული პრცედურები 

IT ოპერაციების მართვის პროცესებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შემდეგი ოპერაციული პროცედურები: 

4.1.1 აპლიკაციის ინსტალაცია და კონფიგურაცია 

4.1.2 სარეზერვო პროცედურები 

4.1.3 IT ინციდენტების მართვის პროცედურა 

4.2    ცვლილების მენეჯმენტი 

4.2.1 ყველა ცვლილება, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინფორმაციული სისტემის კონფიდენციალობაზე, 

მთლიანობაზე ან ხელმისაწვდომობაზე, უნდა იყოს კონტროლირებადი, გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი 

პუნქტები: 

4.2.2 მნიშვნელოვანი ცვლილებების იდენტიფიკაცია და აღრიცხვა 

4.2.3 ცვლილებების დაგეგმვა და ტესტირება 

4.2.4 პოტენციური ზემოქმედების შეფასება, მათ შორის ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე გავლენა,  

4.2.5 შემოთავაზებული ცვლილებების ოფიციალური დამტკიცების პროცედურა 

4.2.6 ინფორმაციის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემოწმება 

4.2.7 ცვლილებების შესახებ დეტალური კომუნიკაცია ყველა შესაბამის პირთან 

4.2.8 გეგმები და პასუხისმგებლობები წარუმატებელი ცვლილებებისა და გაუთვალისწინებელი მოვლენების შეწყვეტისა 

და აღდგენის შესახებ 

4.2.9 საგანგებო სიტუაციის შეცვლის პროცესის უზრუნველყოფა, რათა შესაძლებელი გახდეს ინციდენტის 

მოსაგვარებლად საჭირო ცვლილებების სწრაფი და კონტროლირებადი განხორციელება 

4.3    შესაძლებლობების დაგეგმვა 

4.3.1 სიმძლავრის მოთხოვნები უნდა განისაზღვროს და გაანალიზდეს ყველა ახალი და არსებული სისტემისთვის 

4.3.2 IT ოპერაციების მართვის დეპარტამენტმა ყოველწლიურად უნდა შეაფასოს და გაანალიზოს სიმძლავრეები.   

4.4    დეველოპმენტის, ტესტირებისა და ოპერაციული გარემოების გამოყოფა 

4.4.1 დეველოპმენტის, ტესტირებისა და ოპერაციული (წარმოების) გარემო ერთმანეთისგან იზოლირებული უნდა იყოს.  

4.4.2 უნდა განისაზღვროს დეველოპმენტის ან სატესტო გარემოდან საოპერაციო გარემოში მიგრაციის პროცედურა 

4.4.3 გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, ტესტირება არ უნდა ჩატარდეს ოპერაციულ გარემოზე 

4.4.4 პერსონალური და კონფიდენციალური ინფორმაცია არ უნდა დაკოპირდეს სატესტო გარემოში 

4.5    ანტივირუსი 

4.5.1 ყველა სერვერზე, სამუშაო ადგილზე ან კომპიუტერზე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ანტივირუსული პროგრამა 

განახლებული ხელმოწერის მონაცემთა ბაზით 

4.5.2 არაავტორიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია აკრძალულია ყველა თანამშრომლისთვის 

4.5.3 ყველა თანამშრომლისთვის აკრძალულია ცნობილ საეჭვო ვებ – გვერდებზე წვდომა, სადაც ინფექციის რისკი 

მაღალია 

4.5.4 გარე მხარეების მიერ მოწოდებული ფაილის გახსნამდე დასკანირებული უნდა იყოს ანტივირუსული პროგრამით 

4.5.5 მეილ სერვერმა ავტომატურად უნდა დაასკანეროს ელ.წერილში შეტანილი ყველა დანართი 

4.5.6 სამუშაო ადგილზე დამონტაჟებისთანავე მოხსნადი მედია  ანტივირუსულმა პროგრამულმა უზრუნველყოფამ 

ავტომატურად უნდა დაასკანეროს 

4.6    Backup და DR 

IT ოპერაციების მენეჯმენტმა უნდა განსაზღვროს რეზერვი და სარეზერვო გეგმა და გაითვალისწინოს შემდეგი საკითხები: 

4.6.1 უნდა მომზადდეს სარეზერვო ასლების ზუსტი და სრული ჩანაწერები და მოხდეს  მათი აღდგენის პროცედურების 

დოკუმენტირება. 



4.6.2 სარეზერვო ასლის მოცულობა (მაგ., სრული ან დიფერენციალური სარეზერვო ასლი) და სიხშირე უნდა ასახავდეს 

ორგანიზაციის ბიზნეს მოთხოვნებს, ინფორმაციის უსაფრთხოების მოთხოვნებს და ინფორმაციის კრიტიკულობას 

ორგანიზაციის მუშაობის გასაგრძელებლად 

4.6.3 სარეზერვო ასლები უნდა იყოს შენახული შორ ადგილას, საკმარის მანძილზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

კატასტროფისგან დაზიანება 

4.6.4      რეგულარულად უნდა შემოწმდეს სარეზერვო მედია იმისათვის, რომ შეძლონ დაეყრდნონ მას საგანგებო 

სიტუაციებში, როცა ამის საჭიროება იქნება.  სარეზერვო მონაცემების აღდგენის შესაძლებლობის ტესტირება უნდა 

განხორციელდეს სპეციალურ საცდელ საშუალებებზე, არ მოხდეს ორიგინალ მედიაზე გადაწერა. იმ შემთხვევაში, 

თუ სარეზერვო ასლის შექმნა ან აღდგენის პროცესი ვერ მოხდება, მონაცემების გამოუსწორებელ დაზიანებას ან 

დაკარგვას გამოიწვევს. 

4.6.5 იმ შემთხვევებში, როდესაც კონფიდენციალურობას აქვს მნიშვნელობა, სარეზერვო ასლები დაცული უნდა იყოს 

დაშიფრული გზით 

4.6.6 უნდა განისაზღვროს აუცილებელი ბიზნეს ინფორმაციის შენარჩუნების პერიოდი, ასლების დაარქივების 

სამუდამოდ შენარჩუნების ნებისმიერი მოთხოვნის გათვალისწინებით 

4.7    ლოგირება და მონიტორინგი  

სისტემამ უნდა აღრიცხოს მომხმარებლის ყველა მნიშვნელოვანი აქტივობა და ინფორმაციის უსაფრთხოების ყველა მოვლენა, 

შესაბამისი მოვლენების ჟურნალები უნდა შეიცავდეს: 

4.7.1 მომხმარებლების ID-ები; 

4.7.2 სისტემური აქტივობები 

4.7.3 ძირითადი მოვლენების თარიღები, დრო და დეტალები, მაგ. შესვლა და გამოსვლა 

4.7.4 მოწყობილობის ვინაობა ან ადგილმდებარეობა, თუ ეს შესაძლებელია და სისტემის იდენტიფიკატორი; 

4.7.5 სისტემაზე წვდომის წარმატებული და უარყოფილი  მცდელობების ჩანაწერები 

4.7.6 მონაცემებზე და სხვა რესურსებზე წვდომის წარმატებული და უარყოფილი მცდელობები; 

4.7.7 სისტემის კონფიგურაციის ცვლილებები; 

4.7.8 პრივილეგიების გამოყენება 

4.7.9 სისტემის პროგრამებისა და აპლიკაციების გამოყენება 

4.7.10  ფაილებზე წვდომა და წვდომის სახეობა 

4.7.11  ქსელის მისამართები და პროტოკოლები 

4.7.12  წვდომის კონტროლის სისტემის მიერ დაყენებული სიგნალიზაცია 

4.7.13  დაცვის სისტემების გააქტიურება და დეაქტივაცია, მაგალითად, ანტივირუსული სისტემები და შეჭრის დეტექციის 

სისტემები 

4.7.14  აპლიკაციებში მომხმარებლების მიერ შესრულებული ტრანზაქციების ჩანაწერები 

4.7.15  ლოგები, რომლებიც დაკავშირებულია მომხმარებლის აქტივობასა და ინფორმაციული უსაფრთხოების 

ღონისძიებებთან, უნდა ინახებოდეს მინიმუმ 3 თვის (ონლაინ) და 24 თვის (კავშირის გარეშე) განმავლობაში 

4.7.16 აღრიცხვის ჩანაწერები დაცული უნდა იყოს მოდიფიკაციისა და არაავტორიზებული წვდომისგან: 

4.7.17  აკრძალულია აღრიცხვის ლოგების წაშლა ან შეცვლა 

4.7.18  სისტემური ადმინისტრატორი, სისტემის ოპერატორი და ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობა რეგულარულად უნდა გადაიხედოს 

4.7.19  ყველა შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავების სისტემის საათები ორგანიზაციის ან უსაფრთხოების დომენის 

ფარგლებში სინქრონიზებული უნდა იყოს ერთი მითითების დროის წყაროსთან 

4.8    ოპერაციული პროგრამული უზრუნველყოფის კონტროლი 

IT ოპერაციების მართვის განყოფილებამ უნდა განსაზღვროს პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის პროცედურები 

შემდეგი მოსაზრებებით: 

4.8.1 ოპერაციული სისტემაში პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია ან განახლება უნდა განხორციელდეს 

მხოლოდ ავტორიზებული და დატრენინგებული ტექნიკოსების მიერ  

4.8.2 ოპერაციული სისტემები უნდა ფლობდეს მხოლოდ დამტკიცებულ და თეთრ სიაში მყოფ პროგრამულ 

უზრუნველყოფებს 

4.8.3 კონფიგურაციის მართვის სისტემა გამოყენებული უნდა იყოს ყველა დაინსტალირებული პროგრამული 

უზრუნველყოფის და მისი განახლებების კონტროლის მიზნით 

4.9    მოწყვლადობის მენეჯმენტი 

ყოველ კვარტალში IT ოპერაციების მართვის დეპარტამენტმა უნდა დაამოწმოს მნიშვნელოვანი ინფორმაციული სისტემები 

ცნობილ მოწყვლადობებზე და შეასრულოს შესაბამისი გამოსწორების გეგმა 

4.10 ინფორმაციული სისტემის აუდიტის განხილვები 

აუდიტის მოთხოვნები და აქტივობები, რომლებიც მოიცავს ოპერაციული სისტემების ვერიფიკაციას, უნდა იყოს ფრთხილად 

დაგეგმილი და შეთანხმებული ბიზნეს პროცესების დარღვევის შემცირების მიზნით 



 

5 მონაცემთა ცენტრის უსაფრთხოება 

5.1    მონაცემთა ცენტრის პერიმეტრის დაცვა 

5.1.1 მონაცემთა ცენტრის პერიმეტრი ფიზიკურად უნდა იყოს იზოლირებული სხვა სამუშაო ოთახებისგან 

5.1.2 მონაცემთა ცენტრზე წვდომა დაშვებულია მხოლოდ უფლებამოსილი პერსონალისთვის 

5.1.3 მონაცემთა ცენტრი დაცული უნდა იყოს ფიზიკური წვდომის კონტროლით: 

5.1.3.1 ავთენტიფიკაციისთვის გამოყენებული უნდა იქნას ძლიერი საიდენტიფიკაციო მეთოდები 

5.1.3.2 მონაცემთა ცენტრზე წვდომის/დატოვების ჩანაწერები ზუსტი თარიღებით უნდა იყოს შენარჩუნებული  

5.1.3.3 წინასწარ განსაზღვრული უნდა იყოს ყველა უფლებამოსილი პერსონალი, რომელსაც აქვს მონაცემთა 

ცენტრში დაშვების ნებართვა. ყველა უფლებამოსილ პერსონალს უნდა ჰქონდეს სპეციალური სამკერდე ნიშანი 

მონაცემთა ცენტრში შესასვლელად 

5.1.3.4 უფლებამოსილი პერსონალის გარდა, ერთჯერადი დაშვება შეიძლება მიენიჭოს IT ოპერაციების 

დეპარტამენტის უფროსს, ყველა ვიზიტორს (გარდა ავტორიზებული პერსონალისა) უნდა ახლდეს უფლებამოსილი 

პერსონალი 

5.1.4 მონაცემთა ცენტრის შენობაში და პერიმეტრზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ვიდეო ჩაწერა 24/7 

5.2    აღჭურვილობის უსაფრთხოება (მოთხოვნების შესაბამისად) 

ყველა მოწყობილობა, რომელიც ინახავს Crystalbet-ის სენსიტიურ ინფორმაციას უნდა იყოს დაშიფრული, სანამ Crystalbet–ის 

ფიზიკური დაწესებულებიდან გავიტანთ. აღჭურვილობის არასრული ჩამონათვალი: 

5.2.1 ლეპტოპი 

5.2.2 ფლეშ მეხსიერება 

5.2.3 მყარი დისკი 

5.2.4 ა.შ. 

 

6 კომუნიკაციების უსაფრთხოება 

6.1   ქსელის უსაფრთხოების მენეჯმენტი 

კონტროლი უნდა განხორციელდეს ქსელებში ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და დაკავშირებული 

სერვისების უნებართვო წვდომისგან დაცვის მიზნით. კერძოდ, გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი საკითხები: 

6.1.1 ტრანზიტის დროს მონაცემთა შიფრაცია უნდა იყოს გათვალისწინებული, რათა დაცული იყოს მონაცემთა 

კონფიდენციალურობა და მთლიანობა.  

6.1.2 შესაბამისი აღრიცხვის და მონიტორინგის გამოყენება საშუალებას უნდა იძლეოდეს ჩაიწეროს და გამოავლინოს 

მოქმედებები, როლებმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიონ ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე 

6.1.3 სისტემების კავშირი ქსელთან უნდა შეიზღუდოს. 

7 შესაბამისობა და მიმოხილვა  

ამ პოლიტიკის ნებისმიერი შეუსაბამობა უნდა იყოს გამართლებული და დამოწმებული გენერალური დირექტორის მიერ. 

8 მიმოხილვა 
ამ პოლიტიკაში აღწერილი წესები უნდა შემოწმდეს შესაბამისობაზე და შედეგებზე, რომლებიც მენეჯმენტს უნდა 
წარედგინოს წელიწადში ერთხელ მაინც.  
 
 

                                                        თამაშების მართვის სისტემების აღწერილობა 
ვებ საიტზე ინტეგრირებულ ყველა თამაშების პროვაიდერისგან კომპანიას მიეწოდება  მათი პროდუქტის/თამშობების 

სამონიტორინგო ადმინ პანელები(Back Office). ყველა Back Office არის ვებ პლატფორმაზე დაფუძნებული და შესაბამისად 

სისტემაში შესვლა ხორციელდება პროვაიდერის მიერ მოწოდებული ვებ მისამართის და ჩვენს მიერ მოთხოვნილი 

მომხმარებლის სახელის და პაროლის საშუალებით. აღნიშნული ადმინ-პანელები  გამოიყენება მომხმარებელთა თამაშების 

სესიების და აქტივობების სანახავად (მონიტორინგისთვის) და ასევე მათი ტექნიკური მხარდაჭერისთვის.  

კონკრეტულ ადმინს გააჩნია მომხარებლის საძიებო ველი რის მიხედვიდაც შესაძლებელია კონკრეტული მომხამრებლის 

მოძებნა და ნახვა მისი ყველა შესრულებული ტრანზაქციის და აქტივობის. მოძებნა ხდება კლიენტის უნიკალური კოდის 

საშუალებით. 

ადმინში ინახება მოთამაშის უშუალო აქტივობა დროის კონკრეტულ მომენტში ან პერიოდში. აქტივობაში იგულისხმება 

კლიენტის თამაშში შესვლის დრო, კონკრეტულად რომელ თამაშში არის აქტიური, სესიები თამაშის პროცესში, მისი 

განხორციელებული ტრანზაქციები, კონკრეტული სესიის შედეგები და მისი თამაშის დასრულების დრო.  

ადმინებს გააჩნია კლიენტის დაბლოკვის ფუნქციონალი, რაც გულისხმობს რომ დაბლოკვის შემდეგ იუზერი ვერ შეძლებს 

თამაშის დაწყებას შესაბამის პროვაიდერის ვერც ერთ თამაშში. შესაბამისად ადმინში ინახება ინფორმაცია კლიენტის 

სტატუსის(დაბლოკილია თუ არა) შესახებ. 

ადმინ-პანელში შესაძლებელია სხვადასხვა თამაშის ტურნირის შესახებ ისეთი ინფორმაციის მოძიება(ასეთის არსებობის 



შემთხვევაში), როგორიცაა ტურნირის დაწყების დრო, დასრულების დრო, მონაწილეთა რაოდენობა, ბაინის ღირებულება, 

საპრიზო ადგილების ფულადი პრიზების ოდენობები და ტურნირის დასრულების შემდეგ გამარჯვებული მომხმარებლების 

სია. 

ასევე შესაძლებელია მომხმარებლების IP მისამართების ნახვა თუ რომელი მისამართიდან შემოვდნენ თამაშში და რა დროს. 

ადმინ-პნალებთან წვდომა შეზღუდულია ოფისის გარედან, რაც ნიშნავს რომ წვდომა დასაშვებია   პროვაიდერებისთვის 

მიწოდებულ ოფისის შიდა აიპი მისამართიდან(White Listed IP), რაც გამორიცხავს უცხო ადამიანის არასანქცირებულ 

წვდომას ადმინ-პანელის ინფორმაციაზე. ასევე ხდება პერიოდულად კომპანიის თანამშრომლების პაროლის ცვლილება 

უსაფრთხოების მიზნით. მოთხოვნა ადმინ-პანელების პაროლებზე არის კომპლექსური რომელიც შეესაბამება კომპანიის 

შიდა უსაფრთხოების ნორმებს: მინიმუმ 8 სიმბოლო, დიდი და პატარა ასო, მინიმუმ 1 სპეც სიმბოლო. 

 

თამაშების მართვის სისტემის(პლატფორმის) ტექნიკური დოკუმენტაცია 

ქვემოთ მოყვანილია პლატფორმის დატაცნეტრში განთავსების  ტექნიკური სქემა, რომლის განმარტებაც და დეტალები 

მოცემულია სქემის ქვემოთ. 

 

 
 

პლატფორმა განთავსებულია  ლოკაციურად დაშორებულ 2 სხვადასხვა დატაცენტრებში რომელთა შორის მანძილი 

დაახლოებით 10კმ. თითოეული დატაცენტრი აღჭურვილია სრულიად იდენტური სერვერული, ქსელური, მონაცემთა 

შენახვის მოწყობილობებით და უსაფრთხოების სისტემებით. 

პლატფორმის მონაცემთა ბაზები განთავსებულია 3 ფიზიკურ სერვერებზე რომელიბიც სრულიად პასუხობს მონაცემთა 

დაცვის მაღალმდგრადობას. მონაცემთა ბაზის შესანახად და სამართავად პლატფორმა იყენებს  Microsoft SQL Server-ს.  

პლატფორმის ძირათადი ვებ სერვერებიც ასევე განთავსებულია 2 ფიზიკურ სერვერზე, რომელთა ტრაფიკი და 



მაღალმდგრადობა ბალანსდება  F5-BIG IP დევაისით. 

დატაცენტრებში 9 ვირტუალურ სერვერებზე მუშაობს სხვადასხვა სერვისებზე პასუხისმგებელი აპლიკაციები, როგორიცაა 

ცენტრალიზებული ფეიმენტ სისტემა, სხვადასხვა პროვაიდერებისგან მოწოდებული პროდუქტების(თამშების) 

ვებსერვისები და აპლიკაციები, ინფრასტრუქტურების სერვისების მხარდამჭერი აპლიკაციები როგორიცაა მეილ სისტემა, 

Active Directory და ასე შემდეგ, ანალიტიკისთვის და რეპორტინგისთვის გამართულია ცალკე გარემო Data Wear 

House(DWH), და მასთან დაკავშირებული აპლიკაციები QLICK, Optimove.  

აღნიშნული სერვერები კლასიკური ტოპოლოგიით დაკავშირებულია შესაბამის ინტერფეისებით რუტერებთან და 

დაცულია ფაიროველებით. 

პლატფორმის კოდი და ყველა საჭირო ვებ სერვისი დაწერილია Microsoft Dot Net ტექნოლოგიაზე. 

პლატფორმის სისტემას გააჩნია ყველა ის ძირითადი კომპონენტის მხარდაჭერა რაც უზრუნველჯოფს 

მომხმარებლებისთვის სრულფასოვან ფუნქციონალს, რომელთა მოდულები ჩამოთვლილია ქვემოთ: 

 სისტემაში დალოგინების, სესიების მენეჯმენტის და მომხმარებლის სახელის და პაროლის აღდგენა/შეხსენების 

მოდული 

 მომხმარებლის საიტზე რეგისტრაციია. 

 მომხმარებლის ვერიფიკაცია, რომელიც მოიცავს შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვას და დასტურების გაგზავნას 

მომხმარებლისთვის და შემდეგ შესაბმისი შეტყობინების საკომუინაციო არხებით გაგზავნა 

 სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან თანხების შემოტანის და გატანის მოდული, პირდაპირი ინტეგრაციის 

საშუალებით აღნიშნულ ფინანსურ პროვაიდეებთან, როგორც E-commerce ასევე E-Wallet და offline cash desck ებთან. 

 ბონუსების დარიცხვის ცენტრალიზებული მოდული, შესაბამისი ფინანსური ტრანზაქციების ლოგირებით. 

 სპორტბუქის მართვის ინტეგრირებული მოდული, რომელიც მოიცავს როგორც პრე-მატჩების ასევე ლაივ 

ივენთების სხვადასხვა სპორტ პროვაიდერებიდან მიღებული ფიქჩერების მონაცემთა ბაზებში რეგისტრაციებს და 

შემდეგ საიტზე გამოტანას. 

 სპორტული ივენთებისთვის როგორც პრე-მატჩებისთვის ასევე ლაივ ივენთებისთვის შედეგების მიღება. 

 მომხმარებელბისგან სპორტბუქზე დადებული ფსონების მიღების, მოსული შედეგების მიხედვით მიღებული 

ფსონების გადათვლის და მოგებების დარიცხვის მოდული. 

 ფრიბეთების მომხმარებლებისთვის დარიცხვის და დადების მოდული 

 დადებული ბილეთების ისტორიის ნახვა 

 სასურველი სპორტული ივენთების ფილტრაციების და ძებნის მოდული 

 მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის მოდული, რომელიც ინტეგრირებულია 2 სხვადასხვა 

პროვაიდერებთან, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ მდგრადობას. 

 შიდა მესენჯერის მოდული, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის შიდა კომუნიკაციით სიახლეების 

და ინფორმაციის გაგზავნას. 

 ლაივ ჩატის მოდული, რომელის საშუალებითაც მომხმარებლებს შეუძლიათ 24/7 ცხელ ხაზთან კომუნიკაცია 

 მიმდინარე და დასრულებული აქციების მართვის მოდული 

 ფროდის მონიტორინგისა და კონტროლის მოდული 

 კაზინოს და სლოტ თამაშების პროვაიდერებთან პირდაპირი ინტეგრაციების მოდულები რომელიც 

უზრუნველყოფს საიტზე შესაბამისი პროვაიდერების თამაშების გამოტანას და ფუნქციონირებას. 

პლატფორმის ეს მოდული ყველა გარე პროვაიდერთან ანხორციელებს ეგრეთწოდებულ სიმლესინტეგრაციას, რომელიც 

უზრუნველყოფს მომხმარებლის ბალანსზე არსებული თანხის პირდაპირ გამოყენებას, თანხის მომწოდებლის მხარეს 

გადატანის გარეშე. 

 მომხმარებლების ტრანზაქციების ისტორიის დათვალიერების მოდული 

 მომხმარებლების პროფილის მართვის მოდული 

 

იხილეთ პლატფორმის ფიზიკურ და ლოგიკურ მოდულებთან კავშირის ტექნიკური დიაგრამა 

 

 



 
 

  

 

 
 

ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვისა და შენახვის დეტალური აღწერილობა 
კომპანიაში  დანერგილია კომპანიის ვებ საიტის პლატფორმის ადმინ-პანელი, რომელის საშუალებითაც ხორციელდება 

საიტის გლობალური მონიტორინგი და ფუნქციონალური მართვა. 

ადმინ-პანელში დალოგინება ხდება მხოლოდ კომპანიის Active directory ში გაწერილი აქტიური თანამშრომლების მიერ. 

დალოგინება ხდება მისი იუზერის ელფოსტის და კომპლექსური პაროლის საშუალებით რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის 

პაროლების პოლისის ყველა წესს(მინ. 8 სიმბოლო,  დიდი და პატარა სიმბოლო, მინიმუმ 1 სპეც სიმბოლო და მინ 1 რიცხვი). 

პაროლის ცვლილება ასევე ხედება შესაბამის პერიოდულობით. 

ქვემოთ ჩმოთვლიალია ადმინ-პანელის ძირათადი ფუნქციები:  

მომხმარებლების ძებნა პინკოდით ან მომხმარებლის სახელით 

მოხმარებლის შესახებ დეტალური ინფორმაციის ნახვა, როგორიცაა, რეგისტრაციის თარიღი, ვერიფიკაციის გზა/სტატუსი, 

პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ბოლო დალოგინების თარიღი, დეტალური დალოგინების ისტორია, ბალანსზე 

არსებული თანხა, ყველა მისი განხორციელებული ტრანზაქციების დეტალური სია, რომელიც ასევე მოიცავს ფინანსურ და 

თამშების დეტალურ ტრანზაქციებს(დეპოზიტები, გატანები, რომელი არხით  განხორციელდა დეპოზიტი თუ გატანა), 

მომხმარებლის ანგარიშის სტატუსის ინფორმაცია(დაბლკილილია, გაუქმებულია თუ დროებით შეჩერებულია). 

პანელიდან შესაძლებელია ყველა არხიდან განხორციელებული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. 

ფინანსური ტრანზაქციების დაფილტვრა შესაძლებელია არხების მიხედვით , თარიღის პერიოდის მიხედვით. პანელში 

მოცემულია: 

 საოპერაციო ტრანზაქციების დეტალური სია მომხმარებლების ჭრილში, აქტიურობა თამაშებში, გაკეთებული 

ფსონები, მოგებები და .ა.შ. 

 სპორტზე დადებული ფსონების დეტალურის სია, სადაც ჩანს თითოეული მომხმარებლის მიხედვით 

განხორციელებული ყველა ფსონი და მოგებები, ასევე დადებული ბილეთების შესაბამისი სტატუსი(მოიგო, წააგო 

თუ მიმდინარეა), გამორჩეულია ფრიბეთით განხორციელებული ფსონები. 

პანელში მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია დაიფილტროს შემოსული ფსონების , მომხმრებლის, ბილეტის სტაუსის და 



თარიღის შუალედის მიხედვით დამატებითი ანალიზისთვის და მონიტორინგისთვის. 

პანელში ცალკე ჯგუფად არის მოცემული: 

 ბეთინგისთვის საჭირო ყველა ფუნქციონალი რომლის საშუალებითაც ბეთინგის თანამშრომლები ანხორციელებენ 

სპორტული ბადის შექმნას და კონტროლს, ასევე ანგარიშების მონიტორინგს და შეყვანის პროცედურებს. 

 საიტის საბანერო მენეჯმენტის ფუნქციონალი, რომელიც უზრუნველყოფს საიტზე სად რომელი ბანერი გამოვიდეს 

და რა დროით. 

 მოკლე ტექსტური შეტყობინებების დაგზავნის ფუნქციონალი და მის პოლიტიკის განსაზღვრის საშუალებები. 

 მომხმარებელების ვერიფიკაციის მონიტორინგის და კონტროლის ფუნქციონალი, რომლის საშუალებითაც 

ხორცილედება მომხმარებლების ვერიფიკაციის დადასტურება ან უარყოფა შესაბამისი კრიტერიუმების 

დაკმაყოფილების ან არ დაკმაყოფილების დროს. 

 

ყველა შემოსული ფინანსური თუ საოპერაციო/თამაშების ტრანზაქციები აკმაყოფილებს უსაფრთხოების შესაბამის 

სტანდარტებს რომლებიც ხორციელდება ყველა დაცული არხის საშუალებით როგორიცაა SSL/TLS პროტოკოლი. 

მონაცემები ინახება კომპანიის 2 დამოუკიდებელ დატაცენტრში, რომლებიც მდებარეობენ ლოკაციურად სხვადასხვა 

ადგილას და მათ შორის მნძილი არის დაახლოებით 10კმ. 

ორივე დატა ცენტრი აღჭურვილია უახლესი სასერვერო ტექნიკით და ქსელური ინფრასტრუქტურული მოწყობილობებით. 

მონაცემთა ბაზები განთავსებულია რამოდენიმე ფიზიკურ მაღალ მდგრადობის სერვერებზე, სადაც უზრუნველყოფილია 

ნებისმიერი მაღალი წარმადობის (Enterprise Class SSD) დისკის დაზიანების შემთხვევაში მისი ავტომატური ჩანაცვლება 

სარეზერვო დისკით. ასევე მონაცემთა ბაზის მუშაობის ლიგიკა ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ “SQL Server AlwaisOn“ 

ტექნოლოგიას, რაც უზრუნველყოფს დატაცენტრების მონაცემთა ბაზების მაღალმდგრადობას.  

ყოველ ერთ საათში ხორციელდება ინკრიმენტალ ბექაპების აღება მონაცემთა ბაზებიდან და შენახვა შესაბამის 

მოწყობილობებზე. ასევე ყოველდღიურად ხდება სრული ბექაპის მოხსნა მონაცემთა ბაზებიდან და მისი შენახვა ბექაპ 

დევაისებზე რომლებიც ასევე განთავსებულია ორივე დატაცენტრში და არის დუბლირებული. 

რეგისტრირებული მომხმარებლების პაროლები ინახება ინახება კრიპტირებული სახით, ხოლო საბანაკო ბარათები ინახება 

მხოლოდ დამასკული სახით (მაგ: 25*******6525) რომელიც აკმაყოფილებს ფინანსური ინსტიტუტების PCI-DSS სტანდარტებს. 

მონაცემები ძირითადი მონაცემთა ბაზებიდან გადადის ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებულ დატავეარჰაუზში(DWH) 

შესაბამისი ITL პროცედურების გავლით. DWH ში გადადის აგრგირებული ფინანსური და საოპერაციო ტრანზაქციები, 

რომელზე დაყრდნობითაც ხდება ყველა ფინასური რეპორტინგის წარმოება.  

ასევე დანერგილია რეპორტინგის სისტემა QLIK ი რომელშიც ასვე აგრეგირებული მონაცემები გადადის და გამოიყენება 

კომპანიის მენეჯმენტის მიერ 

მთლიანად დატაცენტრების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია ქსელურ დონეზე basic cisco router harden procedures 

წესებით, სადაც დაკეტილია გარედან ნებისმიერი არასანქცირებული წვდომა, დატაცენტრში არსებულ ყველა სერვისის 

უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს CISCO ASSA Firewall მოწყობილობა. შემუშავებული უსაფრთხოების შესაბამის პოლისები 

რომელიც იმპლიმენტირებულია აღნიშნულ ფაირვოლში. თვითონ დატაცენტრები აღჭურვილია თანმედროვე უწყვეტი 

კვების წყაროებით და სახანძრო სისტემებით, რკინის კარით სადაც დაშვება ხორციელდება მხოლოდ ავტორიზირებული 

თანამშრომლების. 



დამატებითი დებულებები. 
 

1. ინტერნეტ–სამორინე (შემდგომში კომპანია) არის იურიდიული პირი რომელის მფლობელობაშიც არის ვებ გვერდი  

WWW.CRYSTALBET.COM ყველა თამაში რომელიც განთავსებულია WWW.CRYSTALBET.COM-ზე ეფუძნება მხოლოდ 

რეალურ ფულზე თამაშს. 

2. წინამდებარე წესები წარმოადგენს სამართლებრივ შეთანხმებას, მოთამაშეს, მონაწილე ანუ პიროვნება რომელიც 

დარეგისტრირებულია  „კომპანიი“-სვებ გვერდზე WWW.CRYSTALBET.COM შორის. 

3. ყველა მოთამაშე ვალდებულია შპს „მარსი“-ს ვებ-გვერდზე WWW.CRYSTALBET.COM-ზე რეგისტრაციისას გაეცნოს ვებ 

გვერდით სარგებლობის წესებს. რეგისტრაცია ნიშნავს დარეგისტრირებული მომხმარებლის თანხმობას შპს „მარსი“-ს ვებ 

გვერდით საგებლობის და გათამაშების წესებზე. 

4. წესების არ ცოდნა არ წარმოადგენს ფსონის გაუქმების ან ხელშეკრულების მოშლის სხვა ნებისმიერ მიზეზს და 

წინამდებარე წესების თანახმად, მოთამაშეს არ ანთავისუფლებს ფსონიდან გამომდინარე მისი ვალდებულებებისაგან. 

მოთამაშის მის განთავსებულ ფსონთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკითხი გადაწყდება შპს „მარსი“-ს გათამაშების 

წესების თანახმად. 

5. „კომპანია“ უფლებას იტოვებს შეცვალოს ნებისმიერი გათამაშების წესი მის სისტემაში რეგისტრირებული 

მოთამაშეების გაფრთხილების გარეშე. 

6. სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლები ვალდებულნი არიან პერიოდულად გადაამოწმონ და გაეცნონ 

ინტერნეტ–სამორინეს მიერ მიღებულ დებულებებსა და გათამაშების პირობებში შეტანილ ცვლილებებს. 

7.   თარგმანთან დაკავშირებით აღმოჩენილ რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენას. 

8. WWW.CRYSTALBET.COM-ზე რეგისტრაციის და სისტემით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს რომელთა 

ასაკიც აღემატება 21 წელს. 

9. ინტერნეტ–სამორინეს კუთვნილ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის შედეგად მოთამაშის მიერ შეყვანილი პაროლი, არის 

საიდუმლო და სასტიკად იკრძალება მისი განდობა მესამე პირზე. მხოლოდ მოთამაშეა საკუთარი პაროლის 

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. „კომპანია“ არ აგებს პასუხს WWW.CRYSTALBET.COM-ზე რეგისტრირებული 

მოთამაშეების პაროლის უსაფრთხოებაზე და იმ ზიანზე რომელიც შეიძლება მათ მიადგეთ იმ შემთხვევაში თუ არ 

იზრუნებენ საკუთარი მომხმარებლის (იუზერის) უსაფრთხოებაზე. 

10.რეგისტრაციისას მომხმარებელი ვალდებულია ზუსტად და სრულად მიუთითოს პირადი მონაცემები. „კომპანია“ 

იტოვებს უფლებას დაბლოკოს, ასევე უარი უთხრას სისტემიდან თანხის გატანაზე იმ მოთამაშეებს, რომლებმაც განზრახ ან 

შეცდომით მიუთითეს არასწორი პირადი ნომერი. 

11.მოთამაშის პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი, 

ელექტრონული ფოსტა) შეცვლის შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვების უფლებას ცვლილების შედეგად 

რეგისტრირებულ მომხმარებელზე არ გასცეს მოგებული თანხა, ცვლილების მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში. 

მოგებული თანხის აღება „კომპანი“-ის ინტერნეტ-სალაროდან შესაძლებელია მხოლოდ ამ ვადის გასვლის შემდეგ 

ან/და ცვლილებამდე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ გაცემული ნოტარიალურად დადასტურებული 

მინდობილობის საფუძველზე. 

12.მოთამაშის მიერ, ელექტრონული სისტემებიდან (მომენტალური გადახდის აპარატი, ინტერნეტ-გადახდები და სხვა), 

ბალანსის შევსების მომენტში, მოთამაშის მიერ თანხის სხვა პირად ნომერზე შეცდომით გადარიცხვის შემთხვევაში, 

კომპანია იხსნის ყოველგავრ პასუხისმგებლობას აღნიშნული თანხის დაბრუნებასთან ან/და გადატანასთან 

დაკავშირებით. შეცდომით, სხვა პირად ნომერზე გადარიცხული თანხის დაბრუნება მომხმარებლისათვის 

შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. 

13.პიროვნებას WWW.CRYSTALBET.COM-ზე აქვს მხოლოდ ერთი ანგარიშის გახსნის უფლება. დარეგისტრირებულ 

მომხმარებლებს არ შეუძლიათ მეორედ დარეგისტრირდნენ, როგორც ახალი მომხმარებელი. წინაამღდეგ შემთხვევაში 

კომპანიას აქვს უფლება, გააუქმოს კლენტის მიერ გაკეთებული ყველა ფსონი, რომელიც იქნა განხორციელებული 

შესაბამის ანგარიშიდან და ამ კონკრეტულ მომხმარებელს დაუბლოკოს ანგარიში განუსაზღვრელი ვადით. 

14.კომპანია იტოვებს უფლებას რომ შეუჩეროს ანგარიში იმ პირებს რომლებიც WWW.CRYSTALBET.COM-ზე საკუთარ 

ანგარიშს იყენებენ არამიზნობრივად. ანუ თუ მოთამაშე მის მიერ ჩარიცხული თანხის მინიმუმ 30%-ს არ გამოიყენებს 

სათამაშოდ ან თამაშის პროცესში ადმინისტრაციის მიერ შემჩნეული იქნება შეთანხმებული თამაში - ხელოვნური 

წაგება ან ხელოვნური მოგება კომპანია იტოვებს უფლებას ასეთ მომხმარებლებს შეუზღუდოს ანგარიშით სარგებლობის 

უფლება მინიმუმ 90 დღით რათა დადგინდეს კონკრეტული მოთამაშეების ამ ქმედების მიზეზი და ასევე კომპანია 

იტოვებს უფლებას ამ ტიპის თანხების გაცემის შემთხვევაში მოთამაშეს ჩამოაჭრას გატანილი თანხის 3%. 

15.განზრახ თამაშის წაგება (გულისხმობს პოკერის თამაშის საყოველთაოდ მიღებული წესების დარღვევას. მაგალითად, 

მოთამაშის ბანქოს მომგებიანი კომბინაციის სხვა მოთამაშის კომბინაციასთან თამაშის წინასწარ წაგებას, და ა.შ) რათა 

მასთან გადავიდეს თანხა და/ან სათამაშო ჩიპები. 

16. როდესაც ერთ მაგიდაზე ორი ან რამდენიმე მოთამაშე შეთქმულია ან/და ინფორმაციას ცვლიან, რათა უპირატესობა 

მოიპოვონ სხვა მოთამაშეებზე. (პოკერის სათამაშო მაგიდასთან ერთი მოთამაშის მიერ მეორე მოთამაშის სათამაშო 

ბანქოს კომბინაციების ცოდნა) 

http://www.crystalbet.com/
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17.(Bots) ნებისმიერი სპეციალური პროგრამა, რომელიც კარნახობს მოთამაშეს სვლებს და დაყრდნობილია თამაშის 

ანალიზზე, მიუხედავად იმისა ეს პროცესი ავტომატურია თუ არა, ასევე იყენებს- ICM calculator 

18.როდესაც მოთამაშე ხსნის ერთზე მეტ პირად ანგარიშს ან სხვისას ხმარობს. კრისტალბეთის ყველა მოთამაშეს უფლება 

აქვს, რომ ჰქონდეს მხოლოდ ერთი პირადი ანგარიში და მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს აქვს უფლება 

ითამაშოს ამ ანგარიშით 

კრისტალბეთი  გაითვალისწინებს  მრავალ  ფაქტორს  სანქციებთან  დაკავშირებით,  რომელიც  იქნება  გამოყენებული 

მოთამაშეების მიმართ რომლებიც არღვევენ 15, 16, 17, 18 პუნქტებში აღნიშნულ წესებს. 

სამართლიანი თამაშის შეთანხმების დარღვევის გამო, მოთამაშეების ანგარიში დაიბლოკება და მოთამაშეს არ მიეცემა ამ 

ანგარიშის გამოყენების და შესაბამისად ანგარიშზე არსებული თანხის მიღების უფლება დარღვევის აღმოჩენიდან 2 

წლამდე ვადით. კომპანიის მენეჯმენტს აქვს სრული უფლება საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღოს გადაწყვეტილება 

ანგარიშის დაბლოკვის თაობაზე. 

ასევე კომპანიას აქვს უფლება, რომ ამ წესების დარღვევის გამო დამრღვევ მოთამაშეს დაუწესოს სანქციები საკუთარი 

შეხედულებისამებრ. 

19.WWW.CRYSTALBET.COM-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით 

სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის 

გამართულ მუშაობაზე. წინააღდმეგ შემთხვაში „კომპანია“ არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის 

ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. 

20. მომსახურების მიღების მთელი პერიოდის განმავლობაში "მოთამაშე" იძლევა გარანტიას და აცხადებს თანხმობას 

შემდეგზე: 

 თამაშის შედეგად არსებობს მოთამაშის მიერ ფულადი სახსრების წაგების რისკი და კომპანია პასუხისმგებელი არ არის 

ასეთი სახის ზიანზე; 

 მოთამაშე თავისი ნებით თანხმდება მომსახურების მიღებაზე, ამასთან თამაშის ტიპს არჩევს თვითონ მოთამაშე; 

 მოთამაშე იღებს ერთპიროვნულ ვალდებულებას თვითონ გადაიხადოს გადასახადები (მათ შორის თანხის გატანის 

საკომისო), რომლებიც შეიძლება დაერიცხოს მისთვის გაცემულ მოგებულ თანხებს; 

 მოთამაშე პასუხისმგებელია მომსახურეობის მისაღებად საჭირო თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და 

ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. 

21. „კომპანია“ არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობაზე, ვირუსებზე, 

რომელთა შედეგად შეიძლება დაკარგულ იქნას მონაცემები ან სხვაგვარად დაზიანდეს თქვენი კომპიუტერი ან 

პროგრამული უზრუნველყოფა. ასევე კომპანია არ არის ვალდებული უზრუნველყოს დამატებითი ან სარეზერვო ქსელი 

და/ან სისტემებით. 

22.ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა 

მაგალითად: "No Spin", "Invalid Game", ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა ა.შ.), ამ შემთხვევაში „კომპანია“ 

იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. თამაშის პროცესში მომხმარებლის მხრიდან ინტერნეტკავშირის წყვეტის 

შემთხვევაში წყვეტამდე მიღებული ფსონები რჩება ძალაში. ეს წესი ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერნეტ–

წყვეტა ან სხვა ტექნიკურ გაუმართაობა ხდება იმ ადგილებში, სადაც კომპანია სთავაზობს კომპიუტერზე 

ხელმწისაწვდომობას მომხმარებელს, მათ შორის ორგანიზაციის ობიექტბში. 

23. WWW.CRYSTALBET.COM-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელის მიერ თაღლითობის გამოვლენის 

შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც შპს „მარსი“-ს მიადგება ფინანსური ან მორალური ზიანი, კომპანია იტოვებს უფლებას: 

 აუკრძალოს თანხის დადება ან გააუქმოს უკვე დადებული ფსონი/თანხა; 

 გააუქმოს კლიენტის ანგარიში და მისი ფულადი ბალანსი; 

 გააუქმოს და დაუბლოკოს სისტემასთან წვდომის უფლება; 

 მიმართოს სასამართლოს ნებისმიერი მის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლის საეჭვო ქმედების აღსაკვეთად; 

 სასამართლოს გზით მოსთხოვოს მოთამაშეს მიყენებული ზარალისა და სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება; 

24. თამაშის დროს ტექსტური შეტყობინებების გაცვლისას მოთამაშეებს ეკრძალებათ უკანონო, უცენზურო, ამორალური 

ხასიათის მატარებელი, დამუქრების ხასიათის მატარებელი და სხვა მსგავსი ტექსტებისა და ტერმინების გამოყენება. 

ეკრძალებათ ნებისმიერი სახის პროდუქციის ან/და მომსახურების რეკლამირება. ამ შემთხვევაში ორგანოზატორი 

იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გათიშოს მოთამაშე. 

25. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს რაიმე მიზეზის გამო არასწორად დაერიცხა თანხა, ის (მომხმარებელი) 

ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიის წარმომადგენლობას და დაუყოვნებლივ დააბრუნოს იგი 

კომპანიის წარმომადგენლის მითითებისამებრ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ან თუ მომხმარებელმა ეს თანხა სისტემიდან 

გაიტანა ან სხვაგვარად გახარჯა, კომპანია იტოვებს უფლებას ამ ფაქტის შესახებ მიმართოს შესაბამის სისხლის 

სამართლებრივი დევნის ორგანოებს თანხის უკანონიდ მითვისებისთვის, მოითხოვოს მომხმარებლის დასჯა და მისგან 

მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. ამასთან არასწორ ჩარიცხვად ითვლება ნებისმიერი ჩარიცხვა მომხმარებლის 

ბალანსზე, რომელიც არ იყო გამოწვეული თამაშის ან ფსონის მოგებით ან სხვა კანონიერი გზით, მათ შორის ბალანსზე 

თანხის შეტანით, ან ბალანსზე დაერიცხა სისტემის ნებისმიერი შეცდომის გამო. 

http://www.crystalbet.com-ის/
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26.იმ შემთხვევაში თუ მონაცემი შეცდომით იქნა შეყვანილი და ამ შეცდომის შედეგად მოთამაშეს დაერიცხა ზედმეტი 

თანხა, "თამაშის ორგანიზატორი" იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება და 

ჩამოაჭრას მოთამაშეს შეცდომით დარიცხული თანხა, ან პირიქით. 

27. კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას ნებისმიერ პირს ვებ-  

WWW.CRYSTALBET.COM-ზე რეგისტრაციის გავლაზე და ფსონის დადებაზე. ამავდროულად არ მისცეს მას განმარტება  

უარის მიზეზზე. 

28.21 წლამდე ასაკის პირისათვის ინტერნეტ–სამორინე, ხოლო 18 წლამდე ასაკის პირისათვის − სათამაშო აპარატების 

სალონსა და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილას შესვლა ან/და 

თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ თამაშობაში) მონაწილეობა 

აკრძალულია. 

29."კომპანია” იტოვებს ინფორმაციის გადამოწმების უფლებას არაკანონიერი ქმედების თავიდან ასაცდილებლად. 

აგრეთვე ვიტოვებთ უფლებას, ვაწარმოოთ კერძო გამოძიება იმ მიზნით რომ დავადგინოთ ნამდვილად ხართ თუ არა 21 

წლის და ზემოთ. 

30. იმ შემთხვევაში თუ ხელმისაწვდომი არ არის მომხმარებლის ასაკის გადამოწმება, "კომპანია” ასევე იტოვებს უფლებას 

მოთამაშეს მოსთხოვოს ასაკის დადასტურება. 

31. შესაძლოა შეჩერდეს მომხმარებელთა ანგარიშები და მათი თანხები იქნეს დაკავებული მანამ, სანამ 

გათვალისწინებული ასაკი არ იქნება დამტკიცებული. 

32. იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვანს ხელი მიუწვდება ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერთან, შესაძლო 

არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისაგან თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ შეინახოთ თქვენი ანგარიშის ნომერი, 

მომხმარებლის სახელი და პაროლი საიდუმლოდ. 

33. კომპანია არ დაუშვებს შეურაცხმყოფელ ქცევას მომსახურების მომხარებლების მხრიდან კომპანიის თანამშრომლების 

მიმართ. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია, თავისი შეხედულების და მიხედვით ჩათვლის, რომ მომხმარებლის ქცევა 

ტელეფონის, პირდაპირი ჩატით, ელ-ფოსტით ან სხვა საშუალებებით იყო შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი 

კომპანიის ნებისმიერი თანამშრომლისთვის, კომპანიას უფლება ექნება დაბლოკოს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ანგარიში 

კომპანიაში და ასეთ სიტუაციაში, კომპანიას არ ეკისრება არანაირი ვალდებულება დააბრუნოს ფულადი სახსრები, 

რომელიც შესაძლოა იყოს მომხმარებლის ანგარიშზე. 

34.მკაცრად იკრძალება პროგრამული უზრუნველყოფის თავდაპირველი კოდის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის შეცვლა, 

ადაპტირება, გადაყვანა, გადაკეთება, დეკომპილაცია, დარღვევა ან ნებისმიერი სხვა გზით მისი გამჟღავნების 

მცდელობა, ასევე აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებულების (დერივაციების) შექმნა, წარმოება ან 

გავრცელება. 

35.კომპანიას შეუძლია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და გააუქმოს მოთამაშის ანგარიში (მათ 

შორის მისი მომმხარებლის სახელი და პაროლი) შეტყობინების გარეშე: 

ა) თუ ნებისმიერი მიზეზით კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა ყველა ან მხოლოდ 

კონკრეტული მოთამაშისთვის; 

ბ) თუ კომპანია თვლის, რომ მოთამაშემ დაარღვია წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულება; 

გ) თუ მოთამაშემ არაკანონიერად გამოიყენა მომსახურება ან ასეთი გამოყენება ეწინააღმდეგება წინამდებარე 

ხელშეკრულების არსს; ან 

დ) ნებისმიერი სხვა მიზეზით, რომელსაც კომპანია მისაღებად თვლის. 

თუ წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება მოთამაშის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის გამო, კომპანია არ 

კისრულობს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მოთამაშეს თანხა, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს მის ანგარიშზე და 

მოთამაშე არ იქნება უფლებამოსილი წაუყენოს პრეტენზიები კომპანიას აღნიშნულთან დაკავშირებით. 

36.არც კომპანია (მათ შორის, მისი თანამშრომლები ან უფლებამოსილი პირები) და არც კომპნიის პარტნიორები თუ 

მომწოდებლები არ არიან პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზარალზე, გაშვებული მოგების ჩათვლით, რომელიც დადგა 

კომპანიის ან მათი შეცდომის მიზეზით. 

37.მომხმარებელი ადასტურებს, რომ რეგისტრაციის დროს, ასევე გადახდის განხორციელებასთან დაკავშირებით 

ოპერაციების შესრულებისას კომპანიისთვის მიცემული ყველა მონაცემი არის სწორი, კანონიერი, ნამდვილი და სრული 

და შეესაბამება საკრედიტო/სადებეტო ბარათზე (ბარათებზე) ან სხვა გადახდის ანგარიშზე მითითებულ სახელს/სახელებს, 

რომელიც გამოყენებულ იქნება მომხმარებლის ანგარიშზე თანხის კრედიტირების ან ანგარიშიდან დეპოზიტებისთვის. 

თუ მომხმარებელი იყენებს საკრედიტო/სადებეტო ბარათს ან სხვა გადახდის მეთოდებს, რომელიც არ არის გაფორმებული 

მის პირად სახელზე, ჩვენ ჩავთვლით, რომ მომხმარებელმა მოიპოვა სრული თანხმობა მათი კანონიერი მფლობელისგან 

კაზინოს მომსახურებებში მათი გამოყენების შესახებ. ჩვენ არ ვართ ვალდებული შევამოწმოთ ასეთი თანხმობა და არ 

ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას თქვენს განცხადებებთან დაკავშირებით წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე. 

თუ მომხმარებელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია აღმოჩნდება არასწორი, განზრახ მცდარი ან არასრული, 

მომხმარებელი არღვევს ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზე გარდა იმ ზომებისა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, 

კაზინო ინარჩუნებს უფლებას დახუროს თქვენი ანგარიშები. 

38. საეჭვო ან თაღლითური გადახდის შემთხვევაში, მათ შორის მოპარული საკრედიტო ბარათების გამოყენების ან 

ნებისმიერი სხვა თაღლითური მოქმედების შემთხვევაში (მათ შორის ნებისმიერი უკუდარიცხული თანხა, გადახდის 
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გაუქმება), კომპანია ინარჩუნებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში, გააუქმოს გადახდა და მიიღოს 

მოგებული თანხები. კომპანიას უფლება აქვს აცნობოს ნებისმიერ რელევანტურ ორგანოს (მათ შორის საკრედიტო 

სააგენტოებს) ნებისმიერი თაღლითური გადახდის ან სხვა უკანონო მოქმედებების შესახებ და შეუძლია გამოიყენოს 

ინკასირების სამსახური ფულის დასაბრუნებლად. თუმცა, არცერთ შემთხვევაში, კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი 

საკრედიტო ბარათების უნებართვო გამოყენებაზე, მიუხედავად იმისა საკრედიტო ბარათები გამოცხადებულია 

მოპარულად თუ არა. 

39. კომპანია უფლებას იტოვებს დაარიცხოს გადარიცხვის საკომისო მომხმარებლს, თუ მის ანგარიშზე ერთ რეგიონში 

შეიტანენ თანხას და ამ თანხის უცვლელი სახით გატანას ანგარიშიდან იგი მოითხოვს მეორე რეგიონში. 

40. მომხმარებლებს შეუძლიათ  ჩამოტვირთონ და გაეცნონ საიტზე Crystalbet.com განთავსებულ, შემოსავლების სამსახურის 

მიერ ბოლოს დადასტურებულ რეგლამენტს. 

41. მომხმარებელი საიტზე შესვლით ეთანხმება შემოსავლების სამსახურისთვის ბოლოს წარდგენილ და დადასტურებულ 

რეგლამენტს, რომელიც განთავსებულია საიტზე. 

 
 

განსაკუთრებული   პირობები 

1. ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება და ამ შემთხვევაში 

ინტერნეტ–სამორინე „კომპანია“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. გადახდის დროს ნებისმიერი გაუმართაობის 

შემთხვევაში „კომპანიის“ მხარეს, უქმდება ყველა გადახდა/MalfunctionVoidsAllPays. 

2. ნებისმიერი თანხის შესახებ ინფორმაცია ინახება „კომპანია“–ს მონაცემთა ბაზაში და სადაო საკითხის განხილვის 

შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ელექტრონულ არქივში შენახულ და დაცულ ჩანაწერს. 

3. წინამდებარე წესებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, ნებისმიერი სადავო სიტუაციის წამოქმნის შემთხვევაში, კრისტალბეთს უფლება 

აქვს დააყადაღოს მომხმარებლის ბალანსზე არსებული თანხა ასეთი სადავო სიტუაციის ამოწურვამდე ან ნებისმიერი 

სახით გადაწყვეტამდე. 

4. “კომპანია“ იტოვებს უფლებას, „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“  

საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები წინამდებარე წესდებაში, 

რომელიც წერილობითი ფორმით შეთანხმებული იქნება შემოსავლების სამსახურთან. ცვლილებები გამოქვეყნდება 

საიტის ვებ გვერდზე. 

5. მხარეები არ აგებენ პასუხს წინამდებარე ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის (ფორს–მაჟორის) გარემოებებით, და რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეებზე. კერძოდ, 

სტიქიური უბედურებები, ავარიები, ხანძრები, მასობრივი არეულობები, სამხედრო მოქმედებები, კარანტინის 

გამოცხადება ან სხვა სახის უბედურებები, რომლებიც ხდება იმ რაიონებში, რომლებიც ოფიციალურად ითვლებიან 

ზემოხსენებული მოვლენების გავლენის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში, კომპანია“ არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ 

განცდილ დანაკარგებზე. 

6. კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხიმგებლობას მომხმარებლის წინაშე, თუ მის მიერ განცდილი ზარალი გამოწვეულია 

ორგანიზაციის ან მომხმარებლის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნებისმიერი უნებართვო შეღწევით ან ზეგავლენით, 

რომელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ არ შემოიფარგლება პროგრამული ვირუსებით, პროგრამული უზრუნველყოფის თუ მის 

მატარებელ მოწყობილობებზე ნებით თუ უნებლიეთ ზემოქმედებით, რასაც შედეგად დროის მცირე ან დიდ 

მონაკვეთში მისი გაუმართავი ან გაუთვალისიწინებელი ოპერირება მოჰყვება. 

7. საიტზე განთავსებულ თამაშებთან დაკავშირებით შესაძლებელია მომხმარებელს მოუწიოს იმ წესების გაცნობა და 

დათანხმება, რომლებიც თვითონ ამ თამაშების მომწოდებლების მიერ არის შედგენილი; იმ შემთხვევაში, თუ 

ერთდაიგივე სიტუაციას კომპანიაიის და მომწოდებლის წესები სხვადასხვანაირად არეგულირებს, უპირატესობა ენიჭება 

ორგანიზაციის წესებს ჩვენი და მომხმარებლის ურთიერთობის დასარეგულირებლად. 

 

დავები და საჩივრები 
1. ინტერნეტ–სამორინეს სერვერზე არსებული თამაშობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის პრეტენზია მიიღბა 

თამაშის დასრულებიდან 7 დღის განმავლობაში. სადაო საკითხების წარმოშობის შემთხვევაში, გადამწყცეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება მის ელექტორნულ ბაზაში დაცულ და შენახულ მონაცემებს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი 

პრეტენზიები არ განიხლიება. 

2. იმ შემთხვევებში, რომელთა წინასწარ გათვალისწინება შეუძლებელია და წინამდებარე წესებში აღწერილი არ არის, 

მოთამაშე ვალდებულია დაეთანხმოს ორგანიზაციის დირექციის გადაწყვეტილებას. სხვა შემთხვევაში დავა გადაწყდება 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3.  კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფიდენციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე. 

4. ეს წესი არ ვრცელდება ორგანიზაციის უფლებაზე მიაწოდოს აღნიშნული ინფრომაცია იმ იურიდიულ პირებს, 

რომლების მეშვეობითაც რიცხავს მომხმარებელი თანხას ბალანსზე, ხოლო კომპანია უნაღდებს მოგებას ან უბრუნებს 

თანხას მომხმარებელს. ასევე, თუ აღნიშნული ინფორმაცია მოთხოვნილ იქნა კომპანიიდან ოფიციალური 

შეტყობინების გზით საგამოძიებო, სასამართლო, საგადასახადო ან ამგვარი ინფორმაციის მოთხოვნასა და მიღებაზე 



უფლებამოსილი სხვა ორგანოების მხრიდან. 

5. ნებისმიერი პრეტენზიის წარმოშობის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულებას იღებს პირველ რიგში 

შეატყობინოს ამის შესახებ ინტერნეტ–სათამაშო აპარატების სალონს და საშუალება მისცეს მას განიხილოს და გასცეს 

პასუხი საიტის ტექნიკური გუნდის ან კომპანიის შიგნით არსებული სხვა მექანიზმების საშუალებით. თუ მომხმარებელს  

არ  დააკმაყოფილებს  ქოლ–ცენტრის  მიერ  გაწეული  მომსახურება  და  კვლავ  გააჩნია  პრეტენზია 

კომპანიის მიმართ, განხილვის მეორე ეტაპის დასაწყებად, თამაშის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღის 

განმავლობაში მომხმარებელი ვალდებულია  შპს „მარსის“ დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადება 

წარმოადგინოს  შპს “მარსი”-ს ოფისის მისამართზე: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №5, ან გამოგზავნოს ფოსტით, ან ელ-

ფოსტით მისამართზე: Info@crystalbet.com. შპს „მარსის“ ადმინისტრაცია პრეტენზიას განიხილავს მისი წარმოშობიდან 30 

კალენდარული დღის ვადაში და გადაწყვეტილებას აცნობებს მომხმარებელს მისი მიღებისთანავე წერილობითი სახით, 

განცხადებაში მითითებულ მისამართზე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზია აღარ განიხილება. თუ 

მომხმარებელს ეს პასუხიც არ დააკმაყოფილებს, მას წარმოეშვება უფლება მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა მექანიზმებს დავის გადასაჭრელად. 

6. ჯეკპოტის გათამაშებისას, ჯეკპოტის თანხის მოსაგებად ანდა იუზერის ანგარიშიდან გასატანად მომხმარებელმა 

წინასწარ უნდა გაიაროს სრული ვერიფიკაცია. სრული ვერიფიკაციის გასავლელად საჭიროა, გაიაროთ პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობისა და ტელეფონის ნომრით ვერიფიკაცია. 

7. ონლაინ სამორინეს, Crystalbet Casino-ს რულეტკების თამაშებში ჯეკპოტის გათამაშების დროს მომხმარებლებზე 

ჯეკპოტის თანხის ანულირება  ხდება თუ მოთამაშე შემჩნეულია არაკეთილსინდისიერ თამაშში რაც მოიცავს შემდეგ 

შემთხვევებს: 

 თუ გამოვლინდება რომ ერთი და იგივე პიროვნება თამაშობს რამოდენიმე ექაუნთით, იმისდა მიუხედავად თუ რა აიპი 

მისამართიდან არის შემოსული ეს ექაუნთები. 

 მომხმარებლები რომლებიც რულეტის დაფის ყველა ციფრზე განათავსებს ფსონს. 

8. კომპანია უფლებას იტოვებს თავისი შეხედულებისამებრ ჩამოაჭრას დარიცხული ჯეკპოტის თანხა ყველა მსგავს 

შემთხვევაში და ასევე სხვა ლოგიკურად დაკავშირებულ შემთხვევებში. 

 

 

 
შპს „მარსი“-ის დირექტორი: 

 

კობა გიგლემიანი 

 

 


