
 

 
 

 სამორინეს მოწყობის პირობები: 

სამორინეს ორგანიზატორის  შპს „მარსი“  საინდეტიფიკაციო ნომერი N 405099058. 

სამორინე მოეწყობა, მოგებები გაიცემა და პრეტენზიები განიხილება ყოველდღე 17:00 საათიდან 06:00 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. 

21 წლამდე ასაკის მოქალაქეები სამორინეში არ დაიშვებიან. 
 

 

 

 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. 

 

 უსაფრთხოების სისტემა. 

სამორინეში, misi administraciisa da dacvis samsaxuris mier, uzrunvelyofilia moTamaSeTa da samorines TanamSromelTa 

usafrTxoeba da daculia sazogadoebrivi wesrigi. samorine akmayofilebs sanitarul, higienur da xanZarsawinaaRmdego 

normebs. pirovneba, romelic samorineSi, nebismieri formiT daarRvevs sazogadoebriv wesrigs an/da safrTxes Seuqmnis 

moqalaqeTa usafrTxoebas, dauyovnebliv gaZevebul iqneba samorinedan, sadac igi aRar daiSveba. xolo qmedebis 

kanonsawinaaRmdego xasiaTis SemTxvevaSi, ganxorcieldeba Sesabamisi reagireba, saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis 

Sesabamisad. 

samorines SemosasvlelSi mowyobilia specialuri adgili, sadac samorineSi Sesvlis msurveli piri dacvis samsaxuris 

TanamSromlebs warudgens piradobis damadasturebel mowmobas an moqalaqis pasports. wardgenili dokumentis monacemebi 

da pirovnebis fotosuraTi, romlis gadaReba moxdeba adgilze, Seitaneba samorines informaciul bazaSi. im SemTxvevaSi, 

Tu pirovneba SemCneuli ar yofila samorineSi arakeTilisindisier qmedebasa da asakobrivad Sesrulebuli aqvs 21 weli, igi 

daSvebul iqneba samorineSi. 
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samorines darbazSi, salarosTan, SemosasvlelSi da gare perimetrze damontaJebulia videomeTvalyureobis sistema. 

samorines SenobaSi, rogorc gare, ise Sida perimetrze, videoCawera mimdinareobs mudmivad. videomeTvalyureobis sistemis 

meSveobiT warmoebs aramarto vizualuri kadrebis, aramed xmovani monacemebis Cawera. videomeTvalyureobis sistemiT 

gadmocemul monacemebs mTeli periodis manZilze Tvalyurs adevneben, akontroleben da Canawerebis Senaxvas awarmoeben 

samorines usafrTxoebis samsaxuris TanamSromlebi. videoCaweris Sedegad miRebuli Canawerebi inaxeba izolirebul oTaxSi, 

30 kalendaruli dRis manZilze. yovelive aRniSnulisaTvis samorineSi gamoyofilia specialuri izolirebuli oTaxi da 

dacvis samsaxuris specialuri TanamSromlebi. 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. 

 მოქმედების წესი: 

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 ითხოვოთ 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. 

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, 

დამმზადებელი ქვეყანა დიდ ბრიტანეთი, 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 7 ცალი 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. 

http://www.crystalbet.com/


 სამორინეს მაგიდების ჩამონათვალი: 
 

სათამაშო თამაშის საქარხნო დამზადების დამამზადებ მინიმალური მაქსიმალური მოდიფიკაცი 

მაგიდის სახეობა ნომერი წელი ელი ქვეყანა ფსონი, მოგების ა 

სახელწოდება მაქსიმალური ოდენობა 

ფსონი 

1.  რულეტის რულეტი # 00200 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 0,50 მაქს. მოგების სათამაშო 

მაგიდა ლარი მაქს. ოდენობა ბორბალი 

ფსონი 50 21600  ლარი. 

ლარი. 

2.  რულეტის რულეტი # 00201 2005 წელი თურქეთი მინ. ფსონი 0,50 მაქს. მოგების სათამაშო 

მაგიდა ლარი მაქს. ოდენობა ბორბალი 
ფსონი 50 21600  ლარი. 

ლარი. 

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

მაგიდა ჯეკი ლარი, ოდენობა 200 მაგიდა 

მაქს. ფსონი 100 ლარი. 

ლარი. 

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

მაგიდა ჯეკი ლარი, ოდენობა 200 მაგიდა 

მაქს. ფსონი 100 ლარი. 

ლარი. 

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

მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 100 8000 ლარი. 

ლარი. 

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

მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 100 8000 ლარი. 

ლარი. 

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

მაგიდა ლარი, ოდენობა მაგიდა 

მაქს. ფსონი 100 8000 ლარი. 

ლარი. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
რულეტის მაგიდა. 

სამორინეს თამაშობათა მოკლე აღწერილობა. 



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 -მდე, მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 13-იდან 24 -მდე და 

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

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: 

1. ერთი კარტი, სახით ქვევით, თითოეულ ბოქსთან, რომელიც ,,ანტე” ფსონს შეიცავს; 
2. ერთი კარტი, სახით ქვევით, თავისთვის. 

3. 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: 

1. დილერი 
2. მეთვალყური 

3. პიტ-ბოსი 

4. თამაშის მენეჯერი 
5. 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: 

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

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

მაღალი. 

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

ყველაზე მაღალი კომბინაციის წყვილს. ტუზები უნდა იყოს მაღლები. 

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

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

კარტად. 

VI. 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. 

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

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

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

IX. სტრიტ ფლეში (Straight flush) – 5 ერთნაირი ფერის მქონე  უმაღლესი კარტი. 
X. ფლეშ როიალი (Royal flush) – 10, ვალეტი, ქალი, მეფე, ტუზი, 5 ერთნაირი ფერის მქონე  უმღლესი კარტი. 

XI. 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. 

XII. 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 18 წელს მიღწეული პირებისაგან, 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 18 წელი, რის შედეგადაც სისტემა არეგისტრირებს მომხმარებელს და ანიჭებს მას პირად საიდენტიფიკაციო 

ნომერს, რომელიც ინდივიდუალურია თითოეული მოთამაშისთვის და ინტერნეტ მონაწილეობის მიღების საშუალებას 

იძლევა. 

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. 

11. მომხმარებელი რეგისტრაციის დროს აცხადებს უპირობო თანხმობას წინამდებარე წესებზე და მოქმედებს არსებული 

წესების თანახმად. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს და აცხადებს თანხმობას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზატორმა მისი 

პირადი მონაცემები დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და შესაბამისად თანახმაა ორგანიზატორისაგან 

მიიღოს სხვადასხვა შინაარსის (როგორც სარეკლამო, ისე საინფორმაციო) მოკლე ტექსტური შეტყობინებები როგორც 

პირად „ექაუნთზე“ ისე ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე და მობილურის ნომერზე. 

12. 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. 

13. 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. 

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

რეგისტრაციის გავლაზე ან ფსონის დადებაზე. 

ინტერნეტ–სამორინე „კრისტალბეთი” გათამაშების წესები 

http://www.crystalbet.com/
http://www.crystalbet.com/
http://www.crystalbet.com/


15. 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 

უნაღდო ანგარიშსწორებით, პარტნიორი ბანკებისა  და სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით. 

2. 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. 

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

გადახდის დროს მომხმარებელს შეუძლია დამახსოვრებული ბარათიდან გადმოიტანოს თანხა ბალანსზე, დამატებით 

ბარათის მონაცემების ან 3D უსაფრთხოების კოდის შეყვანის გარეშე. 

4. 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. 

5. ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის შესრულებისას კლიენტი ვალდებულია „კომპანია“-ს წარმოუდგინოს პირადობის 
დამადასტურებელი საბუთი პირადად. 

6. 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. 

7. “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 

ჩამოაჭრას 3%. 

 

 

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 LIVE CASINO ; 

 EGT ROULETTE ; 

 PLAYTECH LIVE CASINO ; 

 

 

 

 

 

 

http://www.crystalbet.com/
http://www.crystalbet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CRYSTALBET CASINO 

 

საიტზეიფუნქციონირებს CRYSTALBET CASINO-ს შემდეგიტიპისთამაშები: 

 
 რულეტი- Roulette 

 ბლექჯეკი - Blackjack 

პოკერი - Poker 

სიქ ბო - Sic Bo 



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 

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 

9 Mini Roulette 

10 Personal Mini 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 

 

Mini Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 20 11:1 

Split 0.05 40 5:1 

Street 0.05 60 3:1 

Corner 0.05 80 2:1 

Column 0.05 100 2:1 

Half Dozen 0.50 100 1:1 

Red / Black 1 250 1:1 

Even / Odd 1 250 1:1 



Max Win: ₾4,100 

    

    

Personal Mini Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.05 20 11:1 

Split 0.05 40 5:1 

Street 0.05 60 3:1 

Corner 0.05 80 2:1 

Column 0.05 100 2:1 

Half Dozen 0.50 100 1:1 

Red / Black 1 250 1:1 

Even / Odd 1 250 1:1 

Max Win: ₾4,100 

 

                 

 

 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 

 

 

 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 
4 BlackJack Bonus 1 
5 BlackJack Bonus 2 
6 Lucky BlackJack 

 

ლიმიტები: 

Table Min - Max (₾) Max Win 

BlackJack Standard 0.10 - 2 ₾25 

BlackJack Standard 1 - 20 ₾250 

BlackJack Standard 10 - 200 ₾2,500 

BlackJack Bonus 0.10 - 2 ₾25 

BlackJack Bonus 1 - 20 ₾250 
Lucky BlackJack 1 - 20 ₾2,000 



 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 

2 Texas Hold'em 

3 Caribbean Stud Poker 

4 Three Card 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 



 ტეხასური ჰოლდემი (Texas Hold’em) 
 

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 და მაქსიმუმ ათი მოთამაშე 52 კარტიანი ბანქოს 

გამოყენებით. რაოდენობა ტეხასურ ჰოლდემში შეზღუდული არ არის. თუმცა ერთ მოთამაშეს, მაგიდასთან მხოლოდ 

ერთი ადგილის დაკავება შეუძლია. 

ტეხასურ ჰოლდ’ემში მოთამაშის მიზანია მოუგოს დილერს 5 ბანქოსგან შემდგარი კომბინაციით, რომელიც აირჩევა 

მოთამაშისთვის დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. 

თამაშის წესები - Texas 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” 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. 

 
Texas 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) 

 

Texas Hold'em 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 0.10 - 20 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 20:1  
Four of a Kind 10:1  
Full House 3:1  
Flush 2:1  
Straight or less 1:1  
Trips 0.10 - 20 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 25:1  
Four of a Kind 25:1  
Full House 25:1  
Flush 25:1  
Straight or less 7:1  
Max Win: ₾12,120 

 

 
 

 კარიბული სტად პოკერი - Caribbean Stud Poker 
Caribbean poker - არის კლასიკური პოკერის ერთ-ერთი ვარიაცია, იგი ითამაშება 52 კარტიანი დასტით. სადაც კარტების 

იერარქია შემდეგნაირია (პატარიდან დიდის მიმართულებით) 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J.Q.K.A (სტრიტის შემთხვევაში A-მ შეიძლება 

შეასრულოს 1 იანის ფუნქციაც). მოთამაშე თამაშობს დილერის წინააღმდეგ ერთ სათამაშო ბოქსზე, მინ ფსონი 0,10 ლარი 

და მაქს ფსონი 80 ლარი. Caribbean poker -ში სათამაშო კომბინაციები იერარქიულად შემდეგნაირად ლაგდება (ძლიერიდან 

სუსტის მიმართულებით, კომბინაციების შედარებისას იგებს უფრო ძლიერი კომბინაცია): 1) როიალ ფლეში (Royal Flush) - 

რომელიც ფორმირდება ერთი ფერის მიმდევრობითი კარტისაგან, რომლის ყველაზე დაბალი კარტია 10 და მთავრდება A - 

თი (მაგ 10, J. Q. K. A ყვავი) 2) სტრიტ ფლეში (Straight  Flush) - რომელიც ფორმირდება ერთი ფერის მიმდევრობითი 

კარტისაგან (მაგ. 5 6 7 8 9 გული). სტრიტ ფლეშების შედარება ხდება მათში არსებული კარტების სიდიდის მიხედვით. 

ყველაზე დაბალ სტრიტფლეშად ითვლება A 2 3 4 5 და ყველაზე მაღალ სტრიტ ფლეშად 9 10 J Q K ს შემცველი სტრიტ ფლეში. 

3) კარე (FourOfAKind) - ერთი რანგის 4 კარტი (მაგ 5 5 5 5). კარეების შედარების დროს იგებს უფრო მაღალი კარტისაგან 

შემდგარი კარე. თუკი კარე საერთოა, მოგებულად ცხადდება ის მხარე რომელსაც უფრო მაღალი რანგის მე-5 კარტი უკავია 

4) Full House (Full House) - ეს კომბინაცია შედგება ერთი რანგის 3 კარტისა (მაგ 5 5 5) და ერთი რანგის 2 კარტსგან (10, 10). Full 

House -ების შედარების დროს ჯერ დარდება 3 ერთი რანგის კარტი და შემდეგ 2 ერთი რანგის კარტი5) ფლეში (Flush) - 

რომელიც ფორმირდება ერთი ფერის არამიმდევრობითი კარტისაგან (მაგ. 5 6 8 10 J გული). ფლეშების შედარება ხდება 

მათში არსებული კარტების სიდიდის მიხედვით, იგებს ის ფლეში რომელიც შეიცავს უფრო მაღალ კარტს (უმაღლესი 

კარტის დამთხვევის შემთხვევაში დარდება სიდიდით მომდევნო კარტი, საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შედარდეს 5 

ვე კარტი) 6) სტრიტი (Straight) - სხვადასხვა მასტის 5 მიმდევრობითი კარტი (მაგ: სხვადასხვა მასტის 8, 9, 10, J, Q), სტრიტების 

შედარება ხდება მასში არსებული კარტების სიდიდის მიხედვით, ყველაზე დაბალი სტრიტი არის A, 2, 3, 4, 5 და ყველაზე 

მაღალი 10, J. Q. K. A 7) სეტი (Three Of A Kind) - ერთი რანგის 3 კარტი (მაგ 5 5 5). სეტების შედარების დროს იგებს უფრო 

მაღალი რანგის კარტისაგან შემდგარი სეტი. მათი თანხვედრის შემთხვევაში დარდება დანარჩენილ 2 კარტს შორის უფრო 

ძლიერი წყვილი 8) ორი წყვილი (Two Pair) - ეს კომბინაცია შედგება ორი განსხვავებული წყვილისაგან ერთი რანგის 2 

კარტისა (მაგ 5 5) და ერთი რანგის 2 კარტისგან (10, 10). Tow Pair -ების შედარების დროს ჯერ დარდება წყვილები (სიდიდის 

მიხედვით), მათი თანხვედრის შემთხვევაში მეხუთე კარტი 9) წყვილი (Pair) - ერთი რანგის ორი კარტი, წყვილების 

შედარებისას პირველ რიგში ყურადღება ექცევა თუ რა სიდიდის კარტისგან შედგება წყვილი, მაღალი კარტის წყვილი 

იგებს. თუკი წყვილები თანაბარია მაგ შემთხვევაში იგებს ის მხარე რომელსაც დარჩენილი სამი კარტიდან ხელში უკავია 

უფრო მაღალი კარტი 10) ტუზ-კაროლი (AK) - ეს არის კარიბიან პოკერის მინიმალური სათამაშო კომბინაცია, თუკი 

მოთამაშესა და დილერს უკავიათ AK, გამარჯვებული ვლინდება დანარჩენი კარტების შედარების საფუძველზე (იგებს ის 

მხარე რომლსაც უკავია უფრო მაღალი კარტი) თამაშის დასაწყებად საჭიროა რომ მომხმარებელმა განათავსოს თავისი 

ფსონი „ante” -ზე და ან bonuss-ზე, რის შემდეგაც დილერი თავისთვის და მოთამაშისათვის არიგებს 5-5 კარტს, მოთამშის 

კარტი რიგდება გახსნილად, ხოლო დილერის მხოლოდ ბოლო კარტია ღია. 



თამაშის დასაწყებად საჭიროა რომ მომხმარებელმა განათავსოს თავისი ფსონი „ante” -ზე და ან Bonus-ზე, რის შემდეგაც 

დილერი თავისთვის და მოთამაშისათვის არიგებს 5-5 კარტს, მოთამშის კარტი რიგდება გახსნილად, ხოლო დილერის 

მხოლოდ ბოლო კარტია ღია. მას შემდეგ რაც დარიგდება კარტი მოთამაშე იღებს გადაწყვეტილებას თამაშის გაგრძელებაზე 

(call) ან შეწყვეტაზე (fold). თუკი მომხმარებელი გადაწყვეტს თამაშის შეწყვეტას (fold), ის კარგავს ante-ზე გაკეთებულ ფსონს. 

თამაშის გაგრძელებისათვის მოთამაშემ უნდა გააკეთოს ფსონი call -ზე, რაც უტოლდება ante-ს ორმაგ მოცულობას მას 

შემდეგ რაც მოთამაშე მიიღებს გადაწყვეტილებას დილერი ხსნის თავის კარტს, აქ შეიძლება იყოს რამოდენიმე ვარიანტი : 

1. დილერს  არა  ყავს  თამაში  (მინ  სათამაშო  კომბინაციად Caribbean  poker-  ში  ითვლება  AK  (ტუზ-კაროლი),  ამ 

შემთხვევაში მოთამაშეს უბრუნდება მის მიერ გაკეთებული ფსონი Ante -სა და call  -ზე და დამატებით იგებს Ante-ს 

ერთმაგ მოცულობას. 

2. თუკი დილერს ყავს თამაში, მაგ შემთხვევაში დარდება დილერისა და მოთამაშის კარტები, კარტების შედარებისას 

შეიძლება იყოს რამოდენიმე ვარიანტი : 

მოთამაშის კარტი მაღალია დილერის კარტთან შედარებით - ამ შემთხვევაში მოთამაშეს უბრუნდება მის მიერ 

გაკეთებული ფსონები ante-სა და call -ზე და დამატებით მოგების სახით ერიცხება Ante-ს ერთმაგი მოცულობა და 

Call-ზე მოგება მოგების გადახდის ცხრილის შესაბამისად 

 დილერს და მოთამაშეს ყავთ თანაბარი კარტი -  მოთამაშეს უბრუნდება Ante-სა და Call -ზე გაკეთებული ფსონები 

 დილერს ყავს მოთამაშეზე უკეთესი კარტი - მოთამაშე აგებს Ante-სა და Call -ზე გაკეთებულ ფსონებს. 

Caribean poker-ში მოთამაშეს შეუძლია დამატებით გააკეთოს ფსონი Bonus თამაშზე, ბონუსზე ფსონის განთავსება 

შესაძლებელია როგორც Ante-ზე ფსონის განთავსების პარალელურად, ასევე დამოუკიდებლადაც. ბონუს თამაშშის ბედი 

არაა დამოკიდებული დილერის კარტზე და არც იმაზე მოთამაშე განათავსებს ფსონს Call -ზე თუ არა. მომხმარებელი Bonus 

თამაშს იგებს იმ შემთხვევაში თუკი მას ყავს სეტი (Three of a kind) ან უფრო მაღალი კომბინაცია, მოგების კოეფიციენტი 

განისაზღვრება მოგების გადახდის ცხრილის შესაბამისად. 

 

Caribbean Stud Poker 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 0.10 - 20 

Royal Flush 100:1  
Straight Flush 50:1  
Four of a Kind 20:1  
Full House 7:1  
Flush 5:1  
Straight 4:1  
Three of a Kind 3:1  
Two Pairs 2:1  
One Pair 1:1  
Ace King 1:1  
Bonus Bets 0.10 - 20 

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: ₾22,040 

 
 

 სამბანქოიანი პოკერი (Three Card Poker) 
„3 კარტა პოკერი“ არის კლასიკური პოკერის ერთ-ერთი ვარიაცია, იგი ითამაშება 52 კარტიანი დასტით. სადაც კარტების 

იერარქია შემდეგნაირია (პატარიდან დიდის მიმართულებით) 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J.Q.K.A (სტრიტის შემთხვევაში A-მ შეიძლება 

შეასრულოს 1 იანის ფუნქციაც), ამ თამაშის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი არის ის რომ მოთამაშეს ერთ დარიგებაზე 

შეუძლია 2 განსხვავებული ფსონის გაკეთება, ესენია “PAIR PLUSE” და „ANTE”, თამაშში min ფსონი არის 0,1 ლარი და max 

ფსონი 20 ლარი. 

.„3 კარტა პოკერში“ სათამაშო კომბინაციად ითვლება დამა (Q) და მასზე უკეთესი კარტი. 3 კარტა პოკერში შეიძლება იყოს 

რამოდენიმე   კომბინაცია,  რომლებიც იერარქიულად შემდეგნაირად ლაგდება (ძლიერიდან სუსტის მიმართულებით, 



კომბინაციების შედარებისას იგებს უფრო ძლიერი კომბინაცია): 1) სტრიტ ფლეში (Straight Flush) - რომელიც ფორმირდება 

ერთი ფერის მიმდევრობითი კარტისაგან (მაგ, 5 6 7 გული). სტრიტ ფლეშების შედარება ხდება მათში არსებული კარტების 

სიდიდის მიხედვით. ყველაზე დაბალ სტრიტფლეშად ითვლება A 2 3 და ყველაზე მაღალ სტრიტ ფლეშად Q K A ს შემცველი 

სტრიტ ფლეში. 2) სეტი (Three Of A Kind) - ერთი რანგის 3 კარტი (მაგ 5 5 5). სეტების შედარების დროს იგებს უფრო მაღალი 

კარტისაგან შემდგარი სეტი 3) სტრიტი (Straight) - სხვადასხვა მასტის სამი მიმდევრობითი კარტი (მაგ: სხვადასხვა მასტის 

10 J Q), სტრიტების შედარება ხდება მასში არსებული კარტების სიდიდის მიხედვით, ყველაზე დაბალი სტრიტი არის A 2 3 

და ყველაზე მაღალი Q K A 4) ფლეში (Flush) - ერთი მასტის არამიმდევრობითი 3 კარტი (მაგ: 2 10 A ყვავი), ფლეშების შედარება 

ხდება მათში არსებული ყველაზე მაღალი კარტის შედარების საფუძველზე, ყველაზე მაღალი ფლეში შეიცავს A-ს 5) წყვილი 

(Pair) - ერთი რანგის ორი კარტი, წყვილების შედარებისას პირველ რიგში ყურადღება ექცევა თუ რა სიდიდის კარტისგან 

შედგება წყვილი, მაღალი კარტის წყვილი იგებს. თუკი წყვილები თანაბარია მაგ შემთხვევაში იგებს ის მხარე რომელსაც 

უფრო მაღალი მესამე კარტი უკავია 6) მაღალი კარტი (High Card) - თქვენს ხელთ არსებული უმაღლესი კარტი („მაღალ 

კარტად“ ითვლება დამა (Q) და მასზე მაღალი კარტი), „მაღალი კარტის“ კომბინაციის შედარებისას იგებს ის ვისაც უფრო 

მაღალი კარტი უკავია. თუკი უმაღლესი კარტები თანაბარია, შემდეგ დარდება სიდიდის მიხედვით მეორე კარტი და 

ისინიც თუ თანაბარია მაშინ მესამე. 

თამაშის დაწყებისათვის მომხმარებელმა უნდა განათავსოს მისთვის სასურველი ფსონი “PAIR PLUSE” - ზე და/ან „ANTE” 

-ზე, რის შემდეგაც მომხმარებელს (თითოეულ ფსონგაკეთებულ ბოქსზე) და დილერს ურიგდებათ 3 -3 კარტი. საკუთარი 

კარტის ნახვის შემდეგ მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას თამაშის გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე, თამაშის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს შემდეგი სიტუაციები: მომხმარებელს ფსონი განთავსებული ქონდა მხოლოდ 

ANTE- ზე, კარტის ნახვის შემდეგ ის იღებს გადაწყვეტილებას თამაშის გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე. 

თუკი მომხმარებელი შეწყვეტს თამაშს, ანუ არ გააკეთებს ფსონს PLAY -ზე, ის აგებს ამ ბოქსზე დადებულ ფულს. 

გაგრძელების შემთხვევაში ANTE - ს ტოლი მოცულობის ფსონი იდება PLAY - ზე და იხსნება დილერის კარტი. 

როდესაც გახსნილია მოთამაშისა და დილერის კარტები, ხდება მათი შედარება. სადაც შესაძლოა იყოს შემდეგი 

სიტუაციები: 

დილერს არ ყავს თამაში, ანუ მას ხელში არ უკავია კომბინაცია, აღნიშნულ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა თუ რა 

კარტი უკავია მოთამაშეს მას მოგების სახით ერიცხება ანტეს ერთმაგი მოცულობა და დამატებით ბონუსი (იმისათვის 

რომ მომხმარებელს დაერიცხოს ბონუსი მას უნდა ყავდეს სტრიტი, ან მასზე მაღალი კომბინაცია, ბონუსი ერიცხება 

მხოლოდ ანტეს და მისი მოცულობა მოცემულია „მოგების გადახდის ცხრილში“), ხოლო PLAY -ზე გაკეთებული ფსონი 

უბრუნდება უკან. 

დილერს ყავს თამაში და ის იდენტურია მომხმარებლის კარტის, ამ შემთხვევაში ცხადდება ფრე და ANTE -სა და PLAY 

-ზე გაკეთებული ფსონები მომხმარებელს უბრუნდება უკან, ხოლო ბონუსი ირიცხება მოგების სახით (იმისათვის რომ 

მომხმარებელს დაერიცხოს ბონუსი მას უნდა ყავდეს სტრიტი, ან მასზე მაღალი კომბინაცი, ბონუსის მოცულობა 

მოცემულია „მოგების გადახდის ცხრილში“) 

დილერს ყავს თამაში და მისი კომბინაცია ნაკლებია მოთამაშის კომბინაციაზე ამ შემთხვევაში მომხმარებელი იგებს 

ANTE - სა და PLAY - ზე განთავსებული ფსონის ერთმაგ მოცულობას, დამატებული ბონუსი (იმისათვის რომ 

მომხმარებელს დაერიცხოს ბონუსი მას უნდა ყავდეს სტრიტი, ან მასზე მაღალი კომბინაცია, ბონუსი ერიცხება მხოლოდ 

ანტეს და მისი მოცულობა მოცემულია „მოგების გადახდის ცხრილში“) 

დილერს ყავს კომბინაცია და ის უკეთესია მოთამაშის კარტზე, ამ შემთხვევაში მომხმარებელი აგებს ANTE – სა და PLAY 

- ზე განთავსებულ ფსონებს, მაგრამ იგებს ბონუსს (იმისათვის რომ მომხმარებელს დაერიცხოს ბონუსი მას უნდა ყავდეს 

სტრიტი, ან მასზე მაღალი კომბინაცია, ბონუსი ერიცხება მხოლოდ ანტეს და მისი მოცულობა მოცემულია „მოგების 

გადახდის ცხრილში“). 

თამაშის დაწყებისათვის მომხმარებელმა უნდა განათავსოს მისთვის სასურველი.ფსონი “PAIR PLUSE” - ზე და/ან 

„ANTE” -ზე, რის შემდეგაც მომხმარებელს (თითოეულ ფსონგაკეთებულ ბოქსზე) და დილერს ურიგდებათ 3 -3 კარტი. 

საკუთარი კარტის ნახვის შემდეგ მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას თამაშის გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე, 

თამაშის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს შემდეგი სიტუაციები: 

მომხმარებელს ფსონი განათავსებული ქონდა მხოლოდ PAIR PLUSE - ზე. ამ შემთხვევაში კარტის გახსნის შემდეგ 

სრულდება თამაში. იმ შემთხვევაში თუკი მომხმარებელს ყავს წყვილი, ან უფრო მაღალი კომბინაცია ის იგებს ცხრილში 

(„მოგების გადახდის ცხრილი“) 

მომხმარებელმა ფსონი გააკეთა ANTE - სა და - PAIR PLUSE ზე ერთდროულად, თამაშის შედეგი განისაზღვრება იგივე 

პრინციპით როგორც მხოლოდ ANTE - სა და - PAIR PLUSE ზე თამაშისას, მხოლოდ კარტის დაყრის შემთხვევაში 

მიუხედავად იმისა თუ რა კომბინაცია ეკავა ხელში, მოთამაშე აგებს როგორც ANTE -ს, ასევე PAIR PLUSE - ზე 

განთავსებულ ფსონსაც. 



 

Three Card Poker 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 0.10 - 20 

Straight Flush or Higher 6:1  
Three of a Kind 5:1  
Straight 1:1  
PAIR Plus 0.10 - 20 

Straight Flush 40:1  
Three of a Kind 30:1  
Straight 5:1  
Flush 4:1  
Pair 1:1  
Max Win: ₾960 

 
 

 სიქ ბო (Sic Bo) 
თამაშში   გამოიყენება   3   სტანდარტული   კამათელი.   მოთამაშემ   უნდა   აირჩიოს   სასურველი   სიდიდის   ჩიპი   და 

გააკეთოსფსონი. 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. მინ ფსონი 0.50 ლ მაქსიმ. 30 ლ. 

HIGH (მაღალი)-ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოსული რიცხვების ჯამი იქნება 10-ზე მეტი. გაანგარიშება 1:1. 

ნებისმიერი სამი ერთნაირის ამოსვლის შემთხვევაში ხელი წაგებულად ითვლება. მინ ფსონი 0.50 ლ მაქსიმალური 

30 ლ. 

ნებისმიერი სამი ერთნაირი - ხელი მოგებულია ნებისმიერი სამი ერთნაირი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში. 

გაანგარიშება 30:1.  მინ ფსონი 0.50 ლ მაქსიმალური 10 ლ. 

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. მინ  ფსონი 0.50 ლ მაქსიმალური 30 ლ. 

წყვილი - ხელი მოგებულია თუ სამი კამათლიდან ორზე ამოვა მოთამაშის მიერ არჩეული წყვილი. გაანგარიშება 10:1.  

მინ ფსონი 0.50 ლ მაქსიმალური 10 ლ. 

სამი ერთნაირი - ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოვა  მოთამაშის  მიერ არჩეული სამი ერთნაირი რიცხვი. ფსონი 

გაიანგარიშება პრინციპით 180:1 მინ  ფსონი 0.50 ლ მაქსიმალური 1 ლ. 

ციფრთა ჯამი - ფსონი მოგებულია თუ კამათელზე ამოსული ციფრთა ჯამი დაემთხვევა მოთამაში მიერ არჩეულ 

რიცხვს.  გაანგარიშება ხდება  კონკრეტული რიცხვის მიხედვით: 

 

Sic Bo 

Bet Payout Table Limits 

მაღალი/დაბალი 1:1 0.50 - 30 

ციფრი 1-3:1 0.50 - 30 

ორი კამათელი 5:1 0.50 - 20 

ციფრთა ჯამი = 4 60:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 5 30:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 6 17:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 7 12:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 8 8:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 9 6:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 10 6:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 11 6:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 12 6:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 13 8:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 14 12:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 15 17:1 0.50 - 5 

ციფრთა ჯამი = 16 30:1 0.50 - 5 



 

ციფრთა ჯამი = 17 60:1 0.50 - 5 

წყვილი 10:1 0.50 - 10 

ნებისმიერი სამი 30:1 0.50 - 10 

სამი ერთნაირი 180:1 0.50 - 1 

Max Win: ₾931 

 

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. 

 

 
 Evolution Live Casino 

 

საიტზეიფუნქციონირებს EVOLUTION LIVE CASINO-სშემდეგიტიპისთამაშები: 

 
 რულეტი-  Roulette 

 ბლექჯეკი - Blackjack 

პოკერი - Poker 

 ბაკარა -  Baccarat 

შოუ თამაშები - Show Games 

 

 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), ასევე 00-ს (ორმაგი ზერო) მხოლოდ ამერიკული რულეტის შემთხვევაში. 

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). (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 Lightning Roulette 

2 Immersive Roulette 

3 American Roulette 

4 Double Ball Roulette 

5 Auto-Roulette VIP 

6 Auto-Roulette 

7 Roulette 

8 Auto-Roulette La Partage 

9 VIP Roulette 

10 French Roulette Gold 

11 Speed Roulette 

12 Speed Auto Roulette 

13 Clubhouse Roulette 

14 Resorts Atlantic City 

15 Hippodrome Casino 

16 Dragonara Roulette 
17 Grand Casino Roulette 

18 Casino Malta Roulette 

19 London Roulette 

20 Ruletka Live 

21 Türkçe Rulet 

22 Arabic Roulette 

 

ლიმიტები  და  გადახდები  და  განსხვავებული  წესების  მქონე  ინფორმაცია  თამაშებზე  (თუ  კი  აღნიშნული 

არსებობს): 



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. 

 
 

Lightning Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 29 - 499:1 

Split 0.40 400 17:1 

Street 0.40 700 11:1 

Corner 0.40 800 8:1 

Line 0.40 1200 5:1 

Column 0.40 2000 2:1 

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: ₾216 400 

    

    

Immersive Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

  

 

 

  



American Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 35:1 

Split 0.40 400 17:1 

Street 0.40 600 11:1 

Corner 0.40 800 8:1 

Five 0.40 1000 6:1 

Line 0.40 1200 5:1 

Column 0.40 2000 2:1 

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: ₾122 400 



 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. 

 

Double Ball Roulette 

Bet Min Max Payout 

Both Balls Must Land: 

On selected 

number 
0.40 40 1300:1 

On any number 0.40 400 35:1 

Column 0.40 1600 8:1 

Dozen 0.40 1600 8:1 

Even / Odd 0.40 3200 3:1 

1-18 / 19-36 0.40 3200 3:1 

Red 0.40 3200 3:1 

Black 0.40 3200 3:1 

Red / Black 0.40 3200 1:1 

At Least One Ball Must Land: 

Straight Up 0.40 400 17:1 

Split 0.40 800 8:1 

Street 0.40 1200 5:1 

Corner 0.40 1600 3.5:1 

Line 0.40 2400 2:1 

Max Win: ₾306 440 

    

    

Auto-Roulette VIP 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 35:1 

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 0.40 2000 2:1 

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: ₾122 400 

    

    

Auto-Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 35:1 

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 0.40 2000 2:1 

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: ₾122 400 

    

    

Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Auto-Roulette La Partage 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 200 35:1 

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 0.40 2000 2:1 

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: ₾122 400 

    

    

VIP Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2 200 35:1 

Split 2 400 17:1 

Street 2 600 11:1 

Corner 2 800 8:1 

Line 2 1200 5:1 

Column 2 2000 2:1 

Dozen 2 2000 2:1 

Red / Black 2 4000 1:1 

Even / Odd 2 4000 1:1 

1-18 / 19-36 2 4000 1:1 

Max Win: ₾122 400 

    

    

French Roulette Gold 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Speed Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 



Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Speed Auto Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.20 200 35:1 

Split 0.20 400 17:1 

Street 0.20 600 11:1 

Corner 0.20 800 8:1 

Line 0.20 1200 5:1 

Column 0.20 2000 2:1 

Dozen 0.20 2000 2:1 

Red / Black 0.20 4000 1:1 

Even / Odd 0.20 4000 1:1 

1-18 / 19-36 0.20 4000 1:1 

Max Win: ₾122 400 

    

    

Clubhouse Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Resorts Atlantic City 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 



Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Hippodrome Casino 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Dragonara Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Grand Casino Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 



Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Casino Malta Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

London Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Ruletka Live 



Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Türkçe Rulet 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

    

    

Arabic Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1 200 35:1 

Split 1 400 17:1 

Street 1 600 11:1 

Corner 1 800 8:1 

Line 1 1200 5:1 

Column 1 2000 2:1 

Dozen 1 2000 2:1 

Red / Black 1 4000 1:1 

Even / Odd 1 4000 1:1 

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

Max Win: ₾122 400 

 

 ბლექჯეკი (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 Crystalbet VIP BlackJack 

2 Blackjack A 

3 Blackjack B 

4 Blackjack C 

5 Blackjack D 

6 Blackjack E 

7 Blackjack F 

8 Blackjack G 

9 Blackjack H 

10 Blackjack I 

11 Blackjack J 

12 Blackjack VIP A 

13 Blackjack VIP B 

14 Blackjack VIP C 

15 Blackjack VIP D 

16 Blackjack VIP E 

17 Blackjack VIP G 

18 Blackjack VIP H 

19 Blackjack VIP J 

20 Blackjack VIP K 

21 Blackjack VIP L 

22 Blackjack VIP M 

23 Blackjack VIP N 

24 Blackjack VIP O 

25 Blackjack Diamond VIP 

26 Blackjack Fortune VIP 

27 Blackjack Grand VIP 

28 Blackjack Party 

29 Blackjack Platinum VIP 

30 Blackjack Silver 1 

31 Blackjack Silver 2 

32 Blackjack Silver 3 

33 Blackjack Silver 4 

34 Blackjack Silver 5 

35 Blackjack Silver 6 

36 Blackjack Silver 7 

37 Blackjack White 1 

38 Blackjack White 2 

39 Blackjack White 3 

40 Exclusive BJ1 

41 Exclusive BJ2 

42 Exclusive BJ4 

43 Party Exclusive 

44 Clubhouse Blackjack 1 

45 Clubhouse Blackjack 2 

46 Clubhouse Blackjack 3 



 

47 Clubhouse Blackjack 4 

48 Clubhouse Blackjack 5 

49 Clubhouse Blackjack 6 

50 Clubhouse Blackjack 7 

51 Clubhouse Blackjack 8 

52 Clubhouse Blackjack 9 

53 Clubhouse Blackjack 10 

54 Clubhouse Blackjack 11 

55 Free Bet Blackjack 

56 Infinite Blackjack 

  
                                                                                
 

                                           

  

 

Table 

Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet 

Bet 
Behind 

Side Bets 

Perfect 
Pairs 

21+3 

Crystalbet VIP 
BlackJack 

5 - 5000 2 - 400 2 - 400 2 - 300 ₾258 000 

Blackjack A 10 - 2000 2 - 400 2 - 400 2 - 200 ₾179 700 

Blackjack B 20 - 4000 10 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Blackjack C 30 - 4000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Blackjack D 40 - 5000 6 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾302 550 

Blackjack E 50 - 7000 6 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾338 550 

Blackjack F 200-7000 6 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾338 550 

Blackjack G 50 - 7000 10 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾338 550 

Blackjack H 50 - 7000 10 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾338 550 

Blackjack I 
100 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack J 70 - 10000 20 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾392 550 

Blackjack VIP A 
200 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP B 
200 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP C 
500 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP D 
200 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP E 
200 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP G 
500 - 12000 10 - 400 10 - 400 

10 - 
200 

₾422 550 

Blackjack VIP H 
500 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP I 
500 - 12000 10 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP J 200 - 12000 20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP K 200 - 12000 20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP L 200 - 12000 20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾422 550 



Blackjack VIP M 
1000 - 
12000 

20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack VIP N 200 - 12000 20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack VIP O 200 - 12000 20 - 400 10 - 600 
10 - 
300 

₾422 550 

Blackjack Diamond VIP 
5000 - 
20000 

N/A 50 - 600 
50 - 
300 

₾377 700 

Blackjack Fortune VIP 
750 - 12000 N/A 50 - 600 

50 - 
300 

₾281 700 

Blackjack Grand VIP 
1000 - 
10000 

N/A 50 - 600 
50 - 
300 

₾257 700 

Blackjack Party 10 - 2000 1 - 200 2 - 200 2 - 150 ₾130 575 

Blackjack Platinum VIP 
500 - 12000 N/A 50 - 600 

50 - 
300 

₾422 550 

Blackjack Silver 1 
100 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack Silver 2 
100 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack Silver 3 
200 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack Silver 4 
200 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack Silver 5 
200 - 12000 20 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Blackjack Silver 6 
500 - 10000 20 - 200 10 - 400 

10 - 
200 

₾323 700 

Blackjack Silver 7 
500 - 10000 20 - 200 10 - 400 

10 - 
200 

₾323 700 

Blackjack White 1 20 - 4000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Blackjack White 2 30 - 4000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Blackjack White 3 40 - 5000 6 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾302 550 

Exclusive BJ1 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾248 550 

Exclusive BJ2 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾248 550 

Exclusive BJ4 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Party Exclusive 15 - 3000 3 - 600 3 - 900 3 - 450 ₾248 550 

Clubhouse Blackjack 1 30 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾248 550 

Clubhouse Blackjack 2 30 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾248 550 

Clubhouse Blackjack 3 45 - 4500 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 4 30 - 4500 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 5 30 - 4500 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 6 10 - 4500 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 7 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 8 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 9 15 - 3000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 10 150 - 12000 2 - 400 2 - 600 2 - 300 ₾284 550 

Clubhouse Blackjack 11 
300 - 18000 30 - 400 10 - 600 

10 - 
300 

₾428 550 

Salon Privé Blackjack 1 
2000 - 
20000 

N/A 2000 1000 
₾1 351 

000 

Salon Privé Blackjack 2 
3000 - 
20000 

N/A 2000 1000 
₾1 351 

000 

Salon Privé Blackjack 3 
4000 - 
20000 

N/A 2000 1000 
₾1 351 

000 

 

 



Table 
Min - Max (₾) 

Max Win 
Bet Hot 3 21+3 Any Pair Bust It 

Free Bet Blackjack 2 - 2000 2 - 200 2 - 200 2 - 200 2 - 200 ₾103 800 

Infinite Blackjack 2 - 2000 2 - 200 2 - 200 2 - 200 2 - 200 ₾103 800 

 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. 

 

მაგიდების რაოდენობა : 
 

N თამაშის დასახელება 

1 2 Hand Casino Holdem 

2 Casino Hold'em 

3 Side Bet City 

4 Three Card Poker 

5 Ultimate Texas Hold'em 

6 Extreme Texas Hold'em 

7 Triple Card Poker 

8 Caribbean Stud Poker 
 

 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 1 - 1000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 20:1   

Four of a Kind 10:1   

Full House 3:1   

Flush 2:1   

Straight 1:1   

Three of a Kind 1:1   

Two Pairs 1:1   

One Pair or less 1:1   

Bonus Bets 1 - 1000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 40:1   

Full House 30:1   

Flush 20:1   

Straight 7:1   

Three of a Kind 7:1   

Two Pairs 7:1   

Pair of Aces 7:1   

Max Win: ₾202,000 

 

 
ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა გადახდა და თამაში. 

ფსონის ლიმიტების პანელის სათაური აჩვენებს მაგიდაზე მინიმალურ და მაქსიმალურ დასაშვებ ლიმიტებს. 

 
 Casino Holdem 

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 1 - 1000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 20:1   



Four of a Kind 10:1   

Full House 3:1   

Flush 2:1   

Straight or less 1:1   

Bonus Bets 1 - 1000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 40:1   

Full House 30:1   

Flush 20:1   

Pair of Aces to Straight 7:1   

Max Win: ₾202,000 

 

 

 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 1 - 200 

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 1 - 200 

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 1 - 200 

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 1 - 200 

Max Win: ₾320,600 

 

 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. 

 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

 



Three Card Poker 

Bet Payout Limit 

3 Card Hand 1 - 500 

PLAY 1:1   

Ante Bets 1 - 500 

Straight Flush or Higher 5:1   

Three of a Kind 4:1   

Straight 1:1   

PAIR Plus 1 - 350 

Mini Royal 100:1   

Straight Flush 40:1   

Three of a Kind 30:1   

Straight 5:1   

Flush 4:1   

Pair 1:1   

6 Card Bonus 1 - 150 

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: ₾189,500 

 

ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზი აუქმებს თამაშის რაუნდს და რაუნდის ყველა გადახდას (მოგებას). 



 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 ტეხასულრ პოკერიში მოთამაშის მიზანია მოუგოს დილერს 5 ბანქოსგან შემდგარი 

კომბინაციით, რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო 

ბანქოსგან. 

თამაშის წესები: 

გაძლიერებული ტეხასულრი 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 1 - 1000 

PLAY 1:1   

Blind 1 - 1000 

Royal Flush 500:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 10:1   

Full House 3:1   

Flush 1.5:1   

Straight 1:1   

Trips 1 - 1000 

Royal Flush 50:1   

Straight Flush 40:1   

Four of a Kind 30:1   

Full House 8:1   

Flush 7:1   

Straight 4:1   

Three of a Kind 3:1   

Max Win: ₾554,000 

 

 

 

 Extreme Texas Hold'em 

Extreme 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 ტეხასულრ პოკერიში მოთამაშის 

მიზანია მოუგოს დილერს 5 ბანქოსგან შემდგარი კომბინაციით, რომელიც აირჩევა მოთამაშისთვის 

დარიგებული 2 და მაგიდაზე დარიგებული 5 საერთო ბანქოსგან. 

თამაშის წესები: 

გაძლიერებული ტეხასულრი პოკერში თამაშდება ერთი სტანდარტული ბანქოს შეკვრით - 52 ბანქო ჯოკრების 

გარეშე. ბანქოს დასტა ირევა ყველა დარიგების შემდეგ. თამაშში არსებობს ოთხი ტიპის ფსონი: Ante, Ante Plus, 

Play და Best Five. თამაშში მონაწილეობის მისაღებად მოთამაშე უნდა განათავსოს ფსონი Ante და Ante Plus-ზე 

(რომლებიც თამასში მონაწილეობის მისაღებად არის სავალდებულო ფსონები). Best Five 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 Ante Plus-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 Ante Plus ბეთს. 

რაუნდი ცხადდება ბათილად თუ მოთამაშესა და დილერს ერთნაირი კომბინაცია აქვთ. ამ შემთხვევაში 

მოთამაშეს დაუბრუნდება ყველა განთავსებული ფსონი, გარდა Best Five-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: 

Extreme Texas Hold'em 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 1 – 500 

PLAY 1:1   

Ante Plus 1 – 500 

Royal Flush 500:1   

Straight Flush 50:1   

Four of a Kind 10:1   



Full House 3:1   

Flush 1.5:1   

Straight 1:1   

Best Five 1 – 500 

Royal Flush 50:1   

Straight Flush 40:1   

Four of a Kind 30:1   

Full House 8:1   

Flush 7:1   

Straight 4:1   

Three of a Kind 3:1   

Max Win: ₾277,000 

 

 

 Triple Card Poker 
 

თამაშის მიზანია, “მოთამაშემ” დაამარცხოს დილერი უკეთესი სამი ბანქოს კომბინაციით. 

•    “მოთამაშე” განათავსებს ანტე ფსონს და ერთ ან ორივე Pair or Better და 3+3 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. 

3+3 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 or Better 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 3+3 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. 

ლიმიტები და გადახდები: 
 

Triple Card Poker 

Bet Payout Limit 

3 Card Hand 3 – 3000 



PLAY 1:1   

Play Bonus 3 – 3000 

Straight Flush or Higher 5:1   

Three of a Kind 4:1   

Straight 1:1   

Pair or Better 3 – 1000 

Mini Royal 100:1   

Straight Flush 40:1   

Three of a Kind 30:1   

Straight 5:1   

Flush 4:1   

Pair 1:1   

3+3 Bonus 3 – 150 

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: ₾275,150 

 

 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 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   

One Pair or less 1:1   

Bonus Bets 2 - 100 

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: ₾302,100 

 

 

 ბაკარა (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 Control Squeeze 

4 Baccarat Squeeze 



5 No Commission Baccarat 

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 Dragon Tiger 

14 Lightning Baccarat 

 
 
 

 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 

Baccarat A 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Baccarat B 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Baccarat Control Squeeze 
10 - 20000 

10 – 
4000 

2 - 800 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾72,550 

Baccarat Squeeze 
10 - 20000 

10 – 
4000 

2 - 800 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾72,550 

No Commission Baccarat 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 4000 ₾162,450 

Speed Baccarat A 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat B 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat C 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat D 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat E 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat F 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Speed Baccarat G 2 - 10000 2 - 2000 2 - 400 2 - 50 2 - 600 2 - 300 ₾47,750 

Lightning Baccarat 2 - 2000 2 – 200 2 - 400 N/A N/A N/A ₾1,000,000 

 
 

Table 
Bet 

Max Win (₾) 
Dragon / Tiger Tie Suited Tie 

Dragon Tiger 2 – 10000 2 - 2000 2 - 200 ₾34,200 

 

 

 Super Sic Bo 
თამაშობის ცოცხალი სტრიმს უზრუნველყოფს EVOLUTION MALTA LIMITED. 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 0.40 2000 1:1 

Even / Odd 0.40 2000 1:1 

Double 0.40 200 8 - 87:1 

Triple 0.40 20 150 - 999:1 

Any Triple 0.40 200 30 - 87:1 

Total 4 or 17 0.40 40 50 - 499:1 

Total 5 or 16 0.40 80 20 - 249:1 

Total 6 or 15 0.40 200 15 - 87:1 

Total 7 or 14 0.40 400 12 - 29:1 

Total 8 or 13 0.40 400 8 - 24:1 

Total 9 or 12 0.40 400 6 - 49:1 

Total 10 or 11 0.40 400 6 - 24:1 

Combination 0.40 400 5 - 24:1 

Single Bet 

Single 0.40 200 1:1 

Double 0.40 200 2 - 19:1 

Triple 0.40 200 3 - 87:1 

Max Payout: ₾90,400 
 

ხარვეზის შემთხვევაში უქმდება ყველა გადახდა და თამაში. 



 შოუ თამაშები 
 

N თამაშის დასახელება 
1 Lightning Dice 

2 MONOPOLY Live 

3 Deal or No Deal 

4 Dream Catcher 

5 Football studio 

 

 

 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 0.20 50 149 - 999:1 

Total 4 or 17 0.20 100 49 - 499:1 

Total 5 or 16 0.20 200 24 - 249:1 

Total 6 or 15 0.20 500 14 - 99:1 

Total 7 or 14 0.20 500 9 - 99:1 

Total 8 or 13 0.20 1,000 6 - 49:1 

Total 9 or 12 0.20 1,000 5 - 49:1 

Total 10 or 11 0.20 1,000 4 - 49:1 

Max Payout: ₾50,000 
 

ნებისმიერი ხარვეზი აუქმებს რაუნდის თამაშის და მოგებებს. 



 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 0.20 1,800 

Top Up 0.20 200 

 

 

 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: 

1. ბონუს თამაშში მონაწილეობისთვის მოთამაშემ უნდა განათავსოს ფსონები ‘2 გაგორებაზე’ ან ‘4 

გაგორებაზე’ და ბორბალი უნდა გაჩერდეს აღნიშნულ სეგმენტზე. 

2. 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. 

3. 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. 

4. ბონუს თამაშის დროს ქონებას, კომუნალურ სამსახურებს, რკინიგზას და უფასო სადგომს აქვს საწყისი 

პრიზები. 

5. ბონუს თამაშის დაწყების შემდეგ, სახლები და სასტუმროები აშენდება იგივე ქონების ადგილას, რომელიც 

ზრდის პრიზის ოდენობას. 

6. 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. 

7. წყვილის გაგორების შემთხვევაში, მოთამაშე იღებს დამატებით უფასო გაგორების უფლებას, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც წყვილის გამოყენება ხდება ციხიდან გამოსასვლელად. 

8. თუ შანსი ან საერთო ხაზინა არის გაჩერების ადგილი დაფაზე, მოთამაშე იგებს ან შემთხვევით ფულად 

ჯილდოს ან ეკისრება გადასახადი. 

9. ბონუს თამაშის დროს, გადასახადების და მოსაკრებლების (იგულისხმება მე-3 პუნქტში ნახსენები 

გადასახადები) დაქვითვა ხდება იმდენად, რამდენადაც ბონუს მოგება იძლევა ამის საშუალებას. 

10. როდესაც მოთამაშე გასცდება ,,გეზს”, დაფაზე მოცემული ყველა პრიზი ორმაგდება. 

11. დაფაზე, “საშემოსავლო გადასახადი” ამცირებს მოთამაშის ბონუს მოგებას 10%-ით და 

“სუპერგადასახადი” ამცირებს მოგებას 20%-ით. 

12. როდესაც გაგორება სრულდება, ბონუს თამაშიც სრულდება და ხდება ყველა ბონუს მოგების გადახდა 

თავდაპირველ ფსონთან ერთად. 

MONOPOLY Live 

Bet Min Max Payout 

1 0.20 2,000 1:1 

2 0.20 2,000 2:1 

5 0.20 1,500 5:1 

10 0.20 700 10:1 

2 Rolls 0.20 350 Up to 1,500,000 GEL 

4 Rolls 0.20 200 Up to 1,500,000 GEL 

Max Payout: ₾1,000,000 

 

 

 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 0.40 2,000 1:1 

2             0.40 2,000 2:1 

5             0.40 1,500 5:1 

10             0.40 700 10:1 

20             0.40 350 20:1 

40             0.40 200 40:1 

Max Payout: ₾1,000,000 

 

 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 



 

Football studio 

Bet Min Max Payout 

Home (A) 2 5,000 1:1 

Away (B) 2 5,000 1:1 

Draw (X) 2 500 11:1 

Max Payout: ₾10,000 

 

ლიმიტები და გადახდები: 

 

გადახდები მინ.ფსონი მაქს.ფსონი მაქს.მოგება 

მასპინძელი 1:1 3,00 ₾ 15 000,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

სტუმარი 1:1 3,00 ₾ 15 000,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

ფრე 11:1 3,00 ₾ 1 500,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

 

 

 EGT ROULETTE 
 

საიტზეიფუნქციონირებს EGT ROULETTE-ს შემდეგიტიპისრულეტისმაგიდები: 
 

N თამაშის დასახელება 

1 Virtual Roulette 
2 European Roulette 

 

 Virtual Roulette 
Virtual  Roulette  -   EGT  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 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.1 40 35:1 

Split 0.1 80 17:1 

Street 0.1 120 11:1 

Corner 0.1 160 8:1 

Line 0.1 240 5:1 

Column / Dozen 0.50 480 2:1 

Red / Black 0.50 720 1:1 

Even / Odd 0.50 720 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 720 1:1 

Max Win: ₾ 24,480 

 
 

 European Roulette 



 European Roulette – EGT პროვაიდერის ელექტრონული რულეტია. 



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 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.1 40 35:1 

Split 0.1 80 17:1 

Street 0.1 120 11:1 

Corner 0.1 160 8:1 

Line 0.1 240 5:1 

Column / Dozen 0.50 480 2:1 

Red / Black 0.50 720 1:1 

Even / Odd 0.50 720 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 720 1:1 

Max Win: ₾24,480 

 

ორივე რულეტის ძირითადი წესები და აღწერა: 

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 



• 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 

 

თამაშის პრინციპებში უკეთ გარკვევისათვის   მოთამაშეს შეუძლია დააკლიკოს   ღილაკი „დახმარება“, სადაც 

თვალსაჩინოდაა აღწერილი თამაშის ყველა ძირითადი მომენტი. 

 

 

 

 პროვაიდერი -  PLAYTECH LIVE CASINO 
საიტზე იფუნქციონირებს PLAYTECHLIVECASINO-ს შემდეგი ტიპისთამაშები: 

 
 რულეტი-  Roulette 

 ბლექჯეკი - Blackjack 

 ჰაი-ლო - Hi-Lo 

პოკერი - Poker 

 ბაკარა -  Baccarat 

 Spin a Win 

 Dragon Tiger 

 Sicbo 

 Live Slot 

 

 
რულეტი 

საიტზე იფუნქციონირებს რამდენიმე ტიპის რულეტის მაგიდები და მათი  სათამაშო პრინციპი ურთიერთანალოგიურია. 

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 -მდე,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს 

ციფრებს 13-იდან  24 -მდე და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 36-მდე . 

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 

www.crystalbet.com –ზე  არსებული  რულეტის  მინიმალური  ფსონი,  მაქსიმალური  ფსონი  და  

მაქსიმალური  მოგება მოცემულია ცხრილში. 

 

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 

http://www.crystalbet.com/


Line 1 2700 5:1 

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: ₾275 400 

    

    

Live Football Roulette French 

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 

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: ₾275 400 

    

    

Age of The Gods Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2 450 35:1 

Split 2 900 17:1 

Street 2 1350 11:1 

Corner 2 1800 8:1 

Line 2 2700 5:1 

Column / Dozen 2 4500 2:1 

Red / Black 2 9000 1:1 

Even / Odd 2 9000 1:1 

1-18 / 19-36 2 9000 1:1 

Max Win: ₾275 400 

    

    

Prestige Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 2 450 35:1 

Split 2 900 17:1 

Street 2 1350 11:1 

Corner 2 1800 8:1 

Line 2 2700 5:1 

Column / Dozen 2 4500 2:1 



Red / Black 2 9000 1:1 

Even / Odd 2 9000 1:1 

1-18 / 19-36 2 9000 1:1 

Max Win: ₾275 400 

    

    

Speed 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 

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: ₾275 400 

    

    

Lounge 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 

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: ₾275 400 

    

    

Lounge Roulette French 

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 

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: ₾275 400 

    

    

Prime Slingshot 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 300 35:1 

Split 0.40 600 17:1 

Street 0.40 900 11:1 

Corner 0.40 1200 8:1 

Line 0.40 1800 5:1 

Column / Dozen 0.40 3000 2:1 

Red / Black 0.40 6000 1:1 

Even / Odd 0.40 6000 1:1 

1-18 / 19-36 0.40 6000 1:1 

Max Win: ₾183 600 

    

    

Slingshot 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.20 300 35:1 

Split 0.20 600 17:1 

Street 0.20 900 11:1 

Corner 0.20 1200 8:1 

Line 0.20 1800 5:1 

Column / Dozen 0.20 3000 2:1 

Red / Black 0.20 6000 1:1 

Even / Odd 0.20 6000 1:1 

1-18 / 19-36 0.20 6000 1:1 

Max Win: ₾183 600 

    

    

Diamond 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 

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: ₾275 400 

    

    

Diamond Roulette French 

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 

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: ₾275 400 

    

    

Pearl 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 

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: ₾275 400 

    

    

Pearl Roulette French 

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 

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: ₾275 400 



    

    

Sapphire Room 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 

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: ₾275 400 

    

    

UK 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 

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: ₾275 400 

    

    

Ruletka 

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 

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: ₾275 400 

    

    



Elevation Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.50 300 35:1 

Split 0.50 600 17:1 

Street 0.50 900 11:1 

Corner 0.50 1200 8:1 

Line 0.50 1800 5:1 

Column / Dozen 0.50 3000 2:1 

Red / Black 0.50 6000 1:1 

Even / Odd 0.50 6000 1:1 

1-18 / 19-36 0.50 6000 1:1 

Max Win: ₾183 600 

    

    

American Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.40 450 35:1 

Split 0.40 900 17:1 

Street 0.40 1350 11:1 

Corner 0.40 1800 8:1 

First Five 0.40 2250 6:1 

Line 0.40 2700 5:1 

Column / Dozen 0.40 4500 2:1 

Red / Black 0.40 9000 1:1 

Even / Odd 0.40 9000 1:1 

1-18 / 19-36 0.40 9000 1:1 

Max Win: ₾275 400 

    

    

2020 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 

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: ₾275 400 

    

    



Deutsches 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 

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: ₾275 400 

    

    

Roulette Italiana 

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 

Max Win: ₾275 400 

    

    

Phoenix 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 

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: ₾275 400 

    

    



Phoenix French 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 

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: ₾275 400 

    

    

Triumph Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1.5 450 35:1 

Split 1.5 900 17:1 

Street 1.5 1350 11:1 

Corner 1.5 1800 8:1 

Line 1.5 2700 5:1 

Column / Dozen 1.5 4500 2:1 

Red / Black 1.5 9000 1:1 

Even / Odd 1.5 9000 1:1 

1-18 / 19-36 1.5 9000 1:1 

Max Win: ₾275 400 

    

    

Triumph Roulette French 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 1.5 450 35:1 

Split 1.5 900 17:1 

Street 1.5 1350 11:1 

Corner 1.5 1800 8:1 

Line 1.5 2700 5:1 

Column / Dozen 1.5 4500 2:1 

Red / Black 1.5 9000 1:1 

Even / Odd 1.5 9000 1:1 

1-18 / 19-36 1.5 9000 1:1 

Max Win: ₾275 400 

 

 



 Quantum Roulette. 
Quantum 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. 

Quantum Auto Roulette- თამაშის წესები იდენტურია Quantum Roulette-ის, განსხვავება ისაა რომ ამ შემთხვევაში 

დილერის გარეშე მიმდინარეობს თამაში. 

Quantum 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: ₾215 200 

 
 

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: ₾215 200 

 
 

 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 

 
 
 

 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. 

 

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 
 

 

 

 

 

პოკერი : 

საიტზე იფუნქციონირებს რამდენიმე ტიპის  პოკერი . 

 

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. 

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) 

 

 

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 
 

 

 

 

 

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. 

 

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 

 
 
 

 Casino Stud Poker 
თამაშის წესები. 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. 

 

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 
 

 

 Heads up Holdem 

Heads up Holdem 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 

Bet Payout Limit 

Ante Bets 1 - 1500 

Win 1:1   

Tie Push   

Odds Bet 1 - 1500 

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 1 - 2000 

Royal Flush 100:1   

Straight Flush 40:1   



Quads 30:1   

Full House 8:1   

Flush 7:1   

Straight 4:1   

Trips Plus 3:1   

Pocket Bonus 1 - 2000 

Royal Flush 30:1   

Straight Flush 20:1   

Quads 10:1   

Full House 5:1   

Max Win: ₾1 018 500 

 
 
 
 

Hi-Lo 
Hi-Lo არის ძალიან მარტივი სათამაშო და მოგანიჭებთ საათობით მხიარულებას 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. 

 

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 

 

 

 

Turquoise Sicbo 
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 მოგებასთან 

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. 

 

Turquoise Sicbo 

Bet Payout Table Limits 

Big/small 1:1 0.6 - 2000 

Any triple 30:1 0.6 - 60 

Triple 180:1 0.6 - 10 

Double 10:1 0.6 - 200 

Total of 4 60:1 0.6 - 30 

Total of 5 30:1 0.6 - 30 

Total of 6 17:1 0.6 - 30 

Total of 7 12:1 0.6 - 30 

Total of 8 8:1 0.6 - 30 

Total of 9 6:1 0.6 - 30 

Total of 10 6:1 0.6 - 30 

Total of 11 6:1 0.6 - 30 

Total of 12 6:1 0.6 - 30 

Total of 13 8:1 0.6 - 30 

Total of 14 12:1 0.6 - 30 

Total of 15 17:1 0.6 - 30 

Total of 16 30:1 0.6 - 30 

Total of 17 60:1 0.6 - 30 

Number 1-3:1 0.6 - 2000 

Pair 6:1 0.6 - 300 

Max Win: ₾14 410 

 

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: 

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 

 

 

 

Dragon Tiger 
ლაივ დრაგონ თაიგერი გაძლევთ საშუალებას ითამაშოთ ძალიან მარტივად და სწრაფად. თამაშის მიზანია, 

გამოიცნოთ რომელი ხელი - „Dragon“ თუ „Tiger“ 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 ფრეზე (X). 

 მოთამაშე აკეთებს ფსონს სურვილის მიხედვით „Dragon“-ზე, „Tiger“-ზე ან „Tie“-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 

Dragon Tiger 

Bet Payout Table Limits 

Dragon 1:1 10 - 2000 

Tiger 1:1 10 - 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 



 

 

 

 

 
 

 Baccarat 
საიტზე იფუნქციონირებს რამდენიმე ტიპის ბაკარა და მათი  სათამაშო პრინციპი 

ურთიერთანალოგიურია. თამაშის მოკლე მიმოხილვა. 

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. www.crystalbet.com –ზე არსებული ბაკარას მინიმალური ფსონი, მაქსიმალური ფსონი 

http://www.crystalbet.com/


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 

Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Dragon Jackpot Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Dragon Jackpot Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Dragon Tiger 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Golden Baccarat 1 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Golden Baccarat 1 NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Grand Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Grand Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 



Lounge 7 Seat Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Lounge 7 Seat Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Opal 7 Seat Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Opal 7 Seat Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Prestige Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Prestige Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Sapphire Room Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Sapphire Room Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Soiree Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Soiree Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Topaz Speed Baccarat 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

Topaz Speed Baccarat NC 2 - 30000 2 - 5000 2 - 4000 2 - 2000 2 - 6000 2 - 30000 2 - 200 
₾312 
200 

 

 

 

 

 
 

 

 BlackJack 
 

საიტზე იფუნქციონირებს რამდენიმე ტიპის ბლექჯეკი  და მათი  სათამაშო პრინციპი ურთიერთანალოგიურია. 
თამაშის მოკლე მიმოხილვა. - ეს 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 

Alexandrite Blackjack 60 - 10000 2 - 1000 2 - 500 60 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 032 750 

Deutsches Blackjack 20 - 5000 10 - 1000 10 - 500 20 - 5000 10 - 1000 10 - 500 ₾1 690 500 

Elevation Blackjack 1 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾124 150 

Elevation Blackjack 2 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾124 150 

Elevation Blackjack 3 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾124 150 

Elevation Blackjack 4 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾124 150 

Elevation Blackjack 5 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾311 250 

Grand Blackjack 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 10 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾1 906 500 

Blackjack Italiano 1 40 - 5000 10 - 1000 10 - 500 40 - 2000 10 - 1000 10 - 500 ₾535 500 

Blackjack Italiano 2 20 - 5000 10 - 1000 10 - 500 20 - 2000 10 - 1000 10 - 500 ₾535 500 

Lounge Blackjack 1 50 - 2000 10 - 1000 10 - 500 20 - 2000 10 - 1000 10 - 500 ₾950 250 

Lounge Blackjack 2 30 - 5000 2 - 1000 2 - 500 30 - 5000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Lounge Blackjack 3 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Lounge Blackjack 4 40 - 5000 2 - 1000 2 - 500 40 - 5000 2 - 1000 2 - 500 ₾950 250 

Lounge Blackjack 5 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Lounge Blackjack 6 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Lounge VIP Blackjack 1 50 - 10000 10 - 1000 10 - 500 50 - 10000 10 - 1000 10 - 500 ₾1 866 500 

Privée BlackJack 1 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾2 026 500 

Privée BlackJack 2 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 10 - 2000 2 - 1000 2 - 500 ₾2 026 500 

Privée BlackJack 3 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 ₾2 026 500 

Privée BlackJack 4 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 ₾2 026 500 

Privée BlackJack 5 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 50 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾2 026 500 

Privée BlackJack 6 
45 - 20000 15 - 1000 

15 - 
1000 

45 - 20000 15 - 1000 15 - 1000 ₾1 289 000 

Privée BlackJack 7 100 - 20000 2 - 1000 2 - 500 100 - 20000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 289 000 

Royale Blackjack 1 60 - 10000 2 - 1000 2 - 500 60 - 10000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Royale Blackjack 2 100 - 20000 2 - 1000 2 - 500 100 - 20000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Royale Blackjack 3 60 - 10000 10 - 1000 10 - 500 60 - 10000 10 - 1000 10 - 500 ₾2 026 500 

Royale Blackjack 4 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾2 026 500 

Royale Blackjack 5 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾2 026 500 

Soho Blackjack 1 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 20 - 5000 2 - 1000 2 - 500 ₾1 076 250 

Soirée Blackjack 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 100 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾1 362 750 

Soirée Elite Blackjack 
100 

200 - 20000 10 - 1000 10 - 500 200 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾1 182 750 

Soirée Elite Blackjack 
200 

400 - 20000 10 - 1000 10 - 500 400 - 20000 10 - 1000 10 - 500 ₾889 000 

Unlimited Blackjack 2 - 200 2 - 50 2 - 50 N/A N/A N/A ₾28 750 

 
 

 

 

 

 

 

All Bets Blackjack 

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 2 - 2000 2 - 200 2 - 200 2 - 100 2 - 200 2 - 200 ₾210 300 

Soho All Bets Blackjack 2 - 2000 2 - 200 2 - 200 2 - 100 2 - 200 2 - 200 ₾210 300 

 

 

 
Quantum Blackjack 

სტანდარტული ბლექჯეკ თამაშის წესების განსხვავებით, Quantum Blackjack-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 2 - 200 2 - 50 2 - 100 ₾207 650 

– 

 
 

 Live Slots 
 

 

Buffalo Blitz Live Slot 
Buffalo Blitz Live Slot არის პირველი live Slot_ი. ეს არის Pleytech_ის პოპულარული თამაშის ცოცხალი 

ვერსია, რომელიც შეიცავს 4096 მოგების ვარიაციას.  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 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 Slot 

მინიმალური ბეთი - 1,2 ₾. 

მაქისმალური ბეთი 10 ₾ 

მაქსიმალური მოგება: 50 000,00 ₾ 

 

 

მინიმალური სპინი: 10  

მაქსიმალური სპინი: 99 

იმისათვის, რომ მოთამაშემ შეძლოს თამაშში მონაწილეობა, მას ბალანსზე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 12 

₾. (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. 
 
 

 

 

 

 

 PLAYTECH CASINO RNG GAMES 
 

Random Number  Generation  (RNG)  თამაშები  დაფუძნებულია  შემთხვევითი  რიცხვის 

გენერირების სისტემებზე, რომლის ასახვა პროგრამულად (ვირტუალურად) ხდება. 

 

 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. 

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 

მაგიდების რაოდენობა: 

# თამაშის დასახელება 

1 1000 Diamond Bet Roulette (RNG) 

2 101 Roulette (RNG) 

3 Classic Roulette (RNG) 

4 Diamond Bet Roulette (RNG) 

5 Premium European Roulette (RNG) 

6 Roulette Deluxe (RNG) 

7 Spread Bet Roulette (RNG) 

 

ლიმიტები და გადახდები და განსხვავებული წესების მქონე ინფორმაცია თამაშებზე (თუ კი აღნიშნული 

არსებობს): 



 
 

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 

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 (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 (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 

 
 

 

 



 Spread Bet Roulette (RNG): 
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 (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 / 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 

Spread-Bets 

Spread-Bet 0-1 0.50 200 400:1 

Spread-Bet 2-11 0.50 200 15:1 

Spread-Bet 12-18 0.50 200 10:1 

Spread-Bet 19-33 0.50 200 2:1 

Spread-Bet 34-54 0.50 200 1:1 

Spread-Bet 55-67 0.50 200 7:1 

Spread-Bet 68-72 0.50 200 80:1 

Max Win: ₾180,800 

 
 

 

 1000 Diamond Bet Roulette (RNG): 
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. 

 

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 (RNG): 
კლასიკური რულეტისგან განსხვავებით, ამ რულეტის ბორბალი მოიცავს რიცხვებს 0-დან 100-მდე და 4 დამატებით ველს: 

გული, აგური, ყვავი და ჯვარი. 

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 

 

 ბლექჯეკი (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 

 
მაგიდების რაოდენობა: 

# თამაშის დასახელება 

1 Blackjack Cashback (RNG) 

2 Blackjack Surrender (RNG) 

3 Buster Blackjack (RNG) 
4 Lucky Lucky Blackjack (RNG) 

5 Premium Blackjack (RNG) 

6 Premium BJ Single Hand (RNG) 



ლიმიტები: 

 
Table 

Min - Max (₾)  

Max Win 
 

Bet 
Side Bets 

Perfect Pairs 21+3 / Lucky / Buster  

Blackjack Cashback (RNG) 2 - 600 2 - 600 2 - 600 ₾282,600 

Blackjack Surrender (RNG) 2 - 600 2 - 600 2 - 600 ₾282,600 

Buster Blackjack (RNG) 2 - 600 N / A 2 - 600 ₾6,010,500 

Lucky Lucky Blackjack (RNG) 2 - 5000 N / A 2 - 200 ₾435,000 

Premium Blackjack (RNG) 2 - 5000 2 - 200 2 - 200 ₾190,200 

Premium BJ 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. 

მაგიდების რაოდენობა: 

# თამაშის დასახელება 

1 Caribbean Stud Poker (RNG) 

2 Casino Hold'em (RNG) 

3 Heads up Holdem (RNG) 

4 Jacks or Better (RNG) 

 

 

 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 Holdem 
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 Holdem (RNG) 
Heads up Holdem 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 

 
 

 Hi-Lo (RNG) 
Hi-Lo (RNG) არის ძალიან მარტივი სათამაშო ერთად-ერთი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, რომ გამოიცნოთ 

მომდევნო ბარათი კარტი მაღალი იქნება თუ დაბალი მის წინამორბედთან შედარებით. 

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 მაღლესი 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. 

Hi-Lo (RNG) 

Position Payout 

Snap x11.7 

Ace x11.7 

Ace or King x5.85 

Jack to Ace x2.92 

Black/Red x1.95 

2–9 x1.46 

Higher Ratio depends on the current base card 

Lower Ratio depends on the current base card 

Limit: 0.02 - 60 

Max Win per spin: ₾762 



კრისტალბეთ  პოკერი 
 
„კრისტალბეთი“ არის ”GVC Holding“-ს ჯგუფი წევრი კომპანია. ”GVC Holdings PLC (LSE: GVC) არის 

მრავალეროვნული ჯგუფი, რომელიც მოქმედებს ფსონებისა და სათამაშო ბრენდებთან და არის ონლაინ 

აზარტული თამაშების წამყვანი მიმწოდებელი B2C და B2B ბაზრებზე. GVC პროდუქტები წარმოდგენილია 

ოთხ მთავარ სეგმენტში (სპორტული, კაზინო, პოკერის და ბინგოს ფსონები) და მომხმარებლებს მიეწოდებათ 

მრავალი ბრენდის საშუალებით: ფსონების ბრენდები - bwin, Sportingbet, gamebookers; Crystalbet; აზარტული 

თამაშების ბრენდები - partypoker, partycasino, Foxy Bingo, Gioco Digitale, CasinoClub), Studios (B2B), Crystalbet 

ასევე სხვა მრავალი რესურსი. 

 

საიტზე www.crystalbet.com–ზე  შესვლის დროს 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–ზე აქვე შეძლებთ 

გაიაროთ რეგისტრაცია, ხოლო ის მოთამაშეები რომლებიც უკვე არიან რეგისტრირებული შეუძლიათ გაიარონ 

ავტორიზაცია. 

 

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 
ულიმიტო ჰოლდემი 

ისევე როგორც პოკერის უმეტეს სახეობაში, ტეხასურ ჰოლდემში თამაშის მიზანია მოიგო პოტი, რომელიც 

შეადგენს მოთამაშეთა მიერ შესული ფსონების თანხის ჯამს. ბანკს ანუ პოტს მოიგებს ის მოთამაშე, რომელიც 

შეძლებს შექმნას 5 საუკეთესო ბანქოს კომბინაცია, რისთვისაც შეუძლია გამოიყენოს 2 ჯიბისა და 5 საერთო 

მაგიდის ბანქო. ულიმიტო ჰოლდემ პოკერში არ არსებობს გარკვეული შეზღუდვა ფსონში. ყოველ მონაწილეს 

შეუძლია ნებისმიერი ფსონის დადება ნებისმიერ რაუნდში. ულიმიტო თამაშებს გააჩნიათ მინიმალური ბაი- 

ინი, რომელიც 100 ჯერ აღემატება დიდ ბლაინდის გადასახდელ თანხას, მაგ.: ½ ულიმიტო თამაშებში პატარა 

ბლაინდი იხდის 1 ლარს და დიდი ბლაინდი 2 ლარს, შესაბამისად მინიმუმალური ბაი-ინი არის 200 ლარი. 

 

თამაშის სახეები 
ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

 

 

 

 
 

ულიმიტო ჰოლდემი 

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$ 
 

 

შეზღუდული ბანკის პოკერი 

შეზღუდული ბანკის პოკერში ბაი-ინის საჭირო მინიმუმი 100 ჯერ აღემატება დიდ ბლაინდს გადასახდელ 

თანხას. მაგალითისთვის: ½ ლიმიტირებულ მაგიდაზე დიდი ბლაინდის გადასახდელი თანხაა 2 ლარი 

შესაბამისად, ბაი-ინ/ფსონის-ის მინიმუმი შეადგენს 200 ლარს. შეზღუდული ბანკის პოკერში ფსონის ან წინა 

ფსონის აწევის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს იმ მომენტისათვის ბანკში არსებული თანხის 

ჯამურ ოდენობას. მაგალითად: თუ მაგიდაზე მდებარე ბანკში არსებული ჯამური თანხა არის 10 ლარი, ფსონის 

დადებისას პირველი მონაწილე დებს 10 ლარს, მეორე მონაწილეს შეუძლია დადოს სულ 30 ლარი, აქედან 10 

ლარი რათა გაათანაბროს უკვე გაკეთებული ფსონი, ხოლო წინა ფსონის ასაწევად 20 ლარი – ე.ი. ჯამური თანხა, 

რომელიც არსებობდა ბანკში ამ მოთამაშეზე ჯერის გადასვლის მომენტისთვის, თავისი ფსონის ჩათვლით. 

 

 

 

 

 

 

 

 
შეზღუდული ბანკის 

პოკერი 

ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქს. 

ფსონი 

0.02/0.04$ 4$ 4$ 

0.05/0.10$ 10$ 10$ 

0.10/0.20$ 20$ 20$ 

0.15/0.30$ 30$ 30$ 

0.25/0.50$ 50$ 50$ 

0.50/1$ 100$ 100$ 

1/2$ 200$ 200$ 

2/4$ 400$ 400$ 

3/6$ 600$ 600$ 

5/10$ 1000$ 1000$ 

10/20$ 2000$ 2000$ 

15/30$ 3000$ 3000$ 

20/40$ 4000$ 4000$ 

30/60$ 6000$ 6000$ 

 

 

პოტ-ლიმიტ ომაჰა 

პოტ-ლიმიტ ომაჰა არის ტეხასური ჰოლდემის ტიპის თამაში, იმ განსხვავებით რომ მოთამაშე იღებს 4 კარტს 

ხელში და აქედან მხოლოდ 2 თამაშობს საუკეთესო კომბინაციის შესაქმნელად. პოტ-ლიმიტ ომაჰას გააჩნია 

მინიმალური და მაქსიმალური ბაი-ინი, რომელიც დეტალურად მოცემულია ცხრილში: 

 

 
 

 

 
 

პოტ-ლიმიტ ომაჰა 

ბლაინდები 

(ფსონები) 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქს. 

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$ 

 

Short Deck პოკერი 

Short Deck პოკერი იგივე ტეხასი 6+ (Texas 6+) — ეს არის ვარიაცია თამაშისა ტეხასური ჰოლდემი, რომელსაც 

თამაშობენ ოცდათექვსმეტ კარტიანი დასტით (6-იანიდან ტუზამდე). თამაშის მიზანი, როგორც ტეხასურ 

ჰოლდემში, არის ბანკის აღება, რომელიც შექმნილია თამაშის ყველა მონაწილის ფსონებისგან. ბანკს იგებს ის, 

ვინც შეძლებს შეკრიბოს პოკერის საუკეთესო კომბინაცია თავისი ორი "ჯიბის კარტისა" და ხუთი საერთო 

კარტის გამოყენებით. თამაშში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ორიდან ათამდე ადამიანს. თითოეულ 

მოთამაშეს დაფარულად ურიგდება ორ-ორი კარტი. ეს "ჯიბის კარტია". შემდეგ დილერი ღიად არიგებს 

მაგიდაზე 5 კარტს. მოთამაშეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ნებისმიერი 5 კარტი კომბინაციის შესადგენად. 

საუკეთესო ხუთკარტიანი კომბინაცია აიღებს ბანკს. Short Deck პოკერს ფსონები განსხვავებულია და მისი 

დეტალური აღწერილობა მოცემულია ცხრილში: 

 

Short Deck პოკერი 

ბლაინდები მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

0.02/0.04$ 2$ 6$ 

0.05/0.10$ 5$ 15$ 

0.25/0.50$ 25$ 75$ 

1/2$ 100$ 300$ 

5/10$ 500$ 1500$ 

10/20$ 1000$ 3000$ 

50/100$ 5000$ 15000$ 

 

 

 
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: 



 

 

 
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 

    

 
 

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; 



“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; 

“კრისტალბეთი“ უფლებამოსილია პირადი შეხედულებისამებრ ან პარტნიორი კომპანიის/პროვაიდერის 

(ჯივისის ან სხვა პარტნიორის) მოთხოვნის შემთხვევაში, 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; 

 
ტურნირები 

მრავალმაგიდიანი ტურნირი 

მრავალმაგიდიანი ტურნირი არის პოკერის თამაში, სადაც ყოველი მოთამაშე იწყებს თამაშს ჩიპების ერთნაირი 

რაოდენობით, მოთამაშეები აგრძელებენ თამაშს სანამ ერთი-ერთი მათგანი არ მოიპოვებს ყველა ჩიპს. 

მოთამაშე, რომელმაც დაკარგა ყველა თავის ჩიპი, ტოვებს თამაშს ან შეუძლია განახორციელოს ჩიპების 

ხელახალი შესყიდვა შესაბამისი თანხის გადახდით. რეგისტრაციის დაწყებისა და დამთავრების დრო 

განთავსებულია ლობიში. ყველა მრავალმაგიდიან ტურნირს აქვს მითითითებული ბაი-ინი და საკომისიო, 

ხოლო ფრიროლ მრავალმაგიდიან ტურნირებში რეგისტრაცია უფასოა. საპრიზო ფონდს უზრუნველყოფს 

კაზინო. ფრიროლები ტარდება იმისათვის, რომ მოიზიდოს ახალი მოთამაშეები, აგრეთვე იმ მოთამაშეთათვის 

ვისაც ნათამაშები აქვს პოკერის ხელის განსაზღვრული რაოდენობა და შესაძლებლობას აძლევს მოიგოს თანხა 

სრულიად უფასოდ. 

მრავალმაგიდიან ტურნირებში მინიმალური ბაი-ინი იდება ტურნირის საპრიზო ფონდში და მხოლოდ 

საკომისიო გადადის ჩვენი საიტის ანგარიშზე. საპრიზო ფონდის რაოდენობა დამოკიდებულია 

მრავალმაგიდიან ტურნირში მოთამაშეების რაოდენობაზე, სადაც მოგებულ პიროვნებებს გადაეცემათ საპრიზო 

ფონდი. ბაი-ინი/ფსონები მერყეობს 0.01$-დან 10.300$-მდე. 

 
დაჯექი-&-ითამაშე - Sit & Go ტურნირები 

ტურნირი იწყება მაშინვე, როგორც კი რეგისტრირებული მოთამაშეთა რაოდენობა მიაღწევს განსაზღვრულ 

დონეს. სტანდარტული პოკერის ტურნირის წესები ვრცელდება ტურნირის ამ ტიპზე. ტურნირში 

მონაწილეობისათვის მონაწილემ უნდა გადაიხადოს ბაი-ინი იგივე გადასახადი, რომელიც შედგება ბაი- 

ინისაგან/გადასახადისაგან და საკომისიოსაგან. გადახდის სტრუქტურა დამოკიდებულია მოთამაშეთა 

რაოდენობაზე. ფსონები განისაზღვრება 1$-დან 1000$-მდე. 

 

სპინ პოკერ ტურნირი 
სპინ პოკერ ტურნირი არის 3 კაციანი მინი ტურნირები ყველაზე მაღალი საპრიზო ფონდით, რომელიც 

განისაზღვრება თამაშის დაწყების წინ, შემთხვევითობის პრინციპით. ტურნირში რეგისტრირდება 3 მოთამაშე 

და გამარჯვებულია მხოლოდ 1 მოთამაშე. 
 

თამაშის სახეობა ბაი-ინი/ფსონები 

 

 

 

 
სპინ პოკერი 

0.25$ 

1$ 

3$ 

5$ 

10$ 



20$ 

50$ 

100$ 

250$ 

 

ტურნირების საკომოსიო 

ტურნირების (მრავალმაგიდიანი ტურნირი, დაჯექი-&-ითამაშე ტურნირი, სპინ ტურნირი) საკომისიო 

დამოკიდებულია ტურნირების ფსონზე/ბაი-ინზე და როგორც წესი, განისაზღვრება 0%-დან 20%-მდე. 

თითოეული ტურნირის ბაი-ინი და საკომისიო მოცემულია პოკერის ლობიში, ტურნირის რეგისტრაციის 

პანელში, რომელშიც ცალ-ცალკე, დეტალურადაა გაწერილი ბაი-ინი/ფსონი და საკომისიო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაგიდის თამაშები. 
 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის მაგიდის თამაშები : 
 

ინტერნეტ ბურა. 
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 შეზღუდული არ არის. 

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 შეზღუდული არ არის. 

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%. 
 

 

ინტერნეტ სეკა 
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%.



ინტერნეტ დომინო 
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 შეზღუდული არ არის. 

ინფორმაცია ფსონებზე: 

მაგიდის შესაქმენელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი და მაქსიმალური - 500ლარი. მაქსიმალური 

მოგება არის 1000 ლარი. დომინოს საკომისიო შეადგენს 6%, 

 
 

იაპონური ჯოკერი 
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. 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. 

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 
JETX 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 

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 300 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 300 ლარი, მაქსიმალური მოგება შეადგენს 30000 ლარს. 

 
 

სხვადასხვა  თამაშები. 
 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის მაგიდის თამაშები : 
 

 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 0.50 ლარიდან 20 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 0.50-ლარი, მაქსიმალური ფსონი - 20 ლარი, ხოლო მაქსიმალური მოგება შეადგენს 30.000 

ლარს 

 

 იღბლიანი ბორბალი Deluxe. 
იღბლიანი  ბორბალი  რულეტის  ნაირსახეობაა.  თამაშის  მიზანია  გამოიცნოთ  თუ  რომელი  ციფრი  ამოვა  ბორბალის 

დატრიალების შემდეგ. ფსონები კეთდება ციფრზე, ციფრების კომბინაციაზე ან ლუწ-კენტ ციფრებზე. 

იღბლიანი ბორბალი ფსონების ვარიანტების ფართო არჩევანს გთავაზობთ: ფსონი ციფრზე: ფსონი იდება 31 ციფრიდან 

ერთერთზე (0-დან 30-ის ჩათვლით); ფსონი ფერზე: ფსონი კეთდება 4-იდან ერთერთი ფერის ამოსვლაზე. ფსონი ციფრების 

დიაპაზონზე: 1-დან 5-ის ჩათვლით, 6-დან 13-ის ჩათვლით, 14-დან 16-ის ჩათვლით, 17-დან 23-ის ჩათვლით ან 24-დან 30- 

ის ჩათვლით; ფსონი მაღალ/დაბალ ციფრზე: მაღალი (16-30) ან დაბალი (1-15); ფსონი კენტ/ლუწ ციფრებზე; 

თითოეულ ჩამოთვლილ ფსონის ვარიანტზე გადახდა ხდება შემდეგნაირად: 

ციფრზე გადახდა - 30 : 1 

გადახდა მაღალ/დაბალზე: 2 : 1 

გადახდა კენტი/ლუწი: 2 : 1 

გადახდა ფერზე ლურჯი (1-7 რიცხვები)- 4,28 : 1 

გადახდა ფერზე ნარინჯისფერი (8-21რიცხვები)- 2,14 : 1 

გადახდა ფერზე მწვანე (22-26 რიცხვები)- 6 : 1 

გადახდა ფერზე წითელი (27-30 რიცხვები)- 7,5 : 1 
გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 1-დან 5 ის ჩათვლით: 6 : 1 

გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 6-დან 13 ის ჩათვლით: 3,75 : 1 

გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 14-დან 16 ის ჩათვლით: 10 : 1 

გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 17-დან 23 ის ჩათვლით: 4,28 : 1 

გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 24-დან 30 ის ჩათვლით: 4,28 : 1 
ფსონის გასაკეთებლად ჯერ უნდა აირჩიოთ სასურველი ჩიპი (თანხის ოდენობის მიხედვით) და აირჩიოთ ფსონის ერთი 

ან რამდენიმე ვარიანტი. მაუსის ყოველი დაწკაპებით დადებული ფსონის ოდენობა გაიზრდება. დასადებ არეალზე მაუსის 

გადატარებისას გამოდის ინფორმაცია ამ არეალის ფსონის ტიპის, განთავსებული ფსონის და გადახდის ოდენობის შესახებ. 

ფსონების რაოდენობაში შეზღუდული არ ხართ. 

კონკრეტული ფსონის გასაუქმებლად დააჭირეთ Shift-ს და დაკლიკეთ ფსონზე რომლის გაუქმებაც გსურთ. ყველა ფსონის 

გასაუქმებლად დააჭირეთ ღილაკს „გასუფთავება“. 

ფსონის მოგების შემთხვევაში სპინის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა შესაბამისი შეტყობინება. თუ თამაშის 

პროცესში შეგიწყდათ ინტერნეტ კავშირი, მისი აღდგენის შემდეგ თამაშს გააგრძელებთ იქედან სადაც გაჩერდით. 

მინიმალური ფსონი არის 0.10 ლარი, მაქს. ფსონი ციფრზე 20 ლარი, მაქსიმალური მოგება არის 2400 ლარი. 

 
 

 Fast poker 
პოკერის უნიკალური სახეობა,სწრაფი თამაში,სადაც მოთამაშეს არ უწევს სხვებზე ლოდინი და თამაშის ბედი 

დამოკიდებულია მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. დაფაზე დამალულია 20 კარტი,10 იანიდან A- ს ჩათვლით. 

რომელთაგან მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი, რის საფუძველზეც იღებს პოკერის სტანდარტულ კომბინაციას და ამ 

კომბინაციის საფუძველზე განისაზღვრება მოგება. მინიმალური მომგებიანი კომბინაცია არის „სეტი“ მოთამაშეს ფსონის 

არჩევა შეუძლია სათამაშო დაფაზე მოცემული ღილაკების საშუალებით. 

მინ ფსონი არის 0,5 ლარი, მაქსიმალური 20 ლარი. მაქს მოგება 20 000 ლარი 
 

მოგებების ცხრილი  

სეტი (სამი ერთნაირი) 2:1 

სტრიტი 3:1 

ფულ ჰაუსი 10:1 



კარე (ოთხი ერთნაირი) 50:1 

როიალ ფლეში 1000 

 
 

 Sweet Candy 
Sweet Candy - არის ვიდეო სლოტ თამაში, სადაც მოთამაშის მიზანია ეკრანზე გამოსული კანფეტები ისე დაალაგოს, რომ 

3 ან მეტი ერთნაირი ფერის მქონე კანფეტი მოხვდეს ერთმანეთის მიყოლებით ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად. 

ყოველი წარმატებული კომბინაციის შედეგად ტყდება კანფეტის ქვეშ არსებული ყინული და მოთამაშეს   გარკვეული 

რაოდენობის ქულა ენიჭება. ქულების მატება შკალის სახით გამოსახულია სათამაშო დაფის ქვეშ. გარკვეული დროით 

შეყოვნების შემთხვევაში კომპიუტერი თავად შემოგთავაზებთ სავარაუდო კომბინაციას ორი კანფეტის აციმციმების გზით. 

მინიმალური ქულა თანხის  მოსაგებად გახლავთ  2000.  რაც  უფრო  დიდია  თქვენი ფსონი, მით  უფრო მეტია  მოგება. 

მინიმალური ფსონი 0.50 ლარი, მაქსიმალური - 10.00 ლარი. 

შესაძლო კომბინაციების ამოწურვის შემთხვევაში თამაში დასრულებულად ითვლება. 

იხილეთ ქულების და შესაბამისი მოგებების ცხრილი. 

ფსონი 0.50 ლარი 

ქულა 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

მოგება 0.50 ლ. 1 ლ. 1.5 ლ. 2.5 ლ. 5 ლ. 12.5 ლ. 50 ლ. 500 ლ. 

ფსონი 1.00 ლარი 

ქულა 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

მოგება 1 ლ. 2 ლ. 3 ლ. 5 ლ. 10 ლ. 25 ლ. 100 ლ. 1 000 ლ. 

ფსონი 2.00 ლარი 

ქულა 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

მოგება 2 ლ. 4 ლ. 6 ლ. 10 ლ. 20 ლ. 50 ლ. 200 ლ. 2 000 ლ. 

ფსონი 5.00 ლარი 

ქულა 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

მოგება 5 ლ. 10 ლ. 15 ლ. 25 ლ. 50 ლ. 125 ლ. 500 ლ. 5 000 ლ. 

ფსონი 10.00 ლარი 

ქულა 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

მოგება 10 ლ. 20 ლ. 30 ლ. 50 ლ. 100 ლ. 250 ლ. 1 000 ლ. 10 000 ლ. 

 

 

გადაფხიკე და მოიგე DELUXE - Scratch and win delux 
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. 

“SCRATCH & WIN DELUXE - არის ვიდეო სლოტ თამაში, სადაც სათამაშოდ წარმოდგენილია ორი დაფა, რომელთაგანაც 

ერთი არის 6 უჯრიანი ხოლო მეორე 9 უჯრიანი. 

ყოველ ახალ თამაშზე ხდება დაფის უჯრების შევსება თანხის სხვადასხვა ნომინალებით შემთხვევითობის პრინციპით. 

აღნიშნულ სლოტ თამაშში არ ხდება ბილეთების ტირაჟირება და არც საპრიზო ფონდის შეგროვება, თითოეული მოთამაშე 

ყოველ თამაშზე იგებს შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ შესაბამის თანხას. მოთამაშე თამაშის დასაწყებად 

ირჩევს ფსონის ოდენობას (მინ. 0,20 ლ, - მაქს. 50 ლარი) და ღილაკზე “ითამაშე“-ზე დაჭერით ხდება დაფარული უჯრების 

უკან აღნიშნული თანხების ნომინალების გამოჩენა ეკრანზე. 

მოთმაშეს შეუძლია თავად გადაფხიკოს წარმოდგენილი ორივე დაფა ან დაჭიროს ღილაკს „ყველას ჩვენება“, რითაც 

პროგრამა ავტომატურად „გადაფხიკავს“ დაფას. 

დაფაზე ყველა თანხის ნომინალის გამოჩენის შემდეგ, დაფის მარჯვენა   ან მარცხენა მხარეს სამი ერთნაირი ციფრის 

ამოსვლის  შემთხვევაში  მოთამაშე  იგებს  ამ ციფრის  შესაბამის  თანხას.  ხელის  დასრულების  შემდეგ  ეკრანზე  გამოვა 

ფანჯარა სადაც ასახული იქნება თქვენი მოგების ოდენობა. ქვემოთ ნაწილშია ნაჩვენებია მიმდინარე მოგება და ბალანსი. 

თამაშზე  მინიმალური  დასადები  თანხა  შეადგენს  0,20 ლარს, ხოლო  მაქსიმალური თანხა 50,0 ლარს. თამაშზე შესაძლო 

მაქსიმალური მოგება  შეადგენს  7500 ლარს. 

 

 იღბლიანი ბილეთი  -  Lucky Ticket 
Lucky Ticket - 3 დოლურიანი ერთ ხაზიანი სლოტ თამაშია და განეკუთვნება ვიდეო-სლოტის კლასიფიკაციას. 

თამაში მიმდინარეობს ინტერნეტის მეშვეობით კომპიუტერის ეკრანზე. ეკრანზე გრაფიკულად განლაგებულია ღილაკები, 



კომპიუტერის თაგვის ("მაუსის") მეშვეობით მოთამაშე ატარებს თამაშს ამ ღილაკებზე დაწკაპუნებით. 

Lucky Ticket- თამაში წარმოადგენს ფლეშ ანიმაციას. ეკრანზე გრაფიკულად გამოსახულია სათამაშო დაფა 10 დახურული 

წრით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს სამი ერთნაირი ციფრი. თამაშის დასაწყბად აირჩიეთ სათამაშო თანხა (0,20 ლ; ,0,40 

ლ; 1 ლ; 2 ლ) და დააჭირეთ ღილაკს „ითამაშე“. რის შემდეგაც გაიხსნება სათამაშო დაფა, რომელზეც განთავსებულია 10 

დახურული წრე, რომელთა გახსნა ხდება ან მაუსზე დაკლიკებით და არსებულ წრეებზე გადატარების მეშვეობით, ან 

ღილაკზე „ყველას ჩვენებაზე“ დაჭერით. 

ყოველი წრის უკან იმალება გარკვეული ციფრი, იმ შემთხვევაში თუკი ერთმანეთს დაემთხვევა 3 ციფრი, მოთამაშე იგებს 

იგებს შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ ციფრის შესაბამის თანხას. თამაშში მინ ფსონი შეადგენს 0,2 ლარს, 

ხოლო მაქსიმალური 2 ლარს. თამაშში შესაძლო მაქსიმალური მოგება არის 20000 ლარი 

 
 

 გადაფხიკე და მოიგე - Scratch and win 
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. Scratch Slot - არის ვიდეო სლოტ თამაში, სადაც ეკრანზე არის 

გამოსახული დაფა, რომელიც შედგება 2 ნაწილისგან. მარცხენა ნაწილზე არის გადასაფხეკი 6 უჯრა , ხოლო მარჯვენა 

ნაწილზე გადასაფხეკი 9 უჯრა. ყოველ ახალ თამაშზე ხდება დაფის უჯრების შევსება თანხის სხვადასხვა ნომინალებით 

შემთხვევითობის პრინციპით. აღნიშნულ სლოტ თამაშში არ ხდება ბილეთების ტირაჟირება და არც საპრიზო ფონდის 

შეგროვება, თითოეული მოთამაშე ყოველ თამაშზე იგებს შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ შესაბამის 

თანხას. მოთამაშე თამაშის დასაწყებად ირჩევს ფსონის ოდენობას (მინ. 0,20 ლ, - მაქს. 50 ლარი) და ღილაკზე “Scratch” ზე 

დაჭერით ხდება დაფარული უჯრების უკან აღნიშნული თანხების ნომინალების გამოჩენა ეკრანზე. დაფაზე ყველა თანხის 

ნომინალის გამოჩენის შემდეგ, დაფის მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში 

მოთამაშე იგებს ამ ციფრის შესაბამის თანხას. ხელის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფანჯარა სადაც ასახული იქნება 

თქვენი მოგების ოდენობა. ქვემოთ ნაწილშია ნაჩვენებია მიმდინარე მოგება და ბალანსი. თამაშზე მინიმალური დასადები 

თანხა შეადგენს 0,20 ლარს, ხოლო მაქსიმალური თანხა 50,0 ლარს. თამაშზე შესაძლო მაქსიმალური მოგება შეადგენს 7500 

ლარს. 

 Wheel of win 
Wheel of win-არის რულეტის ნაირსახეობა. დოლურაზე ნაცვლად 37 ციფრისა გამოსახულია ციფრები : 1; 3; 5; 10; 20 და 2 

სპეციალური სიმბოლო ლომი და არწივი. თამაშის მიზანია გამოიცნოთ თუ რომელი ციფრი ამოვა ბორბალის 

დატრიალების შემდეგ. ფსონები კეთდება ციფრზე ან სიმბოლოებზე. 

ფსონისგასაკეთებლად ჯერ უნდა აირჩიოთ სასურველი ჩიპი (თანხის ოდენობის მიხედვით) და აირჩიოთ ფსონის ერთი ან 

რამდენიმე ვარიანტი. მაუსის ყოველი დაწკაპებით დადებული ფსონის ოდენობა გაიზრდება. დასადებ არეალზე მაუსის 

გადატარებისას გამოდის ინფორმაცია ამ არეალის ფსონის ტიპის, განთავსებული ფსონის და გადახდის ოდენობის შესახებ. 

თამაშის პრინციპი დაფუძნებულია ციფრების გამოცნობაზე. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ციფრი ან სიმბოლობო. მთლიანი 

ან ნაწილობრივი დამთხვევის დროს მათემატიკურად ანგარიშდება მოგება და ხდება მისი დაფიქსირება. 

მოგების  გაანგარიშება  ხდება  შემდეგნაირად: 

ციფრი - 1  –  გაანგარიშება 1: 1, 3 

ციფრი- 3 და 5  -გაანგარიშება  1: 5, 10 

ციფრი -10 და 20  - გაანგარიშება  1: 20 

სიმბოლო - ლომს და არწივს - გაანგარიშება  1: 45- მაგი მოგება. 
მოგებულად ითვლება მოთამაშე იმ შემთხვევაში, თუკი დოლურა გაჩერდება იმ ციფრზე ან სპეც სიმბოლოზე, რომლეზეც 

მას აქვს გაკეთებული ფსონი. ფსონის მოგების შემთხვევაში სპინის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა შესაბამისი 

შეტყობინება. 

ყოველ ციფრზე განსაზღვრულია მაქსიმალური დასადები თანხა ციფრზე :1, 3, 5 და 10 ზე მაქსიმალური ფსონი არის 20 

ლარი, ციფრზე : 20 - ზე - 10 ლარი, ხოლო სპეც სიმბოლოებზე 5 -5 ლარი. 

თამაშში მინიმალური ფსონი არის 1 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 100 ლარი. მაქსიმალური მოგება არის 225 ლარი. 

 

 

 სლოტ ბინგო - Slot BinGo 
Slot BinGo - 8 დოლურიანი სლოტ თამაშია. ეკრანის ზედა ნაწილში განლაგებულია 1 დან 80 ის ჩათვლით ციფრები, ეკრანის 

ქვემოთა ნაწილში განლაგებულია დოლურები. ხოლო ეკრანის მარცხენა ნხარეს არის გადახდების ცხრილი. მოთამაშე 

ირჩევს დოლურების რაოდენობას 1 დან 8 ამდე, რომლებზეც არჩევის შემდგომ შესაბამისად გენერირდება შემთხვევითი 

15 რიცხვი. არჩეული დოლურების რაოდენობის მიხედვით ხდება დასადები ფსონის ოდენობის განსაზღვრა. თითოეულ 

არჩეულ დოლურაზე მინიმალური დასადები ფსონი არის 0.25 თეთრი, ხოლო მაქსიმალური 80 ლარი.დოლურების 



რაოდენობის და დასადები ფსონის არჩევის შემდგომ მოთამაშე აჭერს დაწყების ღილაკს, რის შემდგომაც ხდება 20 

შემთხვევითი ბურთულის ეკრანზე გამოტანა , რომლებზეც დატანებულია ნომრები 1 დან 80 . ეკრანზე გამოსული 20 

ბურთულების ნომრების დამთხვევისას არჩეულ დოლურებზე გამოსახულ ნომრებთან ხდება გადახდა ეკრანის მარცხენა 

მხარეს გამოსახული გადახდების ცხრილის მიხედვით. მაქსიმალური მოგება თითოეულ დოლურაზე შეადგენს 80000 

ლარს. 

 

 ძვირფასი ქვები (GEM STONES) 
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. Gem Stone - არის ვიდეო სლოტ 

თამაში, სადაც მოთამაშის მიზანია ეკრანზე გამოსული ქვები ისე დაალაგოს, რომ 3 ერთნაირი ქვა მოხვდეს 

ერთმანეთის მიყოლებით ჰორიზონტალურად ან დიაგონალზე. ყველა ქვის კომბინაციას აქვს მინიჭებული 

ქულა: სამი ცისფერი ქვა 30 ქულა, სამი ყვითელი ქვა 30 ქულა, სამი იასამნისფერი ქვა 30 ქულა, სამი ლურჯი ქვა 

40 ქულა, სამი მწვანე ქვა 40 ქულა, სამი წითელი ქვა 50 ქულა, სამი ნარინჯისფერი ქვა 50 ქულა, სამი ცისფერი 

ქვა 50 ქულა, სამი მუქი ლურჯი ქვა 100 ქულა, სამი კრისტალი 500 ქულა. ყოველი ტურის შემდეგ ეს ქულები 

დაჯამდება და ქულების შესაბამისად მოთამაშე მოიგებს გარკვეულ თანხას. მოთამაშემ უნდა მოაგროვოს 

მინიმუმ 150 ქულა თანხის მოსაგებად. მინიმალური ფსონი 0.50 ლარი, მაქსიმალური - 10 ლარი. მაქსიმალური 

მოგება 2000 ლარი.მოგების ოდენობა ქულებისა და დადებული თანხის მიხედვით: 

 

ქულა 150 200 300 400 500 600 800 1000 

მოგება (ფსონი 0.50 ლ.) 2 4 6 8 10 20 60 100 

მოგება (ფსონი 1.00 ლ.) 4 8 12 16 20 40 120 200 

მოგება (ფსონი 2.00 ლ.) 8 16 24 32 40 80 240 400 

მოგება (ფსონი 5.00 ლ.) 20 40 60 80 100 200 600 1000 

მოგება (ფსონი 10.00 ლ.) 40 80 120 160 200 400 1200 2000 

 

 

 

 Space Number 
Space number არის ვიდეო თამაში, მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს აირჩიოს სასურველი სათამაშო ფსონი. 

თამაშში არის ბარაბანი, სადაც შესაძლებელია   ციფრების არჩევა და კიდევ 4 ბარაბანი, რომელზეც  გამოსახულია 

ციფრები. ბოლო ბარაბანზე ციფრების შეცვლა შესაძლებელია ისრებით ან ბერკეტის ჩამოწევით, რომელიც 

ირჩევს რიცხვებს შემთხვევითობის პრინციპით. შესაძლებელია  სათამაშო ბარაბნების რაოდენობის არჩევა, X-

ღილაკით ითიშება ბარაბანი. 

სათამაშო  თანხის ოდენობა განისაზღვრება ბეთის გამრავლებით ბარაბნების რაოდენობაზე.  

მოგება ფიქსირდება  თუ ბარაბნებზე ამოსული ციფრები დაემთხვევა ბოლო ბარანის ციფრებს. თამაშს აქვს  

რამოდენიმე სახის მოგება, რომელიც მოცემულია ცხრილში: 

First- იგებს ციფრები, რომელებიც მიყოლებით ამოვა ბარაბანზე მარცხნიდან მარჯვნივ. 

Any order- იგებს ციფრები, რომელიც მოთავსებულია ერთ ბარაბანზე, თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს ამ 

შემთხვევაში. 

Same digits- იგებს ერთნაირი მნიშვნელობის ციფრები, რომელთა რაოდენაბაც უნდა იყოს 4-ი ან 4-ზე მეტი 

მიყოლებით. 

მოგების რამდენიმე კომბინაციის ამოსვლის შემთხვევაში მოგებული თანხა იკრიბება. 

მაქსიმალური ბეთი არის 80 ლ.  მინ. ბეთი 0.50 ლ. 

მაქსიმალური მოგება 20000 ლარი 



 ჰაი-ლო სილვერი - Hi-Lo Silver 
თამაშის დასაწყებად დადეთ ფსონი. მარჯვენა მხარეს გამოჩნდება 19 დახურული კარტი. საწყისი კარტი გახსნილი იქნება. 

ყოველი ახალი თამაში იწყება 20 კარტით. მათი შერჩევა შემთხვევითობის პრინციპით ხდება სტანდარტული 52-კარტიანი 

დასტიდან. ღილაკების საშუალებით შეგიძლიათ სცადოთ გამოიცნოთ მომდევნო კარტის საწყის კარტთან შედარებით 

უფრო დაბალი თუ მაღალი რანგის იქნება. ასევე შეგიძლიათ სცადოთ მომდევნო კარტის ფერის და მასტის გამოცნობაც. 

შესაძლებელია ამ ფსონების შერჩევა, როგორც ინდივიდუალურად, ისე კომბინაციის სახით. 

თითოელ შემთხვევაში ყოველ არჩეულ ფსონის ვარიანტს (ან ფსონების კომბინაციას) შეესაბამება სისტემის მიერ 

მინიჭებული შესაბამისი ალბათობით დათვლილი კოეფიციენტი. რომლის გამოცნობის შენთხვევაში დადებული ფსონი 

მრავლდება შესაბამის კოეფიციენტზე. 

ეკრანზე გამოსახულია ინფორმაცია თქვენი ფსონის შესახებ და შესაძლო მოგების ოდენობა. არჩევანის გაკეთების შემდეგ 

დააჭირეთ ღილაკს ფსონის დასადასტურებლად. ამის შემდეგ უნდა აირჩიოთ კარტი მასზე დაწკაპებით. კარტი გაიხსნება 

და მოხდება თქვენი ფსონის შედეგის გამოთვლა. მოგების შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ თამაში და მოგებული 

თანხით გაზარდოთ ფსონის ოდენობა ან უბრალოდ აიღოთ თქვენი მოგება. გააგრძელეთ თამაში ზემოთ მოცემული 

ინსტრუქციით. კოეფიციენტი შეიცვლება დარჩენილი კარტების რაოდენობის მიხედვით. ყოველი მომდევნო ფსონები 

ეფუძნება ბოლოს გახსნილ კარტს. 

მთლიანობაში შესაძლებელია ფსონი დადება 19-ჯერ. რაც უფრო დიდხანს მიყვებით ფსონებს მით უფრო მეტი თანხის 

მოგების შანსი გაქვთ. ტუზი ყველაზე დაბალი კარტია თამაშში. მაგალითად: თუ ამოვიდა 4 და თქვენი შემდეგი ფსონი 

არის „მაღალი“ - ტუზის ამოსვლის შემთხვევაში თქვენ წააგებთ. 

„მაღალზე“ ან „დაბალზე“ დადების შემდეგ ამოსული კარტი თუ იგივე რანგისაა რაც ბოლოს გახსნილი კარტი, თქვენი 

ფსონი წაგებულად ჩაითვლება. თამაშისას თუ ინტერნეტ კავშირი შეგიწყდათ, კავშირის აღდგენის შემდეგ იქედან 

გააგრძელებთ თამაშს სადაც გაჩერდით. მინიმალური ფსონი არის 0.50 ლარი. მაქსიმალური ფსონი არის 5000 ლარი 

მაქსიმალური მოგება არის 23 000 ლარი. 

 

 ზოდიაქო - Zodiac Scratch 
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. აღნიშნულ თამაშში არ ხდება ბილეთების ტირაჟირება და არც 

საპრიზო ფონდის შეგროვება, თითოეული მოთამაშე ყოველ თამაშზე იგებს შემთხვევითობის პრონციპით 

დაგენერირებულ შესაბამის თანხას. თამაშის დასაწყებად მოთამაშე ირჩევს სათამაშო თანხას (მინ. 0,20 ლ, - მაქს. 50 ლარი) და 

მაუსის საშუალებით ან ღილაკზე “Scratch” დაჭერით ხდება დაფარული უჯრების უკან აღნიშნული თანხების ნომინალების 

გამოჩენა ეკრანზე. სამი ერთნაირი ზოდიაქოს ნიშნის ამოსვლის შემთხვევაში მოთამაშე იგებს გარკვეულ თანხას. ყოველი 

დაფის ბოლო უჯრაში გამოისახება შემთხვევითი კოეფიციენტი და მოგების შემთხვევაში მოთამაშის მიერ დადებული 

ფსონი გადამრავლდება ამ კოეფიციენტზე. მაქსიმალური მოგება 7500 ლარი. 

 

 

 სამი შვიდიანი 
სამი შვიდიანი გახლავთ 3 დოლურიანი, ერთ ხაზიანი სლოტ თამაში. თამაშის მიზანია მოთამაშემ დულურების 

დატრიალებით მიიღოს სიმბოლოების მომგებიანი კომბინაცია. ღილაკების „+“ და „-“ საშუალებით მოთამაშე ირჩევს 

ფსონის სასურველ ოდენობას. რაც უფრო დიდია ფსონი მით უფრო მეტია მოგება. მოთამაშეს ასევე შეუძლია აირჩიოს 

მონეტების რაოდენობა ღილაკით „BET“. ღილაკზე დაჭერით მოთამაშე ირჩევს სამიდან ერთ ხაზს დოლურების ზემოთ 

გამოსახულ ცხრილში და მომგებიანი კომბინაციის შემთხვევაში დადებული ფსონი გადამრავლდება შესაბამისი 

კოეფიციენტზე. 

მომგებიანი კომბინაციის შემთხვევაში ფსონის გადამრავლება ხდება შემდეგი პრინციპით: 

3 შვიდიანი: 1 მონეტა - x1 000; 2 მონეტა - x2 000; 3 მონეტა - x10 000; 

3 ზარი: 1 მონეტა - x100; 2 მონეტა - x200; 3 მონეტა - x300; 

3 სამმაგი ბარი: 1 მონეტა - x80; 2 მონეტა - x160; 3 მონეტა - x240; 

3 ორმაგი ბარი: 1 მონეტა - x40; 2 მონეტა - x80; 3 მონეტა - x120; 
3 ერთი ბარი: 1 მონეტა - x20; 2 მონეტა - x40; 3 მონეტა - x60; 

3 ყურძნის მტევანი: 1 მონეტა - x10; 2 მონეტა - x20; 3 მონეტა - x30; 

2 ალუბალი: 1 მონეტა - x5; 2 მონეტა - x10; 3 მონეტა - x15; 

1 ალუბალი: 1 მონეტა - x2; 2 მონეტა - x4; 3 მონეტა - x6; 

ფსონის და მონეტების არჩევის შემდეგ მოთამაშე აჭერს ღილაკს „SPIN“ და თამაში იწყება. მიმდინარე ბალანსი და მოგება 

გამოსახულია ცხრილის მარჯვენა მხარეს შესაბამის ველებში. მინიმალური ფსონი შეადგენს 0,10 ლარს მაქსიმალური 50  

ლარს. მაქსიმალური მოგება 10000 ლარი. 



 ჯოკერ პოკერი - Joker Poker 
Joker Poker გახლავთ სლოტის პრინციპზე აგებული კაზინოს თამაში. მოთამაშეს ურიგდება 5 კარტი, რომელთაგან შეუძლია 

დაიტოვოს ნებისმიერი, რათა საბოლოო ჯამში მიიღოს პოკერის ტიპიური კომბინაცია. 

მოთამაშის მიზანი - მოთამაშის   მიზანია  შეაგროვოს   რაც  შეიძლება ძლიერი კომბინაცია და   მოიგოს   კომბინაციის 

შესაბამისი თანხა. 

კომბინაციები: 

1. როიალ სტრიტ ფლეში (Royal straight flush): ერთი ფერის 5 კარტი 10-დაინ ტუზის ჩათვლით 

2. სტრიტ ფლეში (Straight flush): ერთი ფერის 5 კარტი თანამიმდევრულად. ტუზი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც 
კაროლის შემდეგ ისე 2-იანის წინ. 

3. პოკერი (Poker): 4 ერთნაირი კარტი 

4. ფულ ჰაუსი (Full House): 3 ერთნაირი და ორი ერთნაირი კარტი. 

5. ფლეში (Flush): ერთი ფერის 5 კარტი 

6. სტრიტი (Straight): იგივეა რაც სტრიტ ფლეში, იმ განსხვავებით რომ არ არის აუცილებელი ხუთივე კარტი ერთი ფერის 

იყოს. 

7. სამი ერთნაირი (Three of a kind): 3 ერთნაირი კარტი 

8. ორი წყვილი: ერთნაირი კარტების ორი წყვილი. 

9. ტუზების წყვილი. 
თამაშში ჯოკერი ასრულებს ნებისმიერი კარტის როლს, რომელიც საჭიროა მაქსიმალურად მიახლოებული კომბინაციის 

მისაღწევად. 

თამაშის წესი: მოთამაშე ირჩევს ფსონის ოდენობას, ღილაკზე „DEAL“ დაჭერის შემდეგ რიგდება 5 კარტი. ამის შემდეგ 

მოთამაშე ირჩევს თუ რომელი კარტი სურს რომ დაიტოვოს (“hold”). ღილაკზე „DEAL“ დაჭერის შემდეგ არასასურველი 

კარტების მაგივრად დარიგდება ახალი კარტი. რაც უფრო დიდია კომბინაცია მით უფრო მეტია მოგება. მომგებიანი 

კომბინაციის შემთხვევაში მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება. გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 

2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის უფრო მაღალ კარტს. ასეთ შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ შემდეგი კარტი უფრო 

დაბალი იქნება, მაშინ თანხა ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება. 

მინიმალური ფსონი არის 0,01 ლ მაქსიმალური ფსონი არის 2,25 ლ, მაქსიმალური მოგება 6250 ლარი. 

 

 

 პენალტი - PENALTIES 

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. 

თამაშის დასაწყებად მომხმარებელმა უნდა შექმნას თამაში ან შეუერთდეს შექმნილ თამაშს. თითეულ თამაშში 

მონაწილეობას იღებს ორი მოთამაშე. ეკრანზე გამოსახულია სათამაშო მოედანი, ფეხბურთის კარი და ორი ფეხბურთელი. 

თითიეულ მოთამაშეს კომპიუტერი ავტომატურად ანიჭებს განსხვავებული გუნდის ფორმას-ლოგოს. ახალი თამაშის 

შექმნისას მოთამაშე ირჩევს ფსონის ოდენობას (მინ - 0.40 ლარი, მაქს. - 50.00 ლარი) და თუ რამდენ ქულამდე სურს 

თამაში (1,2,3). თითიეულ მოთამაშეს კომპიუტერი ავტომატურად ანიჭებს განსხვავებული გუნდის ფორმას-ლოგოს და 

კომპიუტერი, მონეტის აგდების პრინციპით, ირჩევს თუ რომელ მოთამაშს ექნება პირველად კარში დარტყმის არჩევის 

შესაძლებლობა. საერთო ჯამში თითოეულ მოთამაშე რიგრიგობით 5- ჯერ ურტყამს ბურთს კარის მიმართულებით ან დგება 

კარში და იგერიებს ბურთბს. თამაშის მიზანია მოთამაშემ რაც შეიძლება მეტჯერ გაიტანოს გოლი მოწინააღმეგის კარში და 

არ გაუშვას ბურთი საკუთარ კარში. თამაშის დაწყებისას თითოეული მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს : - დარტყმა კარის 

მიმართულებით (ბურთზე მაუსის დაწკაპუნებით) არსებული 5 ვარიანტიდან რომელიმე და არჩეული მიმართულებით 

განახორციელოს კარში დარტყმა. - კარში ჩადგომა (ხელთათმანი) არსებული 5 ვარიანტიდან რომელიმე კარში ჩადგომა, 

გამოიცნოს მოწინააღმდეგის მიერ დარტყმული ბურთის მიმართულება და მოიგერიოს ბურთი. საერთო ჯამში, ორივე 

მოთამაშე რიგრიგობით 5-ჯერ ურტყამს ბურთს. ვინც უფრო მეტჯერ გაიტანს გოლს, ის ითვლება გამარჯვებულად. თუკი 

გატანილი გოლების რაოდენობა ერთნაირია 5 დარტყმის შემდეგ, თამაში გაგრძელდება მანამ სანამ რომელიმე მოთამაშე არ 

მოიგერიებს ბურთს. 

ინფორმაცია ფსონებზე: 

მაგიდის შესაქმენელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი და მაქსიმალური - 50 ლარი. მაქსიმალური მოგება არის 100 

ლარი. ახალი თამაშის შექმნისას მოთამაშე ირჩევს ფსონის ოდენობას და რამდენ ქულამდე სურს თამაში. (1,2,3). 

თამაშის საკომისიო შეადგენს 5%. 



 იღბლიანი ბორბალი 
იღბლიანი ბორბალი რულეტის ნაირსახეობაა. თამაშის მიზანია გამოიცნოთ თუ რომელი ციფრი ამოვა 

ბორბალის დატრიალების შემდეგ. ფსონები კეთდება ციფრზე, ციფრების კომბინაციაზე ან ლუწ-კენტ 

ციფრებზე. იღბლიანი ბორბალი ფსონების ვარიანტების ფართო არჩევანს გთავაზობთ: ფსონი ციფრზე: ფსონი 

იდება 31 ციფრიდან ერთერთზე (0-დან 30-ის ჩათვლით); ფსონი ფერზე: ფსონი კეთდება 4-იდან ერთერთი 

ფერის ამოსვლაზე. ფსონი ციფრების დიაპაზონზე: 1-დან 5-ის ჩათვლით, 6-დან 13-ის ჩათვლით, 14-დან 16-ის 

ჩათვლით, 17-დან 23-ის ჩათვლით ან 24-დან 30-ის ჩათვლით; ფსონი მაღალ/დაბალ ციფრზე: მაღალი (16-30) ან 

დაბალი (1-15); ფსონი კენტ/ლუწ ციფრებზე; თითოეულ ჩამოთვლილ ფსონის ვარიანტზე გადახდა ხდება 

შემდეგნაირად: ციფრზე გადახდა - 30 : 1 გადახდა მაღალ/დაბალზე: 2 : 1 გადახდა კენტი/ლუწი: 2 : 1 გადახდა 

ფერზე ლურჯი (1-7 რიცხვები)- 4,28 : 1 გადახდა ფერზე ნარინჯისფერი (8-21რიცხვები)- 2,14 : 1 გადახდა ფერზე 

მწვანე (22-26 რიცხვები)- 6 : 1 გადახდა ფერზე წითელი (27-30 რიცხვები)- 7,5 : 1 გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 

1-დან 5 ის ჩათვლით: 6 : 1 გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 6-დან 13 ის ჩათვლით: 3,75 : 1 გადახდა ციფრების 

დიაპაზონზე 14-დან 16 ის ჩათვლით: 10 : 1 გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 17-დან 23 ის ჩათვლით: 4,28 : 1 

გადახდა ციფრების დიაპაზონზე 24-დან 30 ის ჩათვლით: 4,28 : 1 ფსონის გასაკეთებლად ჯერ უნდა აირჩიოთ 

სასურველი ჩიპი (თანხის ოდენობის მიხედვით) და აირჩიოთ ფსონის ერთი ან რამდენიმე ვარიანტი. მაუსის 

ყოველი დაწკაპებით დადებული ფსონის ოდენობა გაიზრდება. დასადებ არეალზე მაუსის გადატარებისას 

გამოდის ინფორმაცია ამ არეალის ფსონის ტიპის, განთავსებული ფსონის და გადახდის ოდენობის შესახებ. 

ფსონების რაოდენობაში შეზღუდული არ ხართ. კონკრეტული ფსონის გასაუქმებლად დააჭირეთ Shift-ს და 

დაკლიკეთ   ფსონზე   რომლის   გაუქმებაც   გსურთ.   ყველა   ფსონის   გასაუქმებლად   დააჭირეთ   ღილაკს 

„გასუფთავება“. ფსონის მოგების შემთხვევაში სპინის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა შესაბამისი 

შეტყობინება. თუ თამაშის  პროცესში  შეგიწყდათ ინტერნეტ კავშირი, მისი  აღდგენის შემდეგ თამაშს 

გააგრძელებთ იქედან სადაც გაჩერდით. მინიმალური ფსონი ციფრზე არის 0.10 ლარი, მაქს. ფსონი ციფრზე 20 

ლარი, მაქსიმალური მოგება ციფრზე 600 ლარი. 

 

 იღბლიანი შვიდი (Lucky Seven) 
იღბლიანი შვიდი - 6 დოლურიანი 4 ხაზიანი სლოტ თამაშია და 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. იღბლიანი შვიდი არის ვიდეო 

სლოტ თამაში, სადაც ეკრანზე გამოსხულია სათამაშო დაფა. სათამაშო დაფაზე განლაგებულია 24  უჯრა. 

ყოველი უჯრის უკან არის ციფრები 1-დან 9-ის ჩათვლით, მოთამაში მიზანია გამოიცნოს რომელ უჯრაშია 

ციფრი 7, მოთამაშეს შეუძლია გახსნას მხოლოდ 16 უჯრა. უჯრების გახსნა შესაძლებელია უჯრებზე მაუსის 

დაწკაპებით ან ღილაკზე „სწრაფი არჩევა“ დაჭერით. თითოეული მოთამაშე ყოველ თამაშზე იგებს დაფაზე 

შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ შესაბამის თანხას. თამაშის დასაწყებად მოთამაშე ირჩევს 

სათამაშო თანხას, სასურველი ფსონის ოდენობის ასარჩევად გამოიყენეთ ღილაკები + და - რომელიც 

განლაგებულია პანელზე „გთხოვთ აირჩიოთ ფსონი“. რაც უფრო მეტია თქვენი ფსონი მით უფრო მეტია 

მოგება. თამაშის დასაწყებათ დააჭირეთ ღილაკს „ითამაშეთ“. თქვენ გაიმარჯვებთ იმ შემთხვევაში თუ: იპოვით 

5 ან მეტ შვიდიანს. ხელის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფანჯარა სადაც ასახული იქნება თქვენი 

მოგების ოდენობა. 

Lucky 7- გააჩნია ბონუს თამაშიც, დაფის უჯრების გახსნის დროს რაც მეტ სკივრს აღმოაჩენთ უჯრების უკან 

შესაბამისად მეტი პრიზი დაგერცხებათ. სავარაუდო მოგების ვარიანტები გამოსახულია უჯრების მარცხნივ 

მოთავსებულ ცხრილში. ქვემოთ ნაწილშია ნაჩვენებია მიმდინარე მოგება და ბალანსი. 

მინიმალური ფსონი შეადგენს 0,50 ₾. მაქსიმალური 50 ₾, მაქსიმალური მოგება შეადგენს 2500 ლარს. 



 დრაგ რეისი   (Drag race) 

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. ეკრანის ქვემოთ ნაწილში მოცემულია ღილაკები CLEAR, რომლითაც შესაძლებელია ყველა ფსონის 

განულება და REBET, რომელიც გაძლევთ საშუალებას გაიმეოროთ ბოლო ფსონი. ფსონების განთავსების შემდეგ 

მოთამაშე აჭერს ღილაკს GO და იწყება გათამაშება. მოთამაშის მიმდინარე ბალანსი და განთავსებული ფსონების 

ოდენობა გამოსახულია ეკრანის ქვემოთა ნაწილში შესაბამის ველებში. Drag race- არის რულეტის ტიპის 

ვირტუალური თამაში, სადაც მაგიდას გააჩნია 6 უჯრა გადანომრილი 1-დან 6-მდე. თითოეულ უჯრას 

შეესაბამება 6 სხვადასხვა ფერის და მოდელის ავტომობილი. მაგიდას ასევე გააჩნია სვეტების და სტრიქონების 

(შესაბამისად 3 სვეტის და 2 სტრიქონის) არჩევის საშუალება. ექვსივე უჯრას როგორც რულეტში გააჩნია 

შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი 1 x 5.40. სვეტის არჩევას გააჩნია გადახდის კოეფიციენტი 1 x 2.70, ხოლო 

სტრიქონის არჩევის შემთხვევაში გადახდის კოეფიციენტია 1 x 1.80. თამაშის დასაწყებად მოთამაშე ირჩავს ერთ 

ან რამოდენიმე უჯრას (რომელიც შეესაბამება ექვისდან ერთერთი ფერის მანქანას), რომელზეც დებს სასურველ 

თანხას, ასევე აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს რომელიმე სვეტი ან სტრიქონი და მასზე განათავსოს სასურველი 

თანხა. შემდგომ აკლიკებს ღილაკს “Go” და ხდება გრაფიკული ანიმაციის მეშვეობით ვირტუალური 6 მანქანის 

ტრეკებზე რბოლა. მოგებულად ითვლება ის ავტომობილი და შესაბამისად ის უჯრა (სვეტის და სტრიქონის 

არჩევის შემთხვევაში ამ სტრიქონის ან სვეტის გასწვრივ განლაგებული უჯრების შესაბამისი ავტომობილები) 

რომელიც პირველი გადაკვეთავს ფინიშის ხაზს. მომხმარებელი შეზღუდულია მაქსიმალურ და მინიმალურ 

ფსონების გაკეთებაში. მინიმალური ფსონი შეადგენს 0.10 ლარს ხოლო მაქსიმალური ფსონი: 1. ერთ 

უჯრაზე(ავტომობილზე) შეადგენს 20 ლარს 2. ორ უჯრაზე(ვტომობილზე) შეადგენს 20 ლარს 3. სამ 

უჯრაზე(ავტომობილზე) შეადგენს 30 ლარს მოთამაშეს შეუძლია ერთდროულად განათავსოს ფსონი რამდენიმე 

განსხვავებულ პოზიციაზე. მაქსიმალური მოგება შეადგენს 216 ლარს. მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერ დროს 

შეწყვიტოს თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება. 

 

 თაფლის სამყარო (HoneyWorld) 
Honey World- 3 დოლურიანი ერთ ხაზიანი სლოტ თამაშია და განეკუთვნება ვიდეო-სლოტის კლასიფიკაციას. 

თამაში მიმდინარეობს ინტერნეტის მეშვეობით კომპიუტერის ეკრანზე. ეკრანზე გრაფიკულად განლაგებულია 

ღილაკები, კომპიუტერის თაგვის ("მაუსის") მეშვეობით მოთამაშე ატარებს თამაშს ამ ღილაკებზე დაწკაპუნებით. 

Honey World- თამაში წარმოადგენს ფლეშ ანიმაციას. ეკრანზე გრაფიკულად გამოსახულია სამი „ფიჭის“ 

ფრაგმენტი. თითოეული მოთამაშე ყოველ თამაშზე იგებს შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ 

შესაბამის თანხას. მოთამაშე თამაშის დასაწყებად ირჩევს ფსონის ოდენობას (0,20 ლარიდან – 50 ლარამდე) და 

დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება“. სათამაშო დაფაზე მოთავსებული სამი „ფიჭის“ ფრაგმენტზე სპეციალური ჯოხის 

მოძრაობით უნდა გამოაჩინოთ „ფიჭის“ უჯრედების ქვეშ დამალული რიცხვები. რომელიმე ფრაგმენტზე სამი 

ერთნაირი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში თქვენ იგებთ ამ რიცხვის შესაბამის თანხას. ღილაკზე “ყველას 

ჩვენება”–ზე დაჭერით ხდება დაფარული უჯრების უკან აღნიშნული თანხების ნომინალების გამოჩენა ეკრანზე. 

დაფაზე ყველა თანხის ნომინალის გამოჩენის შემდეგ, სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში მოთამაშე 

იგებს ამ ციფრის შესაბამის თანხას. ხელის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფანჯარა სადაც ასახული იქნება 

თქვენი მოგების ოდენობა. ქვემოთ ნაწილშია ნაჩვენებია მიმდინარე მოგება და ბალანსი.  

თამაშში მინ ფსონი არის  0,20 ლარი, მაქსიმალური ფსონი 50 ლარი. 

მაქსიმალური მოგება: 7500 ლარი 



 CRYSTALBET MINI GAMES 
 

  Mini Roulette 
 

მინი რულეტი არის რულეტის ერთ ერთი ნაირსახეობა. მინი რულეტში ნაცვლად 37 ციფრიანი დაფისა არის 13 

ციფრიანი დაფა 0 იდან 12 ის ჩათვლით. თამაშის პრინციპი დაფუძნებულია ციფრების  გამოცნობაზე. მოთამაშემ უნდა 

გამოიცნოს ციფრი ან ციფრების ჯგუფი. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამთხვევის დროს მათემატიკურად ანგარიშდება 

მოგება და ხდება მისი დაფიქსირება. მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს 0-12 ის ჩათვლით  ნებისმიერი ციფრი ან ციფრები. 

თუ ბურთულა ჩავარდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ციფრზე, ფიქსირდება მოგება. მოგების გაანგარიშება  ხდება  

შემდეგნაირად: 

Mini Games - Mini Roulette 

Bet Min Max Payout 

Straight Up 0.1 20 11:1 

Split 0.1 40 5:1 

Street 0.1 60 3:1 

Corner 0.1 80 2:1 

Line 0.1 120 1:1 

Column 0.5 100 2:1 

Even / Odd 0.5 250 1:1 

1-18 / 19-36 0.5 250 1:1 

Max Win: ₾4,480 

 

 

 Scratch and win 
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. 

Scratch Slot - არის ვიდეო სლოტ თამაში , სადაც ეკრანზე არის გამოსახული დაფა , რომელიც შედგება 2 ნაწილისგან. ზედა 

ნაწილზე არის გადასაფხეკი 6 უჯრა , ხოლო ქვედა ნაწილზე გადასაფხეკი 9 უჯრა. ყოველ ახალ თამაშზე ხდება დაფის 

უჯრების შევსება თანხის სხვადასხვა ნომინალებით შემთხვევითობის პრინციპით. აღნიშნულ სლოტ თამაშში არ ხდება 

ბილეთების ტირაჟირება და არც საპრიზო ფონდის შეგროვება, თითოეული მოთამაშე ყოველ თამაშზე იგებს 

შემთხვევითობის პრონციპით დაგენერირებულ შესაბამის თანხას. მოთამაშე თამაშის დასაწყებად ირჩევს ფსონის 

ოდენობას (მინ. 0,20 ლ, - მაქს. 2 ლარი) და ღილაკზე “Scratch” ზე დაჭერით ხდება დაფარული უჯრების უკან აღნიშნული 

თანხების ნომინალების გამოჩენა ეკრანზე. დაფაზე ყველა თანხის ნომინალის გამოჩენის შემდეგ, დაფის მარჯვენა ან 

მარცხენა მხარეს სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში მოთამაშე იგებს ამ ციფრის შესაბამის თანხას. ხელის 

დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოვა ფანჯარა სადაც ასახული იქნება თქვენი მოგების ოდენობა. ქვემოთ ნაწილშია 

ნაჩვენებია მიმდინარე მოგება და ბალანსი. თამაშზე მინიმალური დასადები თანხა შეადგენს 0,20 ლარს, ხოლო 

მაქსიმალური თანხა 2,0  ლარს. თამაშზე შესაძლო მაქსიმალური მოგება  შეადგენს   100 000 ლარს. 

 

 

 lucky coin 
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. ეკრანზე გამოსახულია 

ორი საფეხბურთო გუნდის ლოგო, ორი ფეხბურთელი შესაბამისი ფორმებით და მსაჯი. lucky coin -თამაშის მიზანია 

მოთამაშემ გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიწყებს მატჩს. მოთამაშის მიერ სასურველი ფსონის ოდენობის და 

სასურველი გუნდის არჩევით ავტომატურად იწყება თამაში რა დროსაც შემდეგ მსაჯი ააგდებს მონეტას, რომელზეც 

გამოსახულია შესაბამისი გუნდის ლოგოები. ეკრანზე გამოდის ჰაერში ასროლილი მონეტის ანიმაცია. მონეტის გაჩერების 

შემდეგ, თუ მონეტაზე გამოსახული გუნდის ლოგო დაემთხვა მოთამაშის მიერ არჩეულს ფიქსირდება მოგება. მოგება 

გაიანგარიშება 1:1. მინიმალური ფსონია 0,10 ლარი, მაქსიმალური ფსონი 30 ლარი, ხოლო მაქსიმალური მოგებაა 60 ლარი. 

ხელის მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს შეუძლია გადაიტანოს მოგებული თანხა ბალანსზე ღილაკის CASHOUT 

საშუალებით ან გააგრძელოს თამაში. 



 Chulk a Luck 

არის სრულად გამორჩეულ კლასიკური მაგიდის თამაში. თამაშში გამოიყენება 3 სტანდარტული კამათელი. მოთამაშემ 

უნდა აირჩიოს სასურველი სიდიდის ჩიპი და გააკეთოს ფსონი. მიიღება შემდეგი სახის ფსონები: HIGH (მაღალი)- ხელი 

მოგებულია თუ კამათლებზე ამოსული რიცხვების ჯამი იქნება 10-ზე მეტი. გაანგარიშება 1:1. მინ ფსონი 0,10 ლ 

მაქსიმალური ფსონი 30 ლ კამათელზე სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში ფსონი წაგებულია. LOW (დაბალი) 

- ხელი მოგებულია თუ კამათლებზე ამოსული რიცხვების ჯამი იქნება 11-ზე ნაკლები. გაანგარიშება 1:1. მინ ფსონი 0,10 ლ 

მაქსიმალური ფსონი 30 ლ კამათელზე სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში ფსონი წაგებულია EVEN (ლუწი) - 

მოთამაშე იგებს იმ შემთხვევაში თუ ამოსული რიცხვების ჯამი ლუწია. გაანგარიშება 1:1. მინ ფსონი 0,10 ლ მაქსიმალური 

ფსონი 30 ლ. კამათელზე სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში ფსონი წაგებულია ODD (კენტი) - მოთამაშე იგებს 

იმ შემთხვევაში თუ ამოსული რიცხვების ჯამი კენტია. გაანგარიშება 1:1. მინ ფსონი 0,10 ლ მაქსიმალური ფსონი 30 ლ. 

კამათელზე სამი ერთნაირი ციფრის ამოსვლის შემთხვევაში ფსონი წაგებულია ANY TRIPLE (ნებისმიერი თრიფლი) - ხელი 

მოგებულია ნებისმიერი სამი ერთნაირი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში. გაანგარიშება 30:1. მინ ფსონი 0,10 ლ 

მაქსიმალური ფსონი 10 ლ. 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. მინ ფსონი 0,10 ლ მაქსიმალური ფსონი 5 ლ 

FIELD (ფილდი) - ფსონი მოგებულია თუ კამათელზე ამოსულ ციფრთა ჯამი იქნება 5-დან 8-მდე ან 13-დან 16-მდე. 

გაანგარიშება 1:1. . მინ ფსონი 0,10 ლ მაქსიმალური ფსონი 30 ლ. ეკრანის ქვემოთ ნაწილში მოცემული ღილაკები CLEAR 

რომლითაც შესაძლებელია ყველა ფსონის განულება და REBET, რომელიც გაძლევთ საშუალებას გაიმეოროთ ბოლო ფსონი. 

ფსონების განთავსების შემდეგ მოთამაშე აჭერს ღილაკს ROLL და იწყება გათამაშება. მოთამაშის მიმდინარე ბალანსი და 

განთავსებული ფსონების ოდენობა გამოსახულია ეკრანის ზემოთა ნაწილში შესაბამის ველებში. ლიმიტები და 

გადახდები: 

Chuck a Luck 

Bet Payout Table Limits 
High / Low 1:1 0.10 - 30 
Even / Odd 1:1 0.10 - 30 
Field 1:1 0.10 - 30 
Any Triple 30:1 0.10 - 10 
Single Die 1-3:1 0.10 - 5 

Max Win: ₾310 
 

 Crazy monkey 
 

Mini slot - Crazy monkey: მინი-სლოტი 3 დოლურიანი სლოტ თამაშია. ეკრანის ქვემოთ ნაწილში განლაგებულია სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მქონე ღილაკები. ფსონის არჩევის, თამაშის დაწყების და ფსონის გაორმაგების ღილაკები. ასევე Line1, line3 და line 

5 –ხაზების არჩევის ღილაკები. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით დოლურების ზემოთ. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ 

სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონის ოდენობას ღილაკებით„+“და „-“.თამაში იწყება ღილაკზე „Spin” დაჭერით. მას 

შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების  კომბინაციების სრული 

დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. 

შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად 

ითვლება ის ხაზი, რომელშიც სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. 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 (X2BET) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში 

ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გამოიცნობს მომდევნო ბანქოს ფერს. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, 

ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება. 

მინი სლოტს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაში, რომელიც იწყება სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს ამოსვლისას. ეკრანზე გამოჩნდება 

3 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს 

შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შედეგად ჩამოვარდა ბანანი, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გრდემლი ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და 

ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ სამივე თოკის მოქაჩვის შემდეგ არ ჩამოვარდება გრდემლი, იწყება სუპერ ბონუს თამაში - ეკრანზე 

ჩნდება 2 სკივრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგანშია მომგებიანი ქულები. თუ  ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი 

სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. მინიმალური ფსონი არის 0,10 ₾ მაქსიმალური ფსონი არის 250 

₾. მაქსიმალური მოგება 37 500 ₾ 



 PENALTIES 
 

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. თამაშის მიზანია 

მოთამაშემ რაც შეიძლება მეტჯერ გაიტანოს გოლი მოწინააღმეგის კარში. ეკრანზე გამოსახულია სათამაშო მოედანი, 

ფეხბურთის კარი და მეკარე. თამაშის დასაწყებად შესაბამისი მენიუს საშუალებით მოთამაშე ირჩევს ფსონის ოდენობას და 

აჭერს ღილაკს Play, რის შემდეგაც ირთვება წამზომი და იწყება თამაში. 

მოთამაშეს თამაშის მიმდინარეობისას არსებული ორი ვარიანტიდან - დარტყმა კარის მიმართულებით შეუძლია აირჩიოს 

რომელიმე (ბურთზე მაუსის დაწკაპუნებით) და არჩეული მიმართულებით განახორციელოს კარში დარტყმა. 

მოთამაშეს აქვს სამი მცდელობა. სამი მცდელობიდან ორჯერ გოლის გატანის შემთხვევაში ხელი მოგებულად ითვლება. 

მოგება გაიანგარიშება 1:1. მინიმალური ფსონია 0,10 ლარი, მაქსიმალური ფსონი 30 ლარი, ხოლო მაქსიმალური მოგებაა 

60 ლარი. მაგ: თქვენ თუ გაქვთ დადებული ფსონი 1 ლარი და სამი დარტყმიდან გაიტანეთ 2 გოლი თქვენ მოიგეთ და 

მოგებული თანხა 2 ლარი დაგერიცხებათ მინი თამაშების ანგარიშზე. 

 

 

EGT მინი სლოტები 
 

 Mini Supreme Hot 
 

Mini Supreme Hot -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 3 ვერტიკალური სვეტისაგან. ხაზი. მოგება ფიქსირდება 

მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. 

გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა: 0,03; 0,10; 0,40; 1ლ. 

თამაშზე მინიმალური დასადები თანხა შეადგენს 0,20 ლარს, ხოლო მაქსიმალური თანხა 100,0 ლარს. თამაშზე შესაძლო 

მაქსიმალური მოგება  შეადგენს   50 000 ლარს. 
 

 Mini Burning Hot 
 

Mini Burning Hot - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისგან. აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი. 

მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. სიმბოლო „სამყურა ფოთოლი“ 2; 3; და 4 სვეტებში ცვლის 

ყველა სიმბოლოს იგივე სვეტში, „დოლარის“ და „ვარსკვლავის“ სიმბოლოს გარდა. 3 ან მეტი „დოლარის“ სიმბოლო 

ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს მოგებას.3 „ვარსკვლავის“ ნებისმიერ პოზიციაში 1,3, და 5 სვეტებში გვაძლევს მოგებას. 

თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია (Double up) მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის 

შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,10; 0,40; 1 ლ. 

თამაშზე მინიმალური დასადები თანხა შეადგენს 0,15 ლარს, ხოლო მაქსიმალური თანხა 100,0 ლარს. თამაშზე შესაძლო 

მაქსიმალური მოგება  შეადგენს  50 000 ლარს. 
 

 mini Ultimate Hot 

mini Ultimate Hot -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 3 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 5აქტიური მომგებიანი 

ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი 

ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა: 0,03; 0,10; 0,40; 

1ლ. 

თამაშზე მინიმალური დასადები თანხა შეადგენს 0,15 ლარს, ხოლო მაქსიმალური თანხა 100,0 ლარს. თამაშზე შესაძლო 

მაქსიმალური მოგება  შეადგენს  50 000 ლარს. 



სლოტ თამაშები. 
 

სლოტ თამაშები ხელმისაწვდომია, როგორც კომპიუტერულ  ასევე მობილურ ვერსიაში. 

საიტზე იფუნქციონირებს შემდეგი ტიპის სლოტ თამაშები: 

 
ფლეშ თამაშები (თამაშები გადმოტვირთვის გარეშე) 

 

პროვაიდერი - SMARTSOFT 
1.1 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 Argo 0,10 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

3 Football 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

4 BookOfWin 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

5 Cowboy 0,01 ₾ 200,00 ₾ 30 000,00 ₾ 

6 Christmas 0,25 ₾ 100,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

7 Pharaon 0,01 ₾ 500,00 ₾ 6 250,00 ₾ 

8 Viking 0,20 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

9 The Sport Slot 0,50 ₾ 1 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

10 Aztec 0,20 ₾ 500,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

11 Flower Shop 0,10 ₾ 500,00 ₾ 6 250,00 ₾ 

12 Donut City 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Casino Slot 0,10 ₾ 500,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

14 Galaxy Wild 0,10 ₾ 500,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

15 Birds Slot 0,10 ₾ 500,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

16 City Slot 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

17 Dota Slot 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Car Slot 0,20 ₾ 500,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

19 Fruit Bar 0,01 ₾ 90,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

20 Donuts 0,01 ₾ 90,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Lot Slot 0,01 ₾ 180,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

22 Lucky Hunter 0,01 ₾ 90,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

23 Happy Diver 0,01 ₾ 100,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

24 Lucky Fisher 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Fun Fruit 0,20 ₾ 500,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

25 Sweet Candy 0,50 ₾ 200,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

  26   Moon Stones 0,50 ₾           250,00 ₾          20 000,00 ₾ 

  27  Apollo Slot 0,25 ₾           100,00 ₾          10 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი -  IGROSOFT 
1.2. 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 გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ 

ვერ გამოიცნობს მაშინ 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 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 Fruit Cocktail 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

2 Pumpkin Fairy 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

3 Crazy Monkey 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 



4 Resident 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

5 Gnome 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

6 Lucky Haunter 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

7 Garage 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

8 Sweet Life 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

9 Pirate 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

10 Island 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

11 Keks 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

12 Crazy Monkey 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

13 Fruit Cocktail 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

14 Pirate 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

15 Rock Climber 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

16 Island 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

17 Sweet Life 2 0,01 ₾ 810,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

 

 

პროვაიდერი - EGT . 
1.3. EGT - 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 Burning Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



2 Burning Hot EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 20 Super Hot EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Rise of Ra EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Halloween EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 6 Egypt Sky EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Circus Brilliant EQ 1,00 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Volcano Wealth 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 40 Burning Hot 6 Reels 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Shining Crown 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 40 Super Hot 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 100 Burning Hot 1,00 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 40 Hot and Cash 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 20 Burning Hot 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 20 Super Hot 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Zodiac Wheel 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 40 Burning Hot 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Supreme Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Great 27 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 100 Super Hot 1,00 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 5 Burning Heart 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Ultimate Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 40 Lucky king 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Flaming Hot 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 20 Hot Blast 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 40 Mega Cover 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 81 Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Amazons' Battle 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 5 Great Star 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 30 Spicy Fruits 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 5 Juggle Fruits 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 20 dazziling hot 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 More Dice & Roll 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 5 Dazzling Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Dice & Roll 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Extra Stars 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 10 Burning Heart 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 20 Joker Reels 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Royal Secrets 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Secrets of Alchemy 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Age of Troy 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Virtual Roulette 0,10 ₾ 8 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 More Lucky & Wild 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 The Story of Alexander 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Olympus Glory 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Penguin Style 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Rich World 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Mayan Spirit 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Fast Money 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Caramel Hot 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



51 Spanish Passion 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Savanna's Life 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Super 20 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 54 Lucky Buzz 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 55 Retro Style 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Aloha Party 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 The Great Egypt 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

58 50 Horses 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

59 Extremely Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 The Secrets of London 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

61 Gold Dust 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Cats Royal 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

63 2 Dragons 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 27 Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

65 Magellan 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Almighty Ramses II 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

67 Genius of Leonardo 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

68 Forest Tale 0,15 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

69 Frog Story 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

70 Queen of Rio 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

71 Inca Gold II 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

72 Crazy Bugs II 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

73 20 Diamonds 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Coral Island 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

75 The Big Journey 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

76 Like a Diamond 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

77 40 Ultra Respin 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

78 Dragon Reborn 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Dragon Hot 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

80 Brave Cat 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

81 Blue Heart 1,00 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

82 100 cats 1,00 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

83 Hot and Cash 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

84 Legendary Rome 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

85 The White Wolf 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

86 Action Money 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

87 Lucky & Wild 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

88 Great Empire 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

89 Dark Queen 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

90 Keno Universe 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

91 Summer Bliss 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

92 Lucky Hot 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

93 Casino Mania 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

94 Oil Company II 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

95 Kashmir Gold 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

96 4 of a Kind Bonus Poker 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

97 Imperial Wars 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

98 Rainbow Queen 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

99 Joker Poker 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



100 Ocean Rush 0,15 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

101 Great Adventure 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

102 Kangaroo Land 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

103 Forest Band 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

104 The Explorers 0,15 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

105 Book of Magic 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

106 Rise of Ra 0,15 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

107 Egypt Sky 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

108 Game of Luck 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

109 Fortune Spells 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

110 Aztec Glory 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

111 Jacks or Better 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

112 Witches' Charm 0,15 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

113 Grace of Cleopatra 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

114 Versailles Gold 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

115 Wonder Tree 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

116 Jungle Adventure 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

117 Amazing Amazonia 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

118 Dragon Reels 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

119 Fruits Kingdom 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

120 Circus Briliant 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

121 Halloween 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

122 Majestic Forest 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

123 Venezia D'oro 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

124 More Like a Diamond 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

125 Dice High 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

126 Route of Mexico 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

127 Sweet Cheese 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

128 Thumbelina's Dream 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

129    WonderHeart 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 130 Burning Hot 6 Reels 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 131 Vampire Night 0,15 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

132 50 Amazons' Battle 0,01 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

133 Flaming Hot Extreme 0.40  ₾         200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

134 40 Almighty Ramses II  0,50 ₾          200,00 ₾        200 000,00 ₾ 

135 Ancient Dynasty  0,30 ₾          180,00 ₾        60 000,00 ₾ 

136 Rainbow Luck 0,25 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

 

 

 

პროვაიდერი - Netent Gaming 
1.4. Netent 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 

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 Jungle Spirit: Call of the Wild 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Wild Turkey 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 The Wish Master 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Grand Spinn 0,02 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Cash-O-Matic 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Spinsane 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Dead or Alive 2 0,09 ₾ 18,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Wild Worlds 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Temple of Nudges 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Golden Grimoire 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Strolling Staxx: Cubic Fruits 0,15 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Turn Your Fortune 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Jingle Spin 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Halloween Jack 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Coins of Egypt 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Double Stacks 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Bollywood Story 0,09 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 BerryBurst 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Finn and The Swirly Spin 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Theme Park Tickets of Fortune 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Swipe & Roll 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Lost Relics 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Archangels Salvation 0,40 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Hotline 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Asgardian Stones 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Secret of the Stones 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Fruit Case 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Ghost Pirates 0,01 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Universal Monsters The Phantoms Curse 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Fruit Spin 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Space Wars 0,40 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



32 EggOMatic 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Planet of the Apes 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Blood Suckers II 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 The Legend of Shangri-La 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Wolf Cub 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Emoji Planet         0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 King of Slots         0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Wild Water 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Magic Portals 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Lights 0,09 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Butterfly Staxx 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Elements 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Fairytale Legends Hansel and Gretel 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Copy Cats 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 VictoriousTM 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Reel Rush 0,50 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Mythic Maiden 0,30 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Jack Hammer 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Scruffy Duck 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Wild Wild West: The Great Train Heist 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Joker Pro 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Reel Steal 0,09 ₾ 90,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Warlords: Crystals of Power 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Gonzos Quest 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Starburst 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Dead or Alive 0,09 ₾ 36,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

58 Secrets of Christmas 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

59 FairyTale Legends: Red Riding Hood 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 Motorhead 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

61 Secret of Atlantis 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Twin Spin 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

63 Fairytale Legends: Mirror Mirror 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Lucky Angler: A Snowy Catch 0,30 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

65 Fruit Shop 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Flowers 0,30 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

67 Jimi Hendrix 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

68 Aloha Cluster Pays 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

69 Drive Multiplier Mayhem 0,15 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

70 Steamtower 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

71 Fruit Shop Christmas Edition 0,15 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

72 Koi Princess 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

73 Hook's Heroes 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Pyramid The Quest of Immortality 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

75 Blackjack 2,50 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

76 Dazzle Me 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

77 Sparks 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

78 Piggy Riches 0,15 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Blood Suckers 0,25 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

80 Neon Staxx 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



81 Stickers 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

82 The Invisible Man 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

83 Excalibur 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

84 Jack and the Beanstalk 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

85 Jackpot 6000 0,10 ₾ 5,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

86 Spinata Grande 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

87 Spellcast 1,00 ₾ 80,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

88 Imperial Riches 0,15 ₾ 75,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

89 The Wolf's Bane 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

90 Reel Rush 2 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

91 Ozzy Osbourne 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

92 Santa vs Rudolf 0,20 ₾ 1000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

93 

 

 

Finn's Golden Tavern 0,10 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

94 Jumanji 0,10 ₾  500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

95 Pirate From The East 0,15 ₾  150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

96 Wings of Riches 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

97 Creature from the Black Lagoon 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

98 Serengeti Kings 0,10 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

99 Rise of Maya 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

100 Fortune Rangers 0,20 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

101 Ocean's Treasure 0,15 ₾ 750,00 ₾ 900 000,00 ₾ 

102 King of 3 Kingdoms 0,25 ₾ 250,00 ₾ 192 000,00 ₾ 

103 Robin Hood Shifting Riches 0,20 ₾ 200,00 ₾ 11 000,00 ₾ 

104 Wilderland 0,60 ₾ 1500,00 ₾ 210 000,00 ₾ 

105 Long Pao 0,25 ₾ 500,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

106 Druids' Dream 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

107 East Sea Dragon King 0,10 ₾ 500,00 ₾ 2 500 000,00 ₾ 

108 Gorilla Kingdom 0,30 ₾ 1 050,00 ₾ 4 299 750,00 ₾ 

109 Super Striker 0,35 ₾ 250,00 ₾     1 250 000,00 ₾ 

110 Gods of Gold: Infinireels 0,60 ₾ 600,00 ₾ 3 000 000,00 ₾ 

 



 

პროვაიდერი - YGGDRASIL 
1.5.  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 The One Armed Bandit 0,10 ₾ 40,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Sahara Nights 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Nikola Tesla's Incredible Machine 0,25 ₾ 75,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Wild Robo Factory 0,05 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Trolls Bridge 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Valley of the Gods 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Time Travel Tigers 0,05 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Nitro Circus 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Dark Vortex 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Baron Samedi 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Vikings go to Hell 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Wolf Hunters 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Hanzo's Dojo 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Dark Joker Rizes 0,10 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Double Dragons 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Doubles 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Easter Island 0,10 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Lucha Maniacs 0,08 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



19 Golden Fish Tank 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Tut's Twister 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Jokerizer 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Jungle Books 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Legend of the Golden Monkey 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Legend of the White Snake Lady 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Gem Rocks 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Nirvana 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Orient Express 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Power Plant 0,25 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Pumpkin Smash 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Rainbow Ryan 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Reptoids 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Seasons 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Spina Colada 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Sunny Shores 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Super Heroes 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Vikings Go Berzerk 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Vikings Go Wilds 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Chibeasties 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Wicked Circus 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Winter Berries 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Penguin City 0,10 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Cyrus The Virus 0,10 ₾ 40,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Incinerator 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Chibeasties 2 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Cazino Zeppelin 0,20 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Beauty and the Beast 0,20 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Bicicleta 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Big Blox 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Blood Moon Wilds 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Lillith's Inferno 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Age of Asgard 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 9K Yeti 0,10 ₾ 25,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Aldo's Journey 0,10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Temple Stacks: Splitz 0,10 ₾ 20,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Ice and Fire 0,12 ₾ 30,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Brazil Bomba 0,10 ₾ 50,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Multifly 0,10 ₾ 75,00 ₾ 2 444 000,00 ₾ 

57 Pop Rocks 0,10 ₾ 10,00 ₾ 721 880,00 ₾ 

58 Neon Rush Splitz 0,10 ₾ 40,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

59 Royal Family 0,10 ₾ 125,00 ₾ 437 500,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - WIN STUDIOS 

1.6. 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 Looten Khamun and the Dead Sea Scrolls 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Superpot Slot 0,03 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

3 Champagne Super Clover 0,03 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Book of Myths 0,03 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Enchanted Wild 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Gangsta City Slot 2,04 ₾ 40,80 ₾ 25 000,00 ₾ 

7 The Win Genie 0,45 ₾ 225,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Treasures Of The Deep 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

9 Warrior Goddess 0,03 ₾ 450,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 The Terminator I'll Be Back 0,60 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

11 Sweet Hawaii 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

12 Super Star 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

13 Super Mystic 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

14 Super Fortune Wheel 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

15 Snow Business 0,90 ₾ 18,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

16 Pizzeria CaZino 2,97 ₾ 178,20 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Luck O' The Jackpot 1,50 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

18 Loot'en Khamun 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Fire Drake 0,03 ₾ 13,50 ₾ 25 000,00 ₾ 

20 Book Of Horus 0,03 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

21 Aztec Gold 0,03 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

22 Full Moon Fever 0,75 ₾ 18,75 ₾ 25 000,00 ₾ 

23 Jail Break 0,03 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Palladium 0,03 ₾ 135,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Spin Bandit 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Mango Madness 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Mega Cars 0,30 ₾ 150,00 ₾ 18 000,00 ₾ 

28 King of Dragons 1,20 ₾ 600,00 ₾ 750 000,00 ₾ 

 



 

პროვაიდერი - PLAYNGO 
1.7. PlaynGo – თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ზემოთ 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  

ოთამაშე თამაშობს: PAYTABLE –ღილაკი, ინფორმაცია ბონუსების შესახებ, COIN VALUE- ქულების 

ღირებულების ფუნქცია, COINS-ქულების რაოდენობა, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, 

SPIN –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება 

კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და 

აყენებს ფსონს შესაბამისი 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. თამაშს აქვს რისკ თამაშის 

ფუნქცია, რომელსაც მომხმარებელი სურვილისამებრ ირჩევს ნებისმიერი მოგების შემთხვევაში 

(GAMBLE) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: 

რისკ თამაშში გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული ქულები მრავლდება განსაზღვრულ 

მამრავლებზე.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 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. 
 

 
# 

 

თამაშის დასახელება 

მინიმალური 

ბეთი 

მაქსიმალური 

ბეთი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Book of Dead 0,40 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Demon 0,60 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Hugo's Adventure 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 The Sword & the Grail 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Firefly Frenzy 0,60 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Wild Rails 0,60 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Rich Wilde and the Tome of Madness 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Rise of Merlin 0,02 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Game of Gladiators 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Reactoonz 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Sabaton 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Phoenix Reborn 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Contact 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Cash Vandal 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Golden Colts 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



16 Rise of the Dead 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Queen's Day Tilt 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Wild Falls 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Raging Rex 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Battle Royal 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Banana Rock 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Dragon Maiden 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Mahjong 88 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Inferno Star 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Iron Girl 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 7 Sins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Super Wheel 1,00 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Crystal Sun 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Energoonz 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Flying Pigs 0,50 ₾ 2,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Aztec Warrior Princess 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Matsuri 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Gold Trophy 2 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Rise of Olympus 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 House of Doom 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Legacy of Egypt 0,60 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Sizzling Spins 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Bugs Party 0,50 ₾ 2,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Pearl Lagoon 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Gold King 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Fire Joker 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Troll Hunters 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Spin Party 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Sea Hunter 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Pimped 0,40 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Happy Halloween 0,08 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Mystery Joker 1,00 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Super Flip 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Mermaids Diamond 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Sweet Alchemy 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Golden Ticket 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 GEMiX 1,00 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Hugo Goal 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Moon Princess 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Viking Runecraft 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Hugo 2 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Cash Pump 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Rainforest Magic 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Big Win 777 0,30 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Xmas Magic 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Chronos Joker 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Ankh of Anubis 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Diveine Showdown 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Wild Frames 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



63 Wild Blood 2 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64  Coywolf Cash 

 

0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Leprechaun Goes Wild 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Dawn Of Eygpt 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Testament 0,20 ₾ 200,00 ₾ 4 000 000,00 ₾ 

68 Sticky Joker 0,10 ₾ 200,00 ₾ 370 000,00 ₾ 

69 Riches of Robin 0,20 ₾ 200,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

70 Ring of Odin 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

71 That's Rich 0,20 ₾ 200,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

72 Annihilator 0,20 ₾ 200,00 ₾ 1 000 000,00 ₾ 

 

  პროვაიდერი - BLUEPRINT 
1.8. 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 Wolf Legend Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Safari Gold 0,60 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Pots O' Riches 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Luck O' the Leprechaun: Pub Fruit Series 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Bar X Safecracker Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Super Lucky Charms 0,30 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 King Spin Deluxe 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Cop the Lot 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



9 Genie Jackpots Cave Of Wonders 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Return Of Kong Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Deal or No Deal: Double Action 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Tiki Treasures Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Thundercats: Reels of Thundera 0,30 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Mystery Spin Deluxe Megaways 0,30 ₾ 6,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Beavis and Butthead 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Fishin Frenzy Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Triple Flame 0,30 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 King Kong Cash Scratchcard 3,00 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Irish Frenzy 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Tridentia 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Temple of Treasure: Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Lightning Strike: Megaways 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Legacy of Ra Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Good Feathers 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Ted: Pub Fruit Series 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Convertus Aurum 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Primal Megaways 0,60 ₾ 15,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Monkey Business 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 The Goonies 0,30 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Buffalo Rising Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Napoleon Rise of an Empire 0,60 ₾ 120,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Deal or No Deal: Perfect Play 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Ave Caesar 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Diamond Mine 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Wish upon a Leprechaun 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Wish Upon A Jackpot 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Wild Antics 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Winstar 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Top Cat 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Thundercats 1,20 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 The Pig Wizard 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Super Diamond Deluxe 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Ted 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Super Spinner Bar-X 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Pegasus Raising 1,50 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Paws of Fury 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Naked Gun 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Magic Mirror Deluxe II 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Magic Ian 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Lucky Pharaoh 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 LOTI Fortune Spins 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 King Kong Cash 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Joker's Cap 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Jewel Twist 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Inspector Gadget 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Imperial Dragon 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Gold Cup 0,15 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



58 Ghost Slider 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Genie Jackpots 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Fortunes Of Sparta 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Fortunes Of Ra 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Worms Reloaded 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Extra Wild 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 El Jackpotto 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Dragons Treasure 1,50 ₾ 450,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Double Triple Chance 0,15 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Diamond Jackpots 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Count Duckula 0,60 ₾ 1 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Casper's Mystery Mirror 1,20 ₾ 1 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 Blazing Star 0,15 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Angel Princess 0,60 ₾ 1 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 The Goonies Jackpot King 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Wish Upon a Leprechaun Megaways 0,30 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Carry on Camping 0,30 ₾    30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

75 Ted Jackpot King 0,30 ₾  300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Eye of Horus Megaways 0,30 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Dragonfall 0,60 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Fishin'Frenzy Jackpot King 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Deal or No Deal Megaways Jackpot King 0,30 ₾  30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Scribes of Thebes 0,75 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

81 Fruitinator 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 

 

Pirates Frenzy 0,60 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Buffalo Rising Megaways All Action 30,00 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Whole Lotta Love Jackpot King 0,60 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Kong's Temple 0,75 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

86 Diamond Mine Extra Gold All Action 60,00 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Rick and Morty Megaways 0,30 ₾    30,00 ₾ 1 200 000,00₾ 

88 Mighty Griffin Megaways Jackpot King 0,30 ₾   30,00 ₾ 1 200 000,00₾ 

89 Wonder of Ages 0,60 ₾ 300,00 ₾ 218 700,00 ₾ 

90 Farm Yarn Favorites 0,03 ₾    750,00 ₾ 1 500 000,00₾ 

91 Gorilla 4-Way Play 0,30 ₾   30,00 ₾    600 000,00₾ 

92 

 

7's Deluxe 0,75 ₾ 375,00 ₾    468 750,00 ₾ 

93 Crown Gems 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 7 500 000,00₾ 

94 Hot Frootastic 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 7 500 000,00₾ 

95 Thai Flower 0,30 ₾ 1500,00 ₾ 1 500 000,00₾ 



პროვაიდერი - NOVOMATIC 
1.9. NOVOMATIC - 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 Book of Ra Deluxe 6 0,60 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Myth of Medusa Gold 2,00 ₾ 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Asgards Thunde 0,80 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Heart of Egypt 1,20 ₾ 240,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Spirit of the Valkyrie 0,80 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Almighty Jackpots Realm of Poseidon 1,00 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Book of Ra Bingo Deluxe 0,04 ₾ 162,64 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Book of Ra Magic 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 Sizzling Hot 6 Extra Gold 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Red Hot 20 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Ancient Goddess 0,03 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Island Heat 0,40 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 The Great Gambini's Night Magic 0,01 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Feather Frenzy 0,03 ₾ 800,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Gangster Paradise 0,25 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Jingle Jackpot 0,15 ₾ 22,50 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Arctic Race 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Lucky Lady's Charm Deluxe 10 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Wild Country 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 ALMIGHTY REELS - Garden of Persephone 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Queen of Hearts Deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Power Stars 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Plenty on Twenty 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



 

24 Just Jewels & Deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Indian Spirit 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Always Hot Deluxe 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Beetle Mania Deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Tales of Darkness - Break of Dawn 0,50 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Ultra Hot Deluxe 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Dazzling Diamonds 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Columbus Deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 From Dusk Till Dawn 0,50 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Tales of Darkness - Full Moon 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Tales of Darkness - Lunar Eclipse 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Buffalo Magic 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Secret Elixir 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Gorilla 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Book of Ra Deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Dolphin's Pearl deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Apollo God of the Sun 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Sizzling Hot Deluxe 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Lord of the Ocean 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Legends of the Seas 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Asian Diamonds 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Lucky Lady's Charm deluxe 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Stein Haus 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Reel King Potty 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Reel King Free Spin Frenzy 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Red Hot Repeater 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Haul of Hades 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Kingdom of Legends 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Gemstone Jackpot 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Cops Robber Millionaires Row 0,80 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Captain Venture 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Amazing Stars 0,05 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Reel King 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Reel Attraction 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

58 Shooting Stars 0,03 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

59 Hardwell 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 Crazy Birds 0,20 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

61 Golden Sevens 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Mega Joker 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

63 Roaring Forties 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Bank or Prank 0,40 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

65 Mermaids Pearl 0,03 ₾ 160,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

66 Wild West 0,20 ₾ 16,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

67 The Book 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

68 Tales of Darkness: Midnight Heat 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

69 Bat Stax 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

70 50 Fortune Fruits 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

71 African Stampede 2,00 ₾ 1500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



72 Lone Star Jackpots 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

73 

3 

Book Of RA 10 0,25 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Sherwood Showdown 0,80 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

75 Wish Upon a Star 1,00 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

76 Phoenix Fortune 2,00 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

77 Prize of The Nile 0,30 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

78 Gold Star Fruits 0,10 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

79 Diamond Link Oasis Riches 0,25 ₾ 125,00 ₾ 125 000,00 ₾ 

80 Action Joker 0,80 ₾ 150,00 ₾  75 000,00 ₾ 

81 Heart of Egypt 1,00 ₾ 300,00 ₾ 288 000,00 ₾ 

82 Ghostly Towers 0,80 ₾ 160,00 ₾   48 000,00 ₾ 

83 Rising Treasures 0,03 ₾ 160,00 ₾   80 000,00 ₾ 

84 Riches of Babylon 0,75 ₾ 250,00 ₾ 125 000,00 ₾ 



პროვაიდერი - PLAYTECH 
1.10. 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 Age of the Gods Rulers Of Olympus 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

2 Aquaman 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

3 Wonder Woman 0,15 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

5 Batman and Mr Freeze Fortune 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

6 Batman and the Riddler Riches 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

7 Green Lantern 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

8 Batman and the Batgirl Bonanza 0,30 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

9 Batman v Superman Dawn of Justice 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

10 Batman Begins 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 



11 Gladiator Road To Rome 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

12 Gladiator Jackpot 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

13 The Flash 0,50 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

14 Age Of The Gods 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

15 Justice League 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

16 Age of the Gods Ruler of the Sky 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

17 Age of the Gods Furious 4 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

18 Age of the Gods God of Storms 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

19 Age of the Gods King of Olympus 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

20 Age of the Gods Prince of Olympus 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

21 Esmeralda 0,03 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

22 Epic Ape 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

 

 

 

24       Great Blue Jackpot       0,01 ₾        500 ₾ 200 000,00 ₾ 

25 Pharaoh's Secrets 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

26 Pharaoh's Treasure Deluxe 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

27 White King 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

28 White King II 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

29 Age of the Gods Mighty Midas 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

30 A Night Out 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

31 Adventures Beyond Wonderland 0,02 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

32 Sherlock Mystery 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

33 Big Shots 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

34 Bonus Bears 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

35 Buffalo Blitz 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

36 Amazon Wild 0,01 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

37 Captains Treasure 0,01 ₾ 450 ₾ 200 000,00 ₾ 

38 Cat Queen 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

39 Cherry Love 0,01 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

40 Chinese Kitchen 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

41 Cops N' Bandits 0,60 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

42 Crazy 7 0,03 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

43 Desert Treasure 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

44 Dragon Champions 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

45 Nian Nian You Yu 0,01 ₾ 450 ₾ 200 000,00 ₾ 

46 Football Rules 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

47 Fortunes of the Fox 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

48 Full Moon Fortunes 0,40 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

49 Funky Monkey 0,03 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

50 Galactic Streak 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

51 Geisha Story 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

52 Golden Tour 0,01 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

53 Halloween Fortune 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

54 Halloween Fortune II 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

55 Heart of the Frontier 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

56 Heart of The Jungle 1,00₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

57 Hot Gems 0,50 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

58 Jackpot Giant 1,50 ₾ 12 ₾ 200 000,00 ₾ 

59 Jekyll and Hyde 0,50 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 



60 Jungle Giants 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

61 Jungle Trouble 0,30 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

62 Legacy Of The Wild 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

63 Luminous Life 0,20 ₾ 200 ₾ 200 000,00 ₾ 

64 Magical Stacks 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

65 Maji Wilds 0,50 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

66 Nostradamus 0,25 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

67 Panther Moon 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

68 Purple Hot 0,03 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

69 Santa Surprise 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

70 Secrets of the Amazon 0,01 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

72  Streak of Luck 1,50 ₾ 60 ₾ 200 000,00 ₾ 

73 Thai Paradise 0,01 ₾ 375 ₾ 200 000,00 ₾ 

74 The Riches of Don Quixote 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

75 Tiger Claw 0,40 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

76 Treasures of the Lamps 0,20 ₾ 400 ₾ 200 000,00 ₾ 

77 Vacation Station Deluxe 0,03 ₾ 480 ₾ 200 000,00 ₾ 

78 Ways of the Phoenix 0,25 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

79 Wild Wishes 0,30 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

80 Wolves! Wolves! Wolves!? 0,20 ₾ 200 ₾ 200 000,00 ₾ 

81 Xuan Pu Lian Huan 0,01 ₾ 250 ₾ 200 000,00 ₾ 

82 Wu Long 0,01 ₾ 250 ₾ 200 000,00 ₾ 

83 Zhao Cai Jin Bao 0,01 ₾ 180 ₾ 200 000,00 ₾ 

84 Baam Boom 0,30 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

85 Call of the Valkyries 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

86 Charms of the Sea 0,20 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

87 Eliminators 0,20 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

88 Legend of the Jaguar 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

89 Pumpkin Bonanza 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

90 Raiders of the Hidden Realm 0,40 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

91 Casino Charms 0,20 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

92 Starmada Exiles 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

93 Sky Queen 0,25 ₾ 150 ₾ 200 000,00 ₾ 

94 Bowling Frenzy 0,10 ₾ 75 ₾ 200 000,00 ₾ 

95 Turn It On 0,50 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

96 Savage Jungle 0,10 ₾ 60 ₾ 200 000,00 ₾ 

97 samba brazil 0,01 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

98 Football Carnival 1,00 ₾ 600 ₾ 200 000,00 ₾ 

99 Eternal Lady 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

100  Forest Prince 0,25 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

101 Justice League Comic 0,05 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

102 Kingdoms Rise: Reign of Ice 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

103 

 

Shields Of Rome 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

104 Superman Comic 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

105 Pantry Plunder 0,20 ₾ 500 ₾ 200 000,00 ₾ 

106 Tiger Stacks 0,30 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

107 Golden Macaque 0,20 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

108 Kingdoms Rise: Captain's Treasure 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

109 Oceanus Rising 0,10 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 



110 Egyptian Emeralds 0,01 ₾ 300 ₾ 200 000,00 ₾ 

111 Midnight Wilds 0,05 ₾ 300 ₾ 1 450 000,00 ₾ 

112 Lucky Emeralds 0,10 ₾ 300 ₾ 150 000,00 ₾ 

113 Kingdoms Rise Forbidden Forest 0,10 ₾ 300 ₾ 345 600,00 ₾ 

114 Kingdoms Rise Sands of Fury 0,10 ₾ 300 ₾ 105 000,00 ₾ 

115 Kingdoms Rise Guardians of the Abyss 0,10 ₾ 300 ₾ 105 000,00 ₾ 

116 Age of The Gods: Norse Ways of 
Thunder 

0,20 ₾ 200 ₾ 1 400 000,00 ₾ 

117 Book of Kings 0,10 ₾ 300 ₾ 1 500 000,00 ₾ 



პროვაიდერი - NEXTGEN 
1.11. NEXTGEN - 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 

1 300 Shields Extreme 0,25 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Merlin’s Money Burst 0,30 ₾ 62,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Medusa Megaways 0,25 ₾ 62,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Volcano Eruption Extreme 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Gorilla Go Wilder 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Wild Plunder 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 La Bomba 0,25 ₾ 2500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Polterheist 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Ever After 0,15 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Shields of the Wild 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Joker Jester 0,03 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



12 Cool Bananas 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Merlin's Magic Respins - Christmas 0,50 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Samurai Split 9663 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Queen of the Castle 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Kingdoms Edge 96 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Olympus Thunder 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Leonidas & King of Spartans 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 The Wild 3 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Jackpot Jester 200000 0,10 ₾ 5,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Lightning Gems 0,15 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Funky Chicken 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Renegades 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Wonder Hounds 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Cleo's Wish 0,30 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Golden Mane 0,15 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Flame 0,15 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Wild Play Superbet 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Jackpot Jester Wild Nudge 0,10 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Legend of the White Buffalo 0,50 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 The Mask 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 MedusaII 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Prosperity Twin 0,28 ₾ 140,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Medusa 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Foxin Wins Football Fever 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Merlins Millions Superbet 0,50 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 TitanStorm 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Fortunes of the Amazon 0,50 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Bars and Bells 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Merlins Magic Respins 0,50 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Mad Mad Monkey HQ 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Jackpot Jester 50,000 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Foxin Wins Christmas Edition 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Scratch Cleo's Wish 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Double the Devil 0,20 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Starmania 0,10 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Savannah Sunrise 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Spanish Eyes 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 King Kong Island of Skull Mountain 0,25 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Shangri La 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Robin Hood 1 ₾ 5000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Ramesses Riches 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Potion Commotion 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Pizza Prize 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Pandamania 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Owl Eyes 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Oil Mania 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Napoleon Boney Parts 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Munchers 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



60 Monster Wins 0,50 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Miss Midas 0,25 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Tootin Car Man 0,01 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 WildWest 0,10 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 VenetianRose 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Manic Millions 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Maid o Money 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 TheBermudaMysteries 0,01 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 LoveBugs 0,01 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 King Tiger 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 WildcatCanyon 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 WitchPickings 0,40 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Jacks Beanstalk 0,25 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Irish Eyes 2 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Irish Eyes 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

75 Hot Roller 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Great Wild Elk 0,10 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Gorilla Go Wild 0,30 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Gold Ahoy 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Genie Wild 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 FoxinWinsAgain 0,50 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

81 Foxin Wins 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Fire Hawk 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Fairy Forest 0,01 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Extra Cash 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Enchanted Mermaid 0,01 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

86 Emperors Garden 0,01 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Emerald Isle 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

88 EasySlider 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

89 Eastern Dragon 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

90 Dynasty 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

91 Dragon Drop 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

92 Double Play Superbet 0,25 ₾ 62,5 ₾ 50 000,00 ₾ 

93 Doctor Loveon Vacation 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

94 Doctor Love 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

95 Crocodopolis 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

96 Cherry Blossom 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

97 Casinomeister 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

98 Cash Stampede 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

99 Call of the Colosseum 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

100 California Gold 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

101 Butterflies 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

102 Bobby7s 0,01 ₾ 12500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

103 Blood Lore Vampire Clan 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

104 Bingo Billions 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

105 Bigfoot 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

106 Bangkok Nights 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

107 A While on the Nile 0,50 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



108 Golden 0,25 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

109 A Dragons Story 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

110 300Shields 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

111 1Can 2Can 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

112 Top Strike Championship 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

113 5 Knights 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

114 The Codfather 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

115 VolcanoEruption 0,01 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

116 TheSpinLab 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

117 TeddyBearsPicnic 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

118 UnicornLegend 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

119 The Snake Charmer 0,01 ₾ 625,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

120 Super Safari 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

121 WolfpackPays 0,40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

122 Spin Sorceress 0,25 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

123 Snow Flakes 0,30 ₾ 600,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

124 Shaaark!Superbet 0,01 ₾ 750,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

125 Rise of The Mountain King 0,30 ₾ 30,00 ₾ 500 000,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - LIGHTNING BOX 
1.12. 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 Respin Rhino 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Mild Rockers 0,50 ₾ 450,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Panda Pow 0,25 ₾ 2500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Serengeti Lions Stellar Jackpots 0,48 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Dolphin Gold h5 0,40 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Red Roo 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



7 Dolphin Gold with Stellar Jackpots 0,48 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Viking Fire 0,50 ₾ 2500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Silver Lion 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Pixie Gold 0,50 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 More Monkeys Jackpot 0,60 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Dragon Palace 0,25 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Dolphin Gold 0,01 ₾ 1000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Chilli Gold 2-Stellar Jackpots 0,48 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Blazing Goddess 0,50 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Astro Cat 0,50 ₾ 1250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Respin Racer 0,25 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Blown Away 0,25 ₾ 10,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - BIG TIME GAMING 
1.13. 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 Extra Chilli 0,40 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 White Rabbit 0,10 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Book of God 0,20 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Who wants to be a Millionare? 0,40 ₾ 25 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Danger High Voltage 0,40 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Star Quest 0,20 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Bonanza 0,20 ₾ 50 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Dragon Born 0,20 ₾ 20 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Gold 0,20 ₾ 1000 ₾ 50 000,00 ₾ 



10 Temple Quest Spinfinity 0,20 ₾ 100 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Donuts 0,10 ₾ 25 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Queen of Riches 0,20 ₾ 20 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Royal Mint 0,20 ₾ 20 ₾ 800 000,00 ₾ 

 
 

პროვაიდერი - GAMEART 
1.14. GAMEART – 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 Chili Quest 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

3 Monkey Pirates 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

4 Book of Oziris 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 



 

5 Captain Candy 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

6 Azrabah Wishes 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

7 Peter's Universe 1,00 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

8 Circus of horrors 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

9 Santa's Farm 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

10 Night at KTV 0,15 ₾ 15,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

11 Queen of the Seas 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

12 Tiger Heart 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

13 Castle Blood 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

14 El Toreo 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

15 Wolf Quest 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

16 Dragon King 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

17 Wild Dolphin 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

18 Venetia 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

19 Lady Luck 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

20 Explosive Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

21 Gold Of Ra 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

22 Dancing Lions 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

23 Phoenix Princess 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

24 Fortune Panda 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

25 Magic Unicorn 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

26 Ancient Gong 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

27 Power Dragon 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

28 Jumpin Pot 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

29 African Sunset 0,15 ₾ 15,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

30 Kitty Twins 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

31 Tesla 0,30 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

32 DaVinci Codex 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

33 Cleopatra Jewels 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

34 Atlantis World 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

35 Crystal Mystery 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

36 Five Star Luxury 0,25 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

37 More Cash 0,15 ₾ 15,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

38 Money Farm 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

39 Dragon Lady 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

40 Burning Flame 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

41 Royal Gems 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

42 Storming Flame 0,05 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

43 Star Cash 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

44 Jade Treasure 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

45 88 Riches 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

46 King of Wealth 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

47 Fortune Lions 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

48 Ramses Treasure 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

49 Caligula 0,10 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

50 Golden Dragon 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

51 Lucky Babies 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

52 3 Kings 0,15 ₾ 15,00 ₾ 25 000,00 ₾ 



 

53 Thunder Bird 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

54 Magic Dragon 0,50 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

55 Texas Ranger's Reward 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

56 Money Farm 2 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

57 Emperors Wealth 0,09 ₾ 18,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

58 King Of Monkeys 0,30 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

59 Spartans Legacy 0,50 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

60 $LOT OF MONEY 0,20 ₾ 20,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

61 Flaming Reels 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

62 4 SYMBOLS 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

63 ChineseZodiac 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

64 King Of Monkeys 2 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

65 Joan of Arc 0,30 ₾ 30,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

66 Dragon Whisperer 0,01 ₾ 100,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

67 Lucky Coins 0,25 ₾ 25,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

 68 Norns'Fate 0,30 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

69 Wolf Hunt 0,25 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

70 Battle for Cosmos 0,30 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

71 Bubble Fruits 0,10 ₾ 100,00 ₾ 145 450,00 ₾ 

72 Book of Alchemy 0,50 ₾ 100,00 ₾ 586 088,00 ₾ 

73 Wild Wild Quest 0,50 ₾ 100,00 ₾ 349 580,00 ₾ 
 

 

 პროვაიდერი - ENDORPHINA 
1.15. 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 Lucky Streak 1 0,01 ₾ 16,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

2 Lucky Dice 1 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

3 Sugar Glider Dice 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

4 Little Panda 0,40 ₾ 16,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

5 The Mystery of Eldorado 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

6 Almighty Sparta 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

7 Ancient Troy 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

8 Lucky Streak 3 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

9 Luxury Life 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

10 Luck Steak 2 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

11 In Jazz 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

12 Sugar Glider 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

13 Dia De Los Muertos 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

14 Kamchatka 0,30 ₾ 15,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

15 Lucky Lands 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

16 FootballSuperStar 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

17 Durga 0,40 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

18 Satoshi's Secret 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

19 Fairy Tale 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

20 Gems & Stones 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

21 4 of a King 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

22 Football 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

23 Geisha 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

24 Jetsetter 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

25 Gladiators 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

26 Ice Pirates 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

27 Macarons 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

28 Minotaurus 0,10 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

29 Origami 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

30 Pachamama 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

31 Retromania 0,01 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

32 Safari 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

33 The Emirate 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

34 Shaman 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

35 Stone Age 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

36 Sushi 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

37 Temple Cats 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

38 The King 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

39 The Ninja 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

40 The Vikings 0,01 ₾ 10,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

41 Twerk 0,05 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

42 Ultra Fresh 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

43 Urartu 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

44 Wild Fruits 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

45 Voodoo 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

46 Diamond Vapor 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

47 2027 ISS 0,09 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 



 

48 Chunjie 0,01 ₾ 19,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

49 Slotomoji 0,10 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

50 2016 Gladiators 0,01 ₾ 10,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

51 Cuckoo 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

52 Undines's Deep 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

53 The Vampires 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

54 Sparkling Fresh 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

55 More Fresh Fruits 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

56 Mongol Treasures 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

57 Fresh Fruits 0,01 ₾ 20,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

58 7up! 0,01 ₾ 2,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

59 Blast Boom Bang 0,01 ₾ 25,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

60 Chimney Sweep 0,01 ₾ 5,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

61 Taboo 0,01 ₾ 12,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

62 Tribe 0,01 ₾ 4,50 ₾ 20 000,00 ₾ 

63 Ancient Troy - Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

64 Lucky Streak 2 - Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

65 Lucky Streak 3 - Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

66 Voodoo – Dice 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

67 Book Of Santa 0,01 ₾ 250,00 ₾ 20 000,00 ₾ 

68 Cash Tank 0,10 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

69 Aus Dem Tal 0,01 ₾ 200,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

70 2020 Hit Slot 1,00 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

71 Troll Haven 0,01 ₾ 125,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

72 Windy City 0,01 ₾ 150,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 

73 Asgardians 0,01 ₾ 250,00 ₾ 1 250 000,00 ₾ 
 
 

პროვაიდერი - HABANERO 
1.16. 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 Wild Trucks 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

2 Colossal Gems 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

3 Nuwa 0,28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

4 Lucky Lucky 0,25 ₾ 50,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

5 Magic Oak 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

6 Mount Mazuma 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

7 5 Lucky Lions 0,88 ₾ 88,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

8 Hot Hot Fruit 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

9 Happiest Christmas Tree 0,40 ₾ 80,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

10 Pumpkin Patch 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

11 Jump! 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

12 Ways of Fortune 0,28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

13 Fa Cai Shen 0,01 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

14 Egyptian Dreams Deluxe 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

15 Zeus 2 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

16 Grape Escape 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

17 Rolling Roger 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

18 Bikini Island 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

19 Pamper Me 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

20 Dragon's Throne 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

21 Wicked Witch 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

22 Rodeo Drive 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

23 12 Zodiacs 0,01 ₾ 108,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

24 Zeus 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

25 Space Fortune 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

26 Pool Shark 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

27 Gold Rush 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

28 Haunted House 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

29 Koi Gate 0,18 ₾ 108,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

30 Weird Science 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

31 Coyote Crash 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

32 Disco Funk 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

33 Sparta 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

34 All For One 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

35 Carnival Cash 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

36 Arcane Elements 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

37 Pucker Up Prince 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

38 Shogun's Land 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

39 Treasure Tomb 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

40 Double O Dollars 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

41 Galactic Cash 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

42 Bird of Thunder 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

43 Flying High 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

44 Super Strike 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 



45 Fenghuang 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

46 Panda Panda 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

47 The Big Deal 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

48 Dr Feelgood 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

49 Mummy Money 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

50 Indian Cash Catcher 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

51 Kane's Inferno 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

52 Blackbeard's Bounty 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

53 Pirate's Plunder 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

54 Ocean's Call 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

55 Shaolin Fortunes 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

56 Barnstormer Bucks 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

57 Dragon Castle 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

58 Jugglenaut 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

59 Bombs Away 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

60 Arctic Wonders 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

61 Dragon's Realm 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

62 Gangsters 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

63 Viking's Plunder 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

64 Ride 'em Cowboy 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

65 Buggy Bonus 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

66 Cashosaurus 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

67 King Tut's Tomb 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

68 Egyptian Dreams 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

69 Treasure Diver 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

70 Monster Mash Cash 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

71 Golden Unicorn 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

72 Queen of Queens II 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

73 Little Green Money 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

74 Super Twister 0,50 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

75 Sky's the Limit 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

76 Cash Reef 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

77 Mystic Fortune 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

78 Frontier Fortunes 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

79 Shaolin Fortunes 100 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

80 Ruffled Up 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

81 Sir Blingalot 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

82 S.O.S! 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

83 Mr Bling 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

84 Roman Empire 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

85 Aztlan's Gold 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

86 Jungle Rumble 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

87 Queen of Queens 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

88 Tower Of Pizza 0,01 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

89 Fire Rooster 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

90 The Dead Escape 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

91 Scruffy Scallywags 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

92 Santa’s Village 0,15 ₾ 105,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

93 5 Mariachis 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 



94 Four Divine Beasts 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

95 London Hunter 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

96 Presto 0,30 ₾ 120,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

97 FortuneDogs 0,18 ₾ 108,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

98 Knockout Football 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

99 Wizards Want War 0,25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

100 Hot Hot Halloween 0,20 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

101 Glam Rock 0.25 ₾ 100,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

102 Fa Cai Shen Deluxe 0.28 ₾ 112,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

103 Loony Blox 0,25 ₾ 100,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

104 Knockout Football Rush 0,10 ₾ 70,00 ₾ 700 000,00 ₾ 

105 Lucky Fortune Cat 0,28 ₾ 112,00 ₾ 700 000,00 ₾ 



პროვაიდერი - TOM HORN 
1.17. Tom Horn – 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 25-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, Start –თამაშის დაწყების, Auto play–ავტომატური თამაშის გაშვების ღილაკი, MAX 

BET- მაქსიმალური ბეთის 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 KONGO BONGO 2,00 ₾ 200,00 ₾ 150 000,00 ₾ 

2 243 Crystal Fruits 1,00 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

3 Frozen Queen 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

4 Wall Street 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

5 Red Lights 0,45 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

6 Wild Weather 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

7 Sherlock. A Sacndal in Bohemia. 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

8 Wheel Of Luck 0,05 ₾ 50,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

9 Triple Joker 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

10 Treasure Island 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

11 Thrones Of Persia 0,05 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

12 The Cup 0,05 ₾ 55,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

13 THE Chicago 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

14 Sky Barons 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

15 Sizable Win 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

16 Shaolin Tiger 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

17 Savannah King 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

18 Red Seven 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

19 OXO 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

20 Nitro Madness 0,05 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

21 Monster Madness 0,50 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

22 Monkey 27 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

23 Middle Earth 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

24 Loch Ness Monster 0,05 ₾ 50,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

25 Leprechaun's Treasure 0,05 ₾ 50,00 ₾ 35 000,00 ₾ 



 

26 King Arthur 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

27 Jungle Adventure 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

28 Jingle Bells 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

29 Ice Age 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

30 Hammer of Thor 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

31 Golf Championship 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

32 Geisha's Fan 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

33 Gardener 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

34 Gangland 0,05 ₾ 50,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

35 Fruit 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

36 Flaming Fruit 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

37 Feng Fu 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

38 Drunken Vikings 0,05 ₾ 75,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

39 Dragon Riches 0,80 ₾ 88,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

40 Dragon Egg 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

41 Double Flash 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

42 Don Juan's Peppers 0,02 ₾ 80,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

43 Disco Fever 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

44 Cleopatra's Secret 0,05 ₾ 50,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

45 Casino Royale 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

46 Book Of Spells 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

47 Blackbeard's Quest 0,05 ₾ 90,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

48 Black Mummy 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

49 7 Mirrors 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

50 Hot’n’Fruity 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

50 Diamond Hill 0,20 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

51 Spinball 2,00 ₾ 100,00 ₾ 35 000,00 ₾ 

52 Book of Ba 1,00 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Joker Reelz 1,00 ₾ 200,00 ₾ 10 000,00 ₾ 

 
 

 პროვაიდერი - QUICKSPIN 
1.18. 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 Sakura Fortune 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Eastern Emeralds 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Sticky Bandits 0,30 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Tigers Glory 0,80 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Northern Sky 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Joker Strike 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Ivan and the Immortal King 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Mountain King 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Tales of Dr Dolittle 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Dynamite Durian 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 The Grand 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Ticket to the Stars 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Divine Dreams 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Pied Piper 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Spinions 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Phoenix Sun 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 King Colossus 0,80 ₾ 240,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 The Wild Chase 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Hot Sync 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Fairy Gate 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Crystal Queen 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Bigbot Crew 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Dwarfs Gone Wild 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Pirates Charm 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Hidden Valley 0,80 ₾ 180,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Dragon Shrine 0,40 ₾ 160,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Big Bad Wolf 0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Ark of Mystery 0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29  Golden Glyph 

 
           0,40 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30  Polar Paws            0,50 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31  Wild Cauldron 0,20 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Nero's Fortune!           0,40 ₾ 80,00 ₾ 686 000,00 ₾ 

33 Diamond Duke 0,10 ₾ 120,00 ₾ 960 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - RED TIGER 

1.19. 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 Arcade Bomb 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Blue Diamond 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Cinderellas Ball 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Crazy Genie 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Devil's Number 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Dragon's Fire 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Dragon's Luck Power Reels 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Dragon's Luck 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Elven Magic 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Emerald Diamond 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Esqueleto Mariachi 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Five Star 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Five Star Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Flaming Fox 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Fortune Charm 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Fruit Blox 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Gems Gone Wild 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Gemtastic 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Grand Wheel 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Jack In A Pot 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Jackpot Quest 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Jester Spins 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Jingle Bells 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Laser Fruits 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Lion Dance 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Lucky Easter 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Lucky Valentine 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Lucky Wizard 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Masquerade 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Mayan Gods 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Mega Dragon 0,10 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Mega Pyramid 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Mega Rise 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Midas Gold 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Mystery Reels 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Mystery Reels MegaWays 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Ninja Ways 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Persian Fortune 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Piggy Pirates 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Pirates Plenty 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



41 Puss'n Boots 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Rainbow Jackpots 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

43 Reactor 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Red Diamond 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Reel Heist 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Reel King Mega 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Rocket Men 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Snow Wild And The 7 Features 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Spin Town 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Sumo Spins 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 The 100K Drop 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 The Equalizer 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 The Greatest Train Robbery 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Thor's Lightning 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Three Musketeers 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Tiki Fruits 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Totem Lightening 0,10 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Totem Lightning Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Treasure Mine 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Vicky Ventura 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Wild Cats Multiline 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Wild Nords 0,10 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Wild Wild Chest 0,10 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Win Escalator 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Lucky Little Devil 0,10 ₾ 150,00 ₾ 51 000,00 ₾ 

66 Lucky Halloween 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Golden Leprechaun 0,10 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Mystery Reels Power Reels 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Wild Elements 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 Da Vinci's Mystery 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Dynamite Riches 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Eagle Riches 0,10 ₾ 100,00 ₾ 51 000,00 ₾ 

73 Legendary Excalibur 0,10 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Piggy Riches Megaways 0,10 ₾ 20,00 ₾    50 000,00 ₾ 

75 The Wild Hatter 0,10 ₾ 60,00 ₾    50 000,00 ₾ 

76 Rio Stars 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Dice Dice Dice 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Wings of Ra 0,10 ₾ 80,00 ₾   253 280,00 ₾ 

79 Leprechauns Magic 0,20 ₾ 40,00 ₾   200 000,00 ₾ 

80 Golden Cryptex 0,10 ₾ 150,00 ₾   228 750,00 ₾ 

81 Rainbow Jackpots 0,10 ₾ 200,00 ₾   244 980,00 ₾ 

82 Vault of Anubis 0,10 ₾  10,00 ₾ 54 700,00 ₾ 

83 Cash Volt 0,10 ₾ 100,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

84 Diamond Blitz 0,10 ₾ 100,00 ₾ 56 000,00 ₾ 

85 Zeus Lighting Power Reels 0,10 ₾ 20,00 ₾ 90 000,00 ₾ 

86 Robin Hood's Wild Forest 0,10 ₾ 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

     პროვაიდერი - CASINO TECHNOLOGY 

1.20. CASINO TECHNOLOGY - 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 

მაქსიმალურ

ი ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 50 Shining Jewels 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

2 Magic Hammer 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

3 Fruity Hot 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

4 40 Mega Slot 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

5 Space Fruits 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

6 Smiley X Wild 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

7 Pick The Pig 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

8 The Power of Ramesses 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

9 Groovy Powers 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

10 Halloween Fruits 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

11 Colibri Wild 0,40 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

12 Double Hot Habanero 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

13 The Red Temple 0,20 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

14 Moon Lord 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

15 Full of Treasures 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

16 Celestial Ruler 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

17 Clover Party 0,20 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

18 Egg and Rooster 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

19 Fire Dozen 0,40 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

20 Big Joker 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

21 Norse Queen 0,20 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

22 Golden Amulet 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

23 Goblins Gold 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

24 Golden Hand 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

25 Chilli Fruits 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

26 HOT 7 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

27 Monkey Sevens 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

28 Silver Creek Giant 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

29 Wizard Blizzard 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

30 20 Star Party 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 



31 40 Shining jewels 0,40 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

32 40 Treasures 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

33 African Magic 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

34 Alaska Wild 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

35 Amazons Spear 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

36 American Gigolo 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

37 Australian Magic 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

38 Aztec Empress 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

39 Beetle Star 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

40 Banana Party 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

41 Bavarian Forest 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

42 Black Pharaoh 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

43 Brilliants Hot 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

44 Brilliants On Fire 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

45 Bye Bye Spy Guy 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

46 Carats Whisper 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

47 Chili Baby 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

48 Coffee Magic 0,05 ₾ 42,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

49 Columbus Treasure 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

50 Duck Of Luck 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

51 Combat Romance 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

52 Dancing Dragons 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

53 Desert Tales 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

54 Disco Babylon 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

55 Duck of Luck returns 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

56 English Rose 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

57 Forest Nymph 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

58 Fortune Fish 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

59 Fruit of Desire 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

60 Full Of Luck 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

61 Fusion Fruit Beat 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

62 Gaelic Warrior 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

63 Golden Acorn 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

64 Golden Flower Of Life 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

65 Great Queen Bee 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

66 Groovy Automat 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

67 Island Vacation 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

68 Jade Heaven 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

69 Jaguar Warrior 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

70 Lucky 3 Penguins 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

71 Lucky Clover 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

72 Lucky Dollar 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

73 Jolly Beluga Whales 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

74 Mighty Kraken 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

75 Milady x2 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

76 Misty Forest 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

77 Mountain Song Quechua 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

78 Mystic Moon 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

79 Mystic Wreck 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 



80 Navy Girl 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

81 Nordic Song 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

82 Ocean Legends 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

83 Penguin Party 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

84 Purple Fruits 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

85 Purple Hot 2 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

86 Pyramid of Gold 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

87 Sapphire Lagoon 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

88 Shining Treasures 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

89 Tesla Power 0,20 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

90 The Great Cabaret 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

91 The Power of Ankh 0,05 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

92 The Temple Of Astarta 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

93 Three Nymphs 0,03 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

94 Tibetan Songs 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

95 Treasure Hill 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

96 Treasure Kingdom 0,01 ₾ 45,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

97 Tropic Dancer 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

98 Viking's Fun 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

99 Wild Clover 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

100 Wild Hills 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

 101 20 Mega Slot 0,20 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

102 40 Diamond Treasures 0,40 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

103 40 Roosters 0,40 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

104 50 Treasures 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

105 Bombay Gems 0,05 ₾ 60,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

106 Britania 0,01 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

107 Caribbean Adventure 0,10 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

108 Chilli Bomb 0,01 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

109 Crazy Caterpillar 0,20 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

110 Fluf tails 0,05 ₾ 40,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

111 Nanook the White Ghost 0,25 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

112 Ramesess the Great 0,25 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

113 Urban Lady 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

114 Urban Lady Love Story 0,05 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

115 Treasures of Persia 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

116 3 Towers 0,01 ₾ 42,00 ₾ 42 000,00 ₾ 

117 40 Shining Coins 0,01 ₾ 40,00 ₾ 40 000,00 ₾ 

118 20 Roosters 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

119 20 Shining Coins 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

120 Fortune Pyramid 0,01 ₾ 50,00 ₾ 25 000,00 ₾ 

121 30 Treasures 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

122 Royal Jewels 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - PLATIPUS 

1.21. 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 Lucky Cat 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

2 Chinese Tigers 0,60 ₾ 150,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

3 Rhino Mania 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

4 Pharaoh’s Empire 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

5 Bison Trail 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

6 Jade Valley 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

7 Power of Poseidon 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

8 Neon Classic 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

9 Cinderella 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

10 Crystal Sevens 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

11 Lucky Money 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

12 Love Is 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

13 Great Ocean 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

14 Mega Drago 0,60 ₾ 150,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

15 Magical Mirror 0,75 ₾ 300,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

16 Power of Gods 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

17 Safari Adventures 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

18 Crazy Jelly 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

19 Lucky Dolphin 0,75 ₾ 300,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

20 Richy Witchy 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

21 Magical Wolf 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

22 Mistress of Amazon 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

23 Arabian Tales 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

24 Jungle Spin 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

25 Fruity Sevens 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

26 Juicy Spins 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

27 Crocoman 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

28 Princess of Birds 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

29 Fairy Forest 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

30 Jewel Bang 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 



31 Fiery Planet 0,50 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

32 Cleo's Gold 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

33 Legend of Atlantis 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

34 Aztec Temple 1,00 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

35 Triple Dragon 1,00 ₾ 250,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

36 Book of Egypt 0,50 ₾ 200,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

37 Monkey's Journey 0,80 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

38 Sakura Wind 0,40 ₾ 400,00 ₾ 45 000,00 ₾ 

39 Pirates Map 0,50 ₾ 250,00 ₾ 350 000,00 ₾ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

პროვაიდერი -  WAZDAN 

 

 

 

1.22. 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 Lucky Fish 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Larry the Laprechaun 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Space Spins 0.40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Win & Replay 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Wild Jack 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Wild Jack 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Wild Guns 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Wild Girls 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Welcome To Hell 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Vegas Reels II 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Vegas Hot 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Vegas Hot 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Valhalla 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Turbo Poker 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Turbo Play 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Triple Star 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Three Cards 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Tetri Mania Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Super Hot 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Spectrum 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Space Gem™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Slot Jam 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Sizzling 777 Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Sizzling 777 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Night Club 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Mystery Jack 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Miami Beach 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Mayan Ritual™ 0.40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Magic Target Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Magic Target 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Magic Stars 6 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Magic Stars 5 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Magic Stars 3 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Magic Stars 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Magic Poker 0.10 ₾ 100,00 ₾ 80 000,00 ₾ 

36 Magic of the Ring Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Magic Hot 4 Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Magic Hot 4 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Magic Fruits Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Magic Fruits 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Magic Fruits 4 Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Magic Fruits 4 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Magic Fruits 27 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Magic Fruits 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Lucky Queen 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Lucky Fortune 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Lost Treasure 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

48 Los Muertos™ 0.40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 KickOff 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Jumping Fruits 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Juicy Reels 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Joker Poker 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Joker Explosion 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Jackpot Builders 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Jack's Ride 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Jack on Hold 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 In The Forest 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Hungry Shark 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Hot Party Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Hot Party 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Hot 777™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Highway To Hell 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Highschool Manga 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Haunted Hospital 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Great Book of Magic Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Great Book of Magic 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Good Luck 40 0.40 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Golden Sphinx 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Gold Roulette 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 Fruits Go Bananas™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Fruit Mania Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

72 Fruit Fiesta 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Football Mania Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

74 Football Mania 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

75 Fire Bird 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Fenix Play Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Fenix Play 27 Delux 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Fenix Play 27 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Fenix Play 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Extra Bingo 0.10 ₾ 100,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

81 Dracula's Castle 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Double Tigers 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Dino Reels 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Demon Jack 27 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Criss Cross 81 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

86 Crazy Cars 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Corrida Romance Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

88 Corrida Romance 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

89 Colin The Cat™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

90 Casino Roulette 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

91 Caribbean Beach Poker 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

92 Captain Shark™ 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

93 Burning Stars 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

94 Burning Reels 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

95 Black Jack 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

96 Black Horse™ 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

97 Black Hawk Deluxe 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

98 Black Hawk 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

99 Bell Wizard 0.18 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

100 Beach Party Hot 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

101 Beach Party 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

102 BARs & 7s 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

103 Back to 70's 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

104 Arcade 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

105 American Poker V 0.10 ₾ 100,00 ₾ 80 000,00 ₾ 

106 American Poker Gold 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

107 9 Lions 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

108 Lucky Reels 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

109 Dragons Lucky 8 0.20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

110 Beauty Fruity 0.10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

111 Relic Hunters and the Book of Faith 0,001 ₾ 60,00₾ 50 000,00 ₾ 

112 PlayngPlay 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

113 Magic Stars 9 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

114 Butterfly Lovers 0,10 ₾ 6,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

115 Neon City 0,20 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

116 Black Horse Deluxe 0.20 ₾ 100,00 ₾ 310 000,00 ₾ 

117 Lucky 9 0.20 ₾ 100,00 ₾ 130 000,00 ₾ 

118 9 Tigers 0.10 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

119 Sonic Reels 0.10 ₾ 100,00 ₾ 540 000,00 ₾ 

  პროვაიდერი - REELNRG 
1.23. - REELNRG - 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 20-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 Reel Hunters 0.20 ₾ 120.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Caifu Laile 0.01 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Feria Loca 0.30 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 



4 Reel Joker 0.01 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Fu Qi Er 0.25 ₾ 75.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Victorious Vikings 0.20 ₾ 100.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Odin & Frigg 0.01 ₾ 40.00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

8 Hera's Gold 0.20 ₾ 50.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Wild Karaoke 0.20 ₾ 50.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Snow Wild 0.30 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Goddess Of Asia 0.01 ₾ 75.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Unlikely Royals 0.30 ₾ 24.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Reel Angels 0.25 ₾ 75.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Dragon's Castle 0.20 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Nefertiti's Gold 0.20 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Ella's Riches 0.01 ₾ 75.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Yumi And Kaori 0.01 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Shanghai Respins 0.01 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Fortunes of the Jungle 0.30 ₾ 60.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Empress88 0,15 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 LEPRECHAUN'S REELS 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Alchemy magic 0,20 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Reel Santa 0,40 ₾ 240,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Farm Charm 0.40 ₾ 100.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Space Game 0,40 ₾ 80,00 ₾ 65 200,00 ₾ 

25 Gem Miner 0.40 ₾ 200.00 ₾ 32 200,00 ₾ 

26 Reel Bunnies 0.20 ₾ 20.00 ₾ 200 000,00 ₾ 

27 FaCai ZhiFu 0.50 ₾ 150.00 ₾ 36 450,00 ₾ 

28 Happy Hawaiians 0.50 ₾ 150.00 ₾ 73 200,00 ₾ 

 

 პროვაიდერი - SYNOT 
1.24.  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 Fruity Gold 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Reel Hot Respin 0.20 ₾ 150.00 ₾ 100 000,00 ₾ 



3 Harlequin Dice 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Jewel’s Fortune 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 FruitiX 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 WILD CIRCUS 256 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Fruiti 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 8 Flowers 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Reel Sheriff 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Firebird Double 27 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Fruit Awards 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Joker 40 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Alchemists Gold 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Hunters Spirit 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Fruits’n’Fire 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 FruitiXX 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Wild Warp 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Vampire Bride 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 The Wild Job 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Respin Joker 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Neon Fever 0.40 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Mysterious Atlantis 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Moonlight Fortune 2.00 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Mirror Shield 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Lucky Pot 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Lucky Elements 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Jokers Five 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Hot Africa 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Hell Mania 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Golden Myth 0.40 ₾ 100.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Gemorama 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 FruitiXL 0.40 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Flip The Chip 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Fire Witch 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Dragons of Fortune 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Double Hot 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Dice Rush 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Corsair Queen 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Blazing Ice 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Armed’n’Wild 0.50 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 88 Pearls 1.00 ₾ 250.00 ₾ 100 0,00 ₾ 

43 Dolphin’s Wild Ride 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 
₾ 44 6 Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 
₾ 45 Grand Gems 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 000,00 
₾ 46 Dicey Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾ 100 0,00 ₾ 

47 Rich Pirates 1.00 ₾ 200.00 ₾  100 000,00 ₾ 

48 Hell Fruits 0.20 ₾ 200.00 ₾     100 000,00 ₾ 

49 Aladdin And The Golden Palace 0.20 ₾ 200.00 ₾     275 000,00 ₾ 

50 Hell Bars 0.20 ₾ 200.00 ₾     275 000,00 ₾ 

51 Fruiti XXL 1.00 ₾ 200.00 ₾     275 000,00 ₾ 



52 Wild Blooms 1.00 ₾ 200.00 ₾     275 000,00 ₾ 

53 Sync Spin 1.00 ₾ 100.00 ₾     216 000,00 ₾ 

54 Rock’N’Roll Rooster 0.20 ₾ 200.00 ₾     100 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - SPINOMENAL 
1.25. 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 Lilith’s Passion – 15 Lines 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 88 Lucky Fortunes 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Oktober Spin Fest 0.10 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Colossus Fruits 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Viking and Gods 2 – 15 lines 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 A Pirate’s Quest 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Nights Of Egypt 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Demi Gods II 15 lines 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Majestic King 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Mines of Gold 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 4 Horsemen 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Siren`s Treasure 15 lines 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 4 Lucky Pin Ups 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Spinning Lights 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Summer Splash 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Vikings and Gods 2 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Colossus Kingdom 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Demi Gods II – Expanded Edition 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Lemur Does Vegas 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Lilith’s Passion Enhanced Edition 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Siren’s Treasures 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 



22 Fruits Deluxe 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Snowing luck Christmas Edition 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Demi Gods II Christmas Edition 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Hunting Treasures Christmas Edition 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Cupids’ strike Christmas Edition 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Lilith’s Passion Christmas Edition 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Parrots Rock 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Cupids’ Strike 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Demi Gods II 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Slot N’ Roll 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Lilith’s Passion 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Divine Forest 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Book Of Guardians 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Wild wild spin 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Wild Heist 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Wealth of the Monkey 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Wacky monsters 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Viking’s Glory 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Very Big Goats 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Undying Passion 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Toys of Joy 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Tiki Rainbow 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Terracota Wilds 1.00 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Tennis Champions 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Tasty Win 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Surprising 7 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Strip to win 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Stinky Socks Slot 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Steaming reels 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Soccer babes 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Snowing Luck 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Slot Bound 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Slotsaurus 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Shogun Bots 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Secret Potion 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Scratchy Bit 0.02 ₾ 40.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Scattered to Hell 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Scattered Skies 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Santa Wild Helpers 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Samurai’s Path 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Safari Samba 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Royal Win 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Reviving Love 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Reel Fighters 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Reel Circus 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

67 Red Square Games 0.02 ₾ 40.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Precious Treasures 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Power Pup Heroes 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 



70 Pond of Koi 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 Peony Ladies 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Nuts Commander 1.00 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Nights Of Fortune 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Master Panda 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

75 Lucky Miners 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Lotus Kingdom 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Loot a fruit 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Live slot 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Year of the Monkey 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Jade Connection 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

81 Iron Assassins 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Irish Charms 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Hunting Treasures Deluxe 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Hawaii Vacation 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Greedy servants 0.30 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

86 Golden Dynasty 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Gods Of Slots 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

88 Gangster’s slot 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

89 Forest Harmony 0.40 ₾ 320.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

90 Forbidden slot 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

91 Fluffy Slot 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

92 Fire & Ice 0.40 ₾ 320.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

93 Farm of fun 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

94 Exploding Pirates 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

95 Empires Warlords 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

96 Egyptian Rebirth 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

97 Egyptian Adventure 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

98 Eat Them All 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

99 Year of luck 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

100 Diner of Fortune 0.15 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

101 Zombie slot mania 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

102 Chest Of Fortunes 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

103 Demi Gods 0.25 ₾ 300.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

104 Code Name: Jackpot 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

105 Cats gone wild 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

106 Candy slot twins 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

107 Bugs Tale 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

108 Wish list 0.20 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

109 Blazing Tires 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

110 Bikers Gang 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

111 Atlantic Treasures 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

112 Amigos Fiesta 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

113 Abundance Spell 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

114 88 Lucky Charms 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

115 9 Figures Club 0.10 ₾ 200.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

116 8 Lucky Charms Xtreme 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

117 8 Lucky Charms 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 



118 May Dance Festival 0.18 ₾ 360.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

119 Hunting Treasures 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

120 Story Of Hercules 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

121 Demi Gods III 0.50 ₾ 400.00 ₾ 50 000,00 ₾ 

122 Spinoween 0,25 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

123 Cupids Strike 2 0,25 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

124 Irish Treasures 0,30 ₾ 360,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

125 40 Lucky Fruits 0,10 ₾ 320,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

126 Penny Fruits 0,10 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

127 Nights Of Magic 0,25 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

128 Story Of Medusa 0,30 ₾ 360,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

129 Colossus Fruits – Christmas Edition 0,30 ₾ 360,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

130 Majestic King – Christmas Edition 0,25 ₾ 300,00 ₾ 51 000,00 ₾ 

131 Wild Santa 0,10 ₾ 400,00 ₾ 52 000,00 ₾ 

132 Joker Madness 0,10 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

133 Fruits Deluxe Christmas Edition 0,25 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

134 100 Spinning Dice 0,10 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

135 Egyptian Rebirth II 0,50 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

136 Year Of The Rat 0,10 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

137 Arctic Adventures 0,50 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

138 Dragon’s Charms 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

139 Tiger’s Charms 0,10 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

140 Story Of Hercules – Expanded Edition 0,50 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

141 Nova Gems 0,30 ₾ 360,00 ₾ 1 080 000,00 ₾ 

142 Book Of Rebirth 0,20 ₾ 400,00 ₾ 2 000 000,00 ₾ 

143 Irish Lucky Dice 0,10 ₾ 400,00 ₾ 400 000,00 ₾ 

144 Lucky Mrs. Patrick 0,10 ₾ 400,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

145 Origins Of Lilith 0,25 ₾ 300,00 ₾ 90 000,00 ₾ 

145
6 

Wild Easter 0,10 ₾ 400,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

146 Colossus Fruits Easter Edition 0,30 ₾ 360,00 ₾ 54 000,00 ₾ 

147 Penny Fruits Easter Edition 0,10 ₾ 400,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

148 African Fortune 0,10 ₾ 400,00 ₾ 1 200 000,00 ₾ 

149 1 st Of May 0,10 ₾ 400,00 ₾ 3 200 000,00 ₾ 

150 Penny Fruits Xtreme 0,10 ₾ 400,00 ₾ 800 000,00 ₾ 

151 Aztec Spell 0,50 ₾ 400,00 ₾       400 000,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - RED RAKE 
1.26. 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 Million 7 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Mata Hari: The Spy 0,32 ₾ 120,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 The adventures of Ali Baba 0,50 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Super 12 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Marco Polo 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Knights 0,25 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Bonnie & Clyde 0,50 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Tiger and Dragon 0,60 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Magic Wilds 0,30 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Maya 0,50 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Viva Las Vegas 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Mystic Mirror 0,24 ₾ 74,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Ryan O'Bryan 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Super 7 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 The Asp Of Cleopatra 0,75 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Super 10 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Speed Heroes 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Siberian Wolf 0,80 ₾ 220,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 The Legendary Red Dragon 0,75 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Queens and Diamonds 0,60 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Ragin Buffalo 0,80 ₾ 220,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Heidi at the Oktoberfest 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Eastern Goddesses 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Super 5 Stars 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Megastellar 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Myrtle the Witch 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Mysteries of Egypt 0,60 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 CAI SHEN 88 0,50 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Twin Harlequin 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Gustav Minebuster 0,60 ₾  35,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 SOLOMON: THE KING 0,60 ₾  35,00 ₾ 350 000,00 ₾ 

32 777 HEIST 0,40 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Secrets Of The Temple 0,48 ₾ 120,00 ₾      174 960,00 ₾ 

 პროვაიდერი - MRSLOTTY 
1.27. MRSLOTTY - 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 25-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 Zeus the Thunderer II 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Zeus the Thunderer 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Wild 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Vegas After Party 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Unicorn Gems 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Tropical 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Troll Faces 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Treasures of Egypt 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Super Dragons Fire 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 She/He_beach 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Royal 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 PandaMEME 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 No More Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Monsterinos 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Monster Birds 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Mermaid Gold 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Meme Faces 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Mars Dinner 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

19 Joker Dice 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Joker Cards 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Insects 18+ 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Hot Honey 22 VIP 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Hot Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Hot Honey 22 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Golden Joker Dice 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Golden 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Gold Miners 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Fruit Cocktail 7 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Enchanted 7s 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Emoji Slot 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Electric 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Dolphins Gold 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Crazy Halloween 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



34 Cleopatra 18+ 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 
  

35 Classic 7 Fruits 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Aztec Pyramids 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 777 Diamonds 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Wild Vegas 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Crypto Matrix 0,02 ₾ 36,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Agent X Mission 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Dracula's Gems 0,02 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Gods Of Egypt 0,02 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 პროვაიდერი - LEANDER 
1.28. LEANDER – 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 243-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, Total Bet - ღირებულების ფუნქცია, Fast Play- სწრაფი დატრიალების 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.    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 Fortune Fireworks 0,20 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Dancing on Ice 0,20 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Bandida 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Africa Goes Wild 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Ali Baba and the 40 Thieves 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Dragon Slot 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Glutters 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Little Pigs 0,25 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Little Red 0,25 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Mad Piñatas 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Magic Building 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Pablo Picasslot 0,20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Potion Factory 0,02 ₾ 160,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Queen of Thrones 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 7 Lucky Dwarfs 0,20 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Snake Slot 0,01 ₾ 30,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

17 Zombie Rush 0,20 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Khepri (The Eternal God) 0,30 ₾ 60,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

19 Magic Gems 0,80 ₾ 800,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Octopus Kingdom 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Glam or Sham 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Firestorm 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Sinbad 0,40 ₾ 80,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Supernova 0,25 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Zombie Rush Deluxe 0,40 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Alexandria City of Fortune 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 Balls Of Fury 0,80 ₾ 160,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Tomb of Mirrors 0,50 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Star Stacks 0,02 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

30 Wild West Zone 0,40 ₾ 400,00 ₾ 500 000,00 ₾ 

  პროვაიდერი - GENII 
1.29. 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 Tales of Time Travel 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Cricket Fever 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 The Prize is Right 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Gunspinner's Gold 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Spirit of the Wild 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Nordic Wild 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Throne of Gold 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Band Outta Hell 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Wolf Street 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Sirens’ Serenade 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 7 Chakras 0,01 ₾ 490,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

12 Vikingdom 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

13 Bucksy Malone 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

14 Traces of Evidence 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

15 Dukes Domain 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

16 Tanzakura 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



17 Mrs Green’s Plant Emporium 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

18 Stones and Bones 0,01 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

19 Beat Bots 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

20 Big Froot 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

21 Midnight Racer 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

22 Zodiac 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

23 Santa's Suprise 1,00 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

24 Rising Sun 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

25 Minted Sevens 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

26 Mermaid Serenade 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

27 iSevens 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

28 Diamond Dare Bonus Bucks 0,01 ₾ 20,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

29 Diamond Dare 0,01 ₾ 15,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

30 Cash Puppy 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

31 Break the Bank 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

32 Elementium Spin16 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

33 Horn of Plenty Spin16 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

34 Big Game Spin16 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

35 Yeti Hunt i3D 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

36 Worlds at War 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

37 Wild Wizards 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

38 Wild Berry video slot 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

39 Trick or Treat 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

40 Tomahawk 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

41 Tails Of New York 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

42 Sweet Success 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

43 Small Soliders 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

44 Sassy Spies 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

45 Samba Spins 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

46 Royal Banquet 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

47 Roll Up Roll Up 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

48 Road Trip - Max Ways 25,00 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

49 Road Trip 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

50 Rise of Spartans 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

51 Reel Xtreme 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

52 Purse of the Mummy 0,01 ₾ 375,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

53 Pina Nevada - Video 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

54 Pieces of Eight 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

55 Perfect Date 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

56 Peek Physique 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

57 Nascash 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

58 Max Cash 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

59 Lucky Leprechauns 0,01 ₾ 400,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

60 Legends Of Olympia 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

61 Legends of Greece 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

62 Le Chocolatier 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

63 Horn Of Plenty 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

64 Gems n Jewels 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

65 Frontside Spins 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

66 Football Fever 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



 

67 Falling Fossils 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

68 Elementium 0,01 ₾ 50,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

69 Dollars Down Under 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

70 Cosmopolitan 0,01 ₾ 75,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

71 City of Gold 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

72 Code 211 0,01 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

73 Captain Shockwave 0,01 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

74 Buckin Broncos 0,01 ₾ 200,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

75 Big Game 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

76 Arcadia i3D 0,25 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

77 Alpha Squad 0,01 ₾ 112,50 ₾ 50 000,00 ₾ 

78 Aladdins Loot 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

79 Age of Spartans 0,01 ₾ 45,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

80 Age of Spartans Spin16 0,01 ₾ 150,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

81 Stars and Stripes 0,01 ₾ 10,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

82 Runaway Train 0,01 ₾ 25,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

83 Hercules: The 12 Labours 0,01 ₾ 120,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

84 Shells 'n Swells 0,01 ₾ 300,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

85 Cash Vegas 0,01 ₾ 125,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

86 Sands of Space 0,01 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

87 Buckaneers 1,00 ₾ 200,00 ₾ 46 425,00 ₾ 

88 Win Another Day 0,01 ₾ 250,00 ₾ 13 750,00 ₾ 
 

პროვაიდერი - Booming games 
1.30. 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. 

 

 
# 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 
ბეთი 

მაქსიმალური 
ბეთი 

მაქსიმალური 
მოგება 

1 Asia Wins 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Astro Pandas 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Baby Bloomers 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Barnyard Twister 0,25 ₾ 125,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



5 Big Apple Wins 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Boom Shakalaka 0,25 ₾ 1 250,00 ₾ 250 000,00 ₾ 

7 Booming 7 0,01 ₾ 900,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 8 Booming 7 Deluxe 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

 9 Booming Bananas 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Booming Bars 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Booming Circus 0,15 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Booming Gold 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Cheeky Monkeys 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Cherry Bomb Deluxe 0,01 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

15 Classico 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 Crazy Bananas 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Cuba Caliente 0,01 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Devil's Heat 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Disco Bar 7s 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Dolphin's Luck 2 0,01 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Doublin' Gold 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Exotic Fruit 0,01 ₾ 450,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Feng Shui Kitties 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Gold Vein 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Golden Girls 0,01 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 Golden Lucky Pigs 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Golden Profits 0,05 ₾ 100,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 Lava Loca 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Lotus Love 0,05 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Mexico Wins 0,01 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Miami Nights 0.20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Paris Nights 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Pirate Booty 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Royal Wins 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Rudolph's Ride 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Santa`s Kiss 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Show me the Mummy 0,05 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Stellar Spins 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Sugar Skulls 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Super Boom 0.12 ₾ 360,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 The King Panda 0,05 ₾ 300,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Valley of Pharaohs 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Vegas VIP Gold 0,30 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Vegas Wins 0,01 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 VIP Filthy Riches 0.10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Wild Diamond 7x 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Wild Jester 0,01 ₾ 1 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Wild Ocean 0.20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Wild Pride 0,10 ₾ 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Winner's Cup 0,30 ₾ 1 500,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Wunderfest 0,01 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Wunderfest Deluxe 0,25 ₾ 1 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Leprechaun's Lucky Barrel 0.20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



54 Surfin' Reels 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Colossal Vikings 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Aztec Palace 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

57 Colossal Fruit Smash 0,20 ₾ 1 000,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

58 Witches Wild Brew 0,25 ₾ 750,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

59 Snail Race 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

60 Dragon's Chest 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

61 Chicken Party 0,20 ₾ 600,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

62 Hooked 0,25 ₾ 1 250,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

63 Gladiator Arena 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

64 Arabian Spins 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 175 000,00 ₾ 

65 Spinosaurus 0,20 ₾ 600,00 ₾ 1 500 000,00 ₾ 

 

პროვაიდერი - PLAYSON 
1.31. 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. 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 გადახდა. 

 
N 

 

თამაშის  დასახელება 

მინიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

ფსონი 

მაქსიმალური 

მოგება 

1 Solar Queen 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

2 Clover Riches 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

3 Imperial Fruits: 100 Lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

4 Fruit Supreme: 25 Lines 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

5 Wild burning wins: 5 lines 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

6 Book of Gold: Classic 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

7 Sakura Dragon 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

8 Fruits & Jokes 100 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

9 3 fruits win 10 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

10 Mega Burning Wins: 27 ways 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

11 Vikings Fortune: Hold and Win 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

12 Imperial Fruits: 5 lines 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

13 Sevens & Fruits: 20 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

14 Fruits & Clovers: 20 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 



15 Mighty Africa: 4096 Ways 0,50 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

16 100 Joker Staxx 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

17 Wild Warriors 0,60 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

18 Lucky Staxx 40 Lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

19 Crystal Crush 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

20 Fruits & Jokers: 40 lines 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

21 Chicago Gangsters 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

22 Book of Gold Double Chance 0,40 ₾ 150,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

23 Phoenix Fire 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

24 Super Burning Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

25 Rise of Egypt 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

26 40 Joker Staxx 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

27 Joker Expand: 5 Lines 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

28 God of Wild Sea 0,50 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

29 Burning Wins 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

30 Sevens & Fruits 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

31 Claws vs Paws 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

32 Kingdom of the Sun : Golden Age 0,60 ₾ 210,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

33 Legend of Cleopatra 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

34 Crystal Land 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

35 Fruits'N'Stars: Holiday Edition 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

36 Fireworks Master 0,50 ₾ 108,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

37 Clover Tales 0,54 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

38 Dancing Dragon Spring Festival 0,60 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

39 Spellcraft 0,54 ₾ 216,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

40 Down the Pub 0,60 ₾ 210,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

41 Burlesque Queen 0,42 ₾ 210,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

42 Dracula's Family 0,60 ₾ 210,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

43 Wild Hunter 0,54 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

44 Fruits Of Nile 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

45 Thunder Reels 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

46 Odysseus 0,60 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

47 Lucky Pirates        0,54 ₾       180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

48 Sky Way        0,42 ₾       210,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

49 Fruits And Stars 0,20 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

50 Viking Gods: Thor and Loki 0,30 ₾ 180,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

51 Book of Gold: Symbol Choice 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

52 Super Burning wins: Respin 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

53 Red Chilli Wins 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

54 Caesar's Glory 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

55 Fruit Xtreme 0,40 ₾ 200,00 ₾ 100 000,00 ₾ 

56 Sunny Fruits: Hold and Win 0,40 ₾ 200,00 ₾ 200 000,00 ₾ 

57 Solar Temple 0,40 ₾ 200,00 ₾ 120 000,00 ₾ 

58 Sevens & Fruits: 6 reels 0,40 ₾ 200,00 ₾ 120 000,00 ₾ 
 

             საიტის მობილური ვერსიისთვის განკუთვნილი სლოტ თამაშები. 
 

პროვაიდერი - Bet Digital 



1.32. 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 Giant Gems 0,10 ₾ 1 000,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

2 Valhalla 0,10 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

3 Blazin Hot 7s 0,05 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

4 Joker10000 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

5 Crowning Glory 0,20 ₾ 40,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

6 Knights of Gold 1,00 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

7 Wilds Deluxe 0,10 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

8 Abracardabra 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

9 Big Spinner 0,02 ₾ 100,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

10 Ambassador Slot 0,01 ₾ 250,00 ₾ 50 000,00 ₾ 

11 Subbuteo Slot 0,20 ₾ 500,00 ₾ 50 000,00 ₾ 



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 

მიუთითეს არასწორი პირადი მონაცემები მონაცემები. 

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/
http://www.crystalbet.com-ზე/
http://www.crystalbet.com/
http://www.crystalbet.com-ზე/
http://www.crystalbet.com-ზე/
http://www.crystalbet.com-ზე/
http://www.crystalbet.com-ზე/
http://www.crystalbet.com-ზე/


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. ასეთი გარემოების შემთხვევაში “კომპანია“ იტოვებს უფლებას დადებული 

ყველა ფსონი ანულირებულად ჩათვალოს და შესაბამისად, დადებული ფსონები/თანხები არ დაუბრუნოს 

მომხმარებელს დეპოზიტზე. 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/
http://www.crystalbet.com-ის/


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. 

 

განსაკუთრებული   პირობები. 

1. ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება და ამ შემთხვევაში 

ინტერნეტ–სამორინე „კომპანია“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. ასეთი გარემოების შემთხვევაში „კომპანია“ 

იტოვებს უფლებას ფსონი გაუქმებულად ჩათვალოს. 

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 სალონის 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 შემოიტანის წერილობითი განცხადება კომპანიის ადმინისტრაციის 

სახელზე, სადაც დეტალურად აღწერს მოთხოვნის არსსა და ასაბუთებს მას. კომპანიას აქვს 10 სამუშაო დღის ვადა 

განცხადების განიხილვისთვის და რეაგირებისთვის. თუ მომხმარებელს ეს პასუხიც არ დააკმაყოფილებს, მას 

წარმოეშვება უფლება მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მექანიზმებს დავის 

გადასაჭრელად. 

6. ჯეკპოტის გათამაშებისას, ჯეკპოტის თანხის მოსაგებად აუცილებელია წინასწარ გაიაროთ 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“ს დირექტორი 
გიორგი ჩხეიძე 


