
Live Casino Hold'em

Προσφέρουμε Live Casino Hold'em μίας τράπουλας με πραγματικό ντίλερ και ένα
πραγματικό τραπέζι παιχνιδιού Live Casino Hold'em.

Το Live Casino Hold'em είναι μια παραλλαγή του πόκερ πέντε φύλλων. Λαμβάνετε δύο
φύλλα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαζί με το flop των πέντε φύλλων για να
σχηματίσετε το καλύτερο δυνατό χέρι πόκερ.

Live Casino Hold'em RNG

Προσφέρουμε Live Casino Hold'em μίας τράπουλας. Αυτό το παιχνίδι δεν φιλοξενείται
από ζωντανό ντίλερ, τα ψηφιακά χαρτιά μοιράζονται και αφαιρούνται από τις θέσεις
ντίλερ και παίκτη αυτομάτως. Παίζετε ενάντια στο χέρι ενός αυτόματου ντίλερ.

Το Casino Hold'em είναι μια παραλλαγή του πόκερ πέντε φύλλων. Λαμβάνετε δύο
φύλλα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαζί με το flop των πέντε φύλλων για να
σχηματίσετε το καλύτερο δυνατό χέρι πόκερ.

Σημειώστε ότι το Καζίνο επιτρέπει μέχρι και 1.000 παίκτες ταυτόχρονα.

Ροή πονταρίσματος

Αν ένας γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη όταν μπαίνετε στο τραπέζι,
περιμένετε τον επόμενο και μετά τοποθετήστε τα πονταρίσματά σας.
Για να τοποθετήσετε ποντάρισμα, επιλέξτε μάρκα και τοποθετήστε την στη θέση
πονταρίσματος.
Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορες μάρκες σε διαφορετικές θέσεις
πονταρίσματος ταυτόχρονα.
Το χρονόμετρο στο παράθυρο του παιχνιδιού δείχνει πόσος χρόνος σάς απομένει
για να τοποθετήσετε τα πονταρίσματά σας.
Μετά το σήμα Όχι άλλα Πονταρίσματα, ξεκινά ο γύρος παιχνιδιού.
Τα κέρδη πληρώνονται για τα νικητήρια πονταρίσματα στο τέλος κάθε γύρου
παιχνιδιού.
Για να παίξετε έναν γύρο παιχνιδιού, τοποθετήστε ξανά τα πονταρίσματά σας ή
χρησιμοποιήστε το κουμπί Ποντάρισμα ξανά.
Για να παραλείψετε έναν γύρο, απλά μην τοποθετείτε πονταρίσματα στο
τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού

Επιλέξτε μια μάρκα και τοποθετήστε το ποντάρισμα Ante ή το ποντάρισμα Blind
Call (αν είναι ενεργοποιημένο). Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε το
προαιρετικό Παράπλευρο ποντάρισμα AA.
Όταν ξεκινήσει ο γύρος παιχνιδιού, τόσο εσείς όσο και ο ντίλερ θα λάβετε δύο
φύλλα (του ντίλερ είναι κλειστά), και τρία φύλλα θα μοιραστούν στο flop.
Εάν τα φύλλα που σας μοιραστούν σχηματίζουν ένα χέρι Πόκερ μαζί με το flop,
ο τύπος του χεριού εμφανίζεται σε εσάς.



Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε Call, για να συλλέξετε τα κέρδη σας από
το ποντάρισμα Ante και το Παράπλευρο ποντάρισμα AA και να συνεχίσετε να
παίζετε ενάντια στον ντίλερ, ή να κάνετε Πάσο και να χάσετε τα πονταρίσματά
σας.
Αν δεν κάνετε Call μέσα στο χρονικό όριο, το χέρι σας θα πάει πάσο αυτομάτως
και θα χάσετε τα πονταρίσματά σας, ασχέτως του χεριού που έχετε.
Αν πήγατε πάσο, ο γύρος παιχνιδιού τελειώνει για σας. Αν κάνατε Call, τα
τελευταία δυο φύλλα μοιράζονται στο flop, τα φύλλα του ντίλερ ανοίγουν και το
καλύτερο πιθανό φύλλο σχηματίζεται και εμφανίζεται και για τους δυο σας.
Εάν το χέρι σας είναι καλύτερο από του ντίλερ, κερδίζετε και τα πονταρίσματά
σας Ante ή Call επιστρέφονται σε εσάς μαζί με τα κέρδη σας. Εάν το χέρι του
ντίλερ είναι καλύτερο από το χέρι σας, χάνετε τα πονταρίσματά σας.

Εύρη ορίων

Τα εύρη ορίων που εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του τραπεζιού στο Λόμπι και στο
περιβάλλον χρήστη του τραπεζιού παιχνιδιού αντιστοιχούν στα όρια πονταρίσματος
Ante.

Blind Call

Η λειτουργία Blind Call σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε ένα ποντάρισμα στη θέση Call 2x
πριν μοιραστούν τα φύλλα και να συμμετάσχετε αυτομάτως σε όλο τον γύρο παιχνιδιού.
Να έχετε υπόψη ότι το ποντάρισμα που τοποθετείται στη θέση Blind Call είναι διπλάσιο
εκείνου του πονταρίσματος Ante. Aν τοποθετήσατε πρώτα ένα ποντάρισμa Blind Call
αντιγράφεται αυτομάτως στη θέση Ante. Επίσης, οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες μάρκες
τοποθετηθούν στη θέση Blind Call θα αυξήσουν αντιστοίχως το ποντάρισμα Ante.

Το Blind Call είναι διαθέσιμο μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών
σας και μπορείτε να το απενεργοποιήσετε από τις Ρυθμίσεις του παιχνιδιού.

Παράπλευρα πονταρίσματα

Το Παράπλευρο ποντάρισμα AA είναι προαιρετικό. Σας επιτρέπει να ποντάρετε ότι τα
πρώτα πέντε φύλλα που μοιράζονται (τα δύο δικά σας φύλλα συν τα τρία πρώτα φύλλα
του flop) θα περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι Άσων ή καλύτερο.

Εάν έχετε ζευγάρι Άσων ή καλύτερο, κερδίζετε επίσης το παράπλευρο ποντάρισμα ΑΑ.

Σημείωση: Το Παράπλευρο ποντάρισμα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πάροχο
υπηρεσιών σας.

Κατάταξη χεριού

Σε κάθε στάδιο του γύρου παιχνιδιού, τα καλύτερα διαθέσιμα χέρια σχηματίζονται
αυτόματα. Τα χέρια κατατάσσονται μόνο σύμφωνα με τα καλύτερα πέντε φύλλα (το
καλύτερο χέρι πόκερ).

Ο ντίλερ πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ζευγάρι Τεσσάρια για να πληροί τις
προϋποθέσεις. Εάν δεν το έχει, το ποντάρισμα Call επιστρέφεται και το ποντάρισμα
Ante πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών.



Αν ο ντίλερ πληροί τις προϋποθέσεις και κερδίσετε, το ποντάρισμα Ante πληρώνει
σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών και το ποντάρισμα Call πληρώνει ισόποσα.

Αν έχετε αποτέλεσμα χεριού ίσο με το αποτέλεσμα χεριού του ντίλερ, ο νικητής
καθορίζεται από το υψηλότερο φύλλο ανάμεσα από τα υπόλοιπα φύλλα που διατίθενται
και στους δυο.

Εάν τόσο ο ντίλερ όσο και εσείς έχετε χέρια του ίδιου τύπου, το χέρι που περιλαμβάνει
το φύλλα με την υψηλότερη αξία κερδίζει (π.χ. οι Τρεις Ρηγάδες κερδίζουν τις Τρεις
Ντάμες, ένα φλος A, 6, 5, 4, 3 κερδίζει ένα φλος K, J, 10, 8, 7).

Αν ο ντίλερ πληροί τις προϋποθέσεις και ο παίκτης έρθει ισοπαλία με τον ντίλερ, τότε
και τα πονταρίσματα Ante και τα πονταρίσματα Call θα έρθουν ισοπαλία.

Ο Άσος είναι ημι-μπαλαντέρ. Μπορεί να είναι το φύλλο με την υψηλότερη αξία σε μια
κέντα A, K, Q, J, 10, ή το φύλλο με τη χαμηλότερη αξία σε μια κέντα 5, 4, 3, 2, A.

Πίνακας δύναμης χεριών

Κατάταξη
χεριού Περιγραφή

Φλος
ρουαγιάλ

Μια κέντα ύψους Άσου μίας φυλής 

Παράδειγμα: A K Q J 10

Κέντα φλος
Μια κέντα που αποτελείται ολόκληρη από μία φυλή 

Παράδειγμα: 3 4 5 6 7

Τέσσερα όμοια
Τέσσερα φύλλα ίδιας κατάταξης 

Παράδειγμα: J J J J Q

Φουλ
Τρία όμοια και ένα ζευγάρι 

Παράδειγμα: K K K 5 5

Φλος
Πέντε φύλλα της ίδιας φυλής 

Παράδειγμα: 3 7 8 10 J

Κέντα
Πέντε φύλλα διαδοχικής κατάταξης 

Παράδειγμα: 6 7 8 9 10

Τρία όμοια
Τρία φύλλα ίδιας κατάταξης 

Παράδειγμα: A 5 A A J

Δύο ζευγάρια Δύο φύλλα της ίδιας κατάταξης και άλλα δύο φύλλα της ίδιας



κατάταξης 

Παράδειγμα: 3 3 Q Q 9

Ζευγάρι
Δύο φύλλα ίδιας κατάταξης 

Παράδειγμα: A A 6 10 K

Υψηλό φύλλο
Το υψηλότερο φύλλο στο χέρι 

Παράδειγμα: 2 4 3 7 K

Επιστροφή στον παίκτη και πίνακες πληρωμών

Η βέλτιστη ποσοστιαία θεωρητική επιστροφή στον παίκτη για το ποντάρισμα Ante είναι
99.18% και για το παράπλευρο ποντάρισμα AA είναι 93,74%. Τα πονταρίσματα Call
πληρώνουν ισόποσα.

Παράπλευρο ποντάρισμα AA

Χέρι Πληρωμή

Φλος Ρουαγιάλ 100 προς 1

Κέντα Φλος 50 προς 1

Καρέ 40 προς 1

Φουλ 30 προς 1

Φλος 20 προς 1

AA ή υψηλότερο 7 προς 1

Ποντάρισμα Ante

Χέρι Πληρωμή

Φλος Ρουαγιάλ 100 προς 1

Κέντα Φλος 20 προς 1



Καρέ 10 προς 1

Φουλ 3 προς 1

Φλος 2 προς 1

AA ή υψηλότερο 1 προς 1

Ανακάτεμα φύλλων

Μετά από κάθε γύρο παιχνιδιού, η τράπουλα αντικαθίσταται από τράπουλα που έχει
ανακατευθεί ήδη. Το ανακάτεμα γίνεται είτε από άτομο υπεύθυνο για το ανακάτεμα των
φύλλων που κάθεται στο τραπέζι κοντά στον ντίλερ είτε με τη βοήθεια μηχανής
ανακατέματος που χειρίζεται ο ντίλερ.

Κάψιμο φύλλων πριν από τον γύρο παιχνιδιού: ακριβώς πριν από τον γύρο
πονταρίσματος, ο ντίλερ τραβάει κλειστό το πρώτο φύλλο από τη μηχανή ανακατέματος
και το καίει.

Ανακάτεμα φύλλων

Τα φύλλα ανακατεύονται αυτόματα μετά από κάθε γύρο παιχνιδιού.

Στοιχεία UI

 
Επαναποντάρισμα

Τοποθετεί το ίδιο ποντάρισμα με τον προηγούμενο γύρο.

 
Αναίρεση

Καταργεί τα πονταρίσματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στο τραπέζι.

 
Διπλασιασμός

Διπλασιάζει το ποντάρισμα που μόλις τοποθετήσατε.

 
Call

Τοποθετήστε ένα ποντάρισμα Call (διπλασιάστε το
ποντάρισμα Ante) και συνεχίστε να παίζετε εναντίον του
Ντίλερ.

Εγκαταλείψτε τα πονταρίσματά σας και τερματίστε το γύρο



 
Πάσο

του παιχνιδιού.

 
Μενού

Το πλήκτρο ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες και συμβουλές εργαλείων.
Ρυθμίσεις ήχου - Σας επιτρέπει να κάνατε σίγαση ή
αναίρεση σίγασης των ήχων του παιχνιδιού και της
φωνής του/της ντίλερ, καθώς και να αλλάξετε την
ένταση ήχου.
Ρυθμίσεις βίντεο - Σας επιτρέπει να αλλάζετε την
ποιότητα ροής βίντεο.
Ιστορικό παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να έχετε
πρόσβαση στις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το
ιστορικό των προηγούμενων παιχνιδιών σας. 
Αν θεωρείτε ανεπαρκή τα στοιχεία που παρέχονται
στο Ιστορικό παιχνιδιού, ζητήστε μια πιο λεπτομερή
ανάλυση από τον πάροχο υπηρεσιών.
Βοήθεια - Ανοίγει τα αρχεία Βοήθεια και Κανόνες
που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
Υποστήριξη* - Σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με
την ομάδα Υποστήριξης Πελατών. 
* Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
στη χώρα σας.

Υπόλοιπο
Εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο παιχνιδιού. Πρόκειται για τα
χρήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παίξετε το
παιχνίδι.

 
Ταμείο

Ανοίγει το παράθυρο Ταμείο, όπου μπορείτε να καταθέσετε
και να αναλάβετε χρήματα, να δείτε το ιστορικό των
συναλλαγών σας, κ.λπ.

 
Όρια

Ανοίγει τον πίνακα Όρια.

 
Φιλοδωρήματα

Δίνει ένα φιλοδώρημα* στον ντίλερ. 
* Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι
ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

 

Πραγματοποιεί φόρτωση της Κύριας Αίθουσας όπου
μπορείτε να πάρετε μέρος σε άλλο τραπέζι.



Λόμπι

 
Χρυσές Μάρκες

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Οι Χρυσές Μάρκες είναι μάρκες μπόνους που απονέμονται
σε εσάς σε ορισμένα επιτραπέζια παιχνίδια. Κάθε Χρυσή
Μάρκα έχει συγκεκριμένη αξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για ποντάρισμα όπως μια φυσιολογική μάρκα. Εάν το μενού
Χρυσή Μάρκα είναι διαθέσιμο στον πίνακα εργαλείων,
σημαίνει ότι έχετε Χρυσές Μάρκες διαθέσιμες για χρήση στο
τρέχον παιχνίδι. 
Το μενού Χρυσή Μάρκα εμφανίζεται την αξία και τον αριθμό
των Χρυσών Μαρκών που είναι διαθέσιμες. Εάν έχετε
κερδίσει Χρυσές Μάρκες διαφορετικής αξίας, το μενού
απαριθμεί όλες τις αξίες μαρκών και τον αριθμό τους. Οι
μάρκες ίδιας αξίας από διαφορετικά μπόνους προστίθενται.

Το κουμπί Πληροφορίες ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο
με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Χρυσές
Μάρκες.

Για να ποντάρετε χρησιμοποιώντας τις Χρυσές Μάρκες,
επιλέξτε πρώτα την επιθυμητή αξία Χρυσής Μάρκας και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα ποντάρισμα ως συνήθως. Η
εναπομείνουσα ποσότητα από Χρυσές Μάρκες μειώνεται
αντίστοιχα.

Σημείωση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία
Χρυσές Μάρκες κατά τον γύρο πονταρίσματος και
μπορείτε να τοποθετήσετε Χρυσές Μάρκες σε
διαφορετικές θέσεις πονταρίσματος. Ωστόσο, ο
πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να έχει περιορίσει
τον αριθμό από Χρυσές Μάρκες που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε ένα παιχνίδι.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να αναμίξετε Χρυσές Μάρκες
με Κανονικές Μάρκες (που σχετίζονται με το
Υπόλοιπό σας) σε μία θέση πονταρίσματος.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Χρυσές
Μάρκες για:

Ενέργειες Blind κατά τον γύρο
πονταρίσματος
Ποντάρισμα κατά τους γύρους ενεργειών
(π.χ. Για Διπλασιασμό)

Αν ο πάροχος λειτουργίας έχει ενεργοποιήσει τη
χρήση πολλαπλών Χρυσών Μαρκών, το παιχνίδι
προσπαθεί αυτομάτως να τοποθετήσει αυτά τα
πονταρίσματα με Χρυσές Μάρκες, προτιμώντας τις
μάρκες που βρίσκονται πιο κοντά στην αρχική αξία
πονταρίσματος με Χρυσές Μάρκες.



Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες Χρυσές
Μάρκες, το παιχνίδι χρησιμοποιεί Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα, δημιουργώντας
ένα ανάμεικτο ποντάρισμα.
Αν δεν επιτρέπονται τα ανάμεικτα
πονταρίσματα και δεν έχετε αρκετές Χρυσές
Μάρκες ή αν φτάσατε το όριο των
επιτρεπόμενων Χρυσών Μαρκών στο τρέχον
παιχνίδι, χρησιμοποιούνται Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα.
Σημειώστε ότι το ποντάρισμα απορρίπτεται
αν το υπόλοιπο Κανονικών Μαρκών σας
είναι πολύ χαμηλό, για να καλύψει το
ποντάρισμα.

Μπορείτε κάθε φορά να τοποθετείτε ανάμεικτο
ποντάρισμα στο παιχνίδι ρουλέτας και SicBo.

Στην περίπτωση Ισοπαλίας ή Επιστροφής χρημάτων, η
Χρυσή Μάρκα που ποντάρατε θα σας επιστρέφεται. Λάβετε
υπόψη ότι η Ισοπαλία ή η Επιστροφή χρημάτων
εμφανίζονται σε παιχνίδια Μπλάκτζακ, Μπακαρά, Δράκος/
Τίγρης και πόκερ.

Δεν μπορείτε να ασφαλίσετε ποντάρισμα Χρυσής Μάρκας ή
ανάμεικτο ποντάρισμα.

Αν το ποντάρισμα Ασφάλειας που τοποθετείτε είναι
ανάμεικτο ποντάρισμα, μόνο τα Πραγματικά χρήματα
ασφαλίζονται και σας επιστρέφονται, σε περίπτωση που ο
ντίλερ φέρει μπλάκτζακ.

Όταν κερδίζει το ποντάρισμα με τη Χρυσή Μάρκα σας, η
αξία της Χρυσής Μάρκας θα αφαιρείται από το ποσό
κέρδους.

Όλοι οι γύροι παιχνιδιού που παίζονται με Χρυσές Μάρκες
διακρίνονται στο ιστορικό παιχνιδιών με το αντίστοιχο
εικονίδιο (GC).

Δήλωση αποποίησης ευθυνών για τα ζωντανά
πονταρίσματα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουμε, ότι οι πληροφορίες που
εμφανίζονται σε εσάς και στον ιστότοπο μας αναφορικά με τα συμβάντα είναι ακριβείς.
Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καθοδήγησης. Λόγω της
φύσης αυτών των συμβάντων και το ενδεχόμενο καθυστέρησης ζωντανών μεταδόσεων,
αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της
βαθμολογίας και του χρόνου παιχνιδιού. Φροντίστε να ανατρέξετε στους ειδικούς
κανόνες πονταρίσματος, για να δείτε με ποιος τρόπο γίνεται η διευθέτηση των
πονταρισμάτων σε συγκεκριμένες αγορές. Επισημαίνεται, ότι αυτή η καθυστέρηση
ποικίλει μεταξύ των πελατών και μπορεί να εξαρτάται από την εγκατάσταση από την
οποία λαμβάνουν τα δεδομένα ή τις εικόνες.



Live ροές βίντεο: Λόγω της φύσης του Διαδικτύου ενδέχεται να προκύψει λανθάνων
χρόνος βίντεο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει, ότι οι παίκτες/
παίκτριες δεν έχουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα λόγω του δυνητικού λανθάνοντα
χρόνου.

Σημείωση σχετικά με τις δυσλειτουργίες: Δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές
και τα παιχνίδια.

Σημείωση για τη στρογγυλοποίηση: Τα πονταρίσματα στρογγυλοποιούνται πάντοτε
προς τα κάτω από το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Όταν αποζημιωθείτε και τα χρήματα
μεταφερθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, κάθε ποσό μικρότερο του 0,01
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Σημείωση για ανολοκλήρωτες ενέργειες: Απλήρωτες ενέργειες ακυρώνονται μετά από
90 ημέρες.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Αν αποσυνδεθείτε από το Διαδίκτυο στη μέση
κάποιου παιχνιδιού ενώσω παίζετε για Πραγματικά Χρήματα, παρακαλούμε
αποκαταστήστε τη σύνδεση σας στο Διαδίκτυο και επανασυνδεθείτε στο Καζίνο. 
Θα κατευθυνθείτε αυτόματα στη μη-live έκδοση του παιχνιδιού την οποία παίζατε έτσι
ώστε να μπορέσετε να τελειώσετε τον γύρο του παιχνιδιού. Παρακαλούμε προσέξτε ότι
σε αυτόν τον γύρο μεταφέρονται μόνο τα φύλλα που ήταν στο τραπέζι τη στιγμή της
αποσύνδεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ροή βίντεο μπορεί να σας επιτρέψει να δείτε
επιπλέον φύλλα που μοιράζει ο/η ντίλερ ή αποκαλύπτονται μετά την αποσύνδεση. Αυτά
τα φύλλα δεν μεταφέρονται στον μη-live γύρο του παιχνιδιού. Προσέξτε ότι τα
παράπλευρα πονταρίσματα διεκπεραιώνονται με βάση το live παιχνίδι και όχι τη μη-live
έκδοση του παιχνιδιού. 
Αν δεν είχατε κινήσεις σε εκκρεμότητα, το παιχνίδι διεκπεραιώνεται εκτός σύνδεσης
σύμφωνα με τη live έκδοση του παιχνιδιού και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του
γύρου στο ιστορικό παιχνιδιού.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Εάν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι λόγω
προβλήματος σύνδεσης, το χέρι θα ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας την ενέργεια Πάσο.
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του γύρου στο ιστορικό του παιχνιδιού.

Ενημερώθηκε στις: 02/08/2021


