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Pokkerireeglid 
 

Mis on pokkerireeglite versioonis 1.8 muutunud? 
 

Täiendavalt kaks rahamängu panust: 
- No Limit (ülempiirideta) Holdem 4€ / 8€ 
- Pot limit (pangas oleva 

raha ülempiiriga) Omaha 4€ / 
8€ Täiendavalt üks Sit & Go 
(kindla mängijatearvuga) 
panus: 

- 2-käeline Sit & Go 200€ sisseostu 
Uus turniiriliik: Rebuy juurdeostuturniirid 

 
 

Käesolevas juhendi osas kirjeldatakse pokkerieeskirju: 
 
 

● Rahamängud 
● Turniirid 

 
Pokkerikäe osa selgitab pokkerikäe jaotuse hierarhiat. 

 
 

Rahamängud 
 

Käesolevas juhendi osas kirjeldatakse järgmiste rahamängude reegleid: 
 
 

●  Texas Holdem  
● Omaha 
● Banzai – Texas Holdemi väikese stäkiga versioon  

 
 
 

Pokkerikäe osa selgitab pokkerikäe jaotuse hierarhiat. 
 

Nende mängude mängimisel kasutatakse ühte kaardipakki. Kaardipakki segatakse pärast iga 
vastasseisu. 

 
 

Texas Holdem 
 

No Limit (ülempiirideta) Texas Holdem on praegu maailma kõige populaarseim pokkeri variant. 
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Igal mängijal on kaks kaarti (tuntud kui „pimedad kaardid“), mida näevad ainult nemad. Mängu 
ajal käiakse lauale viis ühist kaarti. Iga mängija saab neid kaarte näha 
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ja kasutada oma parima võimaliku viie kaardiga pokkerikäe 
moodustamiseks, kombineerides need oma pimedate kaartidega. 

 
 
 

Kuidas mängida 
 
 

Unibeti pokker kasutab kuue-käelisi rahamängu tabeleid. Kui lauaga liitub kolm mängijat, 
alustatakse käega. 
Mitte iga mängija ei saa koheselt lauda istuda, kuna uue tabeli käivitamiseks ei pruugi olla 
piisavalt mängijaid. Sellistel juhtudel pannakse need mängijad järjekorda ja esitatakse vastav 
teave. Neil on lubatud lahkuda järjekorrast igal ajal, kui nad seda soovivad, kuid enamikul 
juhtudel tuleb oodata vaid paar sekundit. 

 
Juhuslikule mängijale antakse „dealer-button“, mis tähistab kohta, kus alustatakse 

panustamisringidega ja kus tehakse pimepanused. Kaks järgmist mängijat, diileri istekohast 
päripäeva, postitavad „väikese pimepanuse“ ja „suure pimepanuse“ – fikseeritud suurusega 
kohustuslikud panused. Erand: Kui laua taga mängivad ainult kaks mängijat (üks ühe vastu 
ehk heads-up), siis saab diiler väikese pimepanuse ja suur pimepanus läheb teisele 
mängijale. 

Igale mängijale jagatakse kaks kaarti. 
 
 

Uus mängija peab ootama, kuni nad jõuavad suure pimepanuse positsioonile, enne kui ta saab 
käega ühineda. Käsi käivitub, kui lauas on vähemalt kolm mängijat, kes ei ole mängust ajutiselt 
väljunud. Erand: Kui eelmisel käel oli kolm või enam mängijat, kuid sellel käel on ainult kaks, 
käivitub käsi ikkagi. 

 
Pärast seda toimub esimene panustamisring, mis algab mängijast, kes asub suurest 
pimepanusest päripäeva. 

 
 

Järgmisena jagatakse lauale kolm esimest kaarti ehk „floppi“, mis on kõikidele mängijatele 
ühised ja toimub panustamisring (alates diilerist päripäeva järgmisest mängijast, nagu ka 
kõigil järgmistel panustamisvoorudel). 

 
Jagatakse neljas ühine avatud kaart ehk „turn“, millele järgneb panustamisvoor. 

 
Jagatakse viies ühine avatud kaart ehk „river“, millele järgneb viimane panustamisring ja 
kinniste kaartide avamine. 

 
 
 

Panustamisvoor 
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Panustamisvooru ajal saab iga mängija, kellel on veel kaarte ja kes pole veel 
„all-in“ (kogu raha või mängumärkide panustamine ühte jaotusesse), tegutseda vähemalt 
üks kord päripäeva, alustades mängijast pärast suurt pimepanust esimeses (nt preflop) 
panustamisvoorus ja pärast diilerit asuvat mängijat järgmiste mänguvoorude ajal. 

 
Panustamisvoor algab ja iga mängija saab tegutseda ühe korra. Kui mõni mängija panustab 
või tõstetakse vooru ajal, jätkub voor päripäeva, kuni kõik mängijad, kes on endiselt käed, on 
teinud sarnase panuse või on loobunud kaartidest ehk „folded“. Viimane tegutsev mängija on 
esimene aktiivne 
(nt mitte-„folded“, mitte-„all-in“) mängija enne seda, kes tegi viimase panuse või 

tõstis. Mängija saab teha ühe järgmistest valikutest: 

Fold (kaartidest loobumine) 
 

Käe minetamine. Mängija ei ole enam tehingu osa, tal ei ole kaarte, ta ei saa võita mistahes 
panga osa ega pea tegema täiendavaid otsuseid. 

 
 
 

Check ehk vaatamine 
 

Mängija küll ei loobu kaartidest, kuid ei tee panust ning loovutab sõnaõiguse järgmisele 
mängijale. Tingimusel, et varem pole ükski teine mängija panustanud. Erand: Suure 
pimepanuse teinud mängija saab checkida esimesel (preflopil) panustamisringil, kui keegi pole 
tõstnud. 

 
 
 

Call 
 

Varasema mängija poolt tehtud panusele (bet) või tõstele (raise) samaväärse summaga 
vastamine. Tingimusel, et varem pole ükski teine mängija panustanud või tõstnud. Erand: 
Esimesel (st preflopiga) panustamise ringil on võimalik vastata, kui keegi ei ole tõstnud, sest 
mängija kutsub välja suure pimepanuse summa. 

 
 
 

Panus/Tõstmine 
 

Need kaks on sarnased toimingud – panuse tegemine / suurendamine. Mõistet „panustamine“ 
(bet) kasutatakse siis, kui samas voorus ei olnud varasemat panust, ja mõistet „tõstmine“ 
(raise) kasutatakse varasema panuse korral. 

 
Mängija saab valida summa, mille ta panustab / tõstab teatud piirangutega: 

● Varasema panuse / tõstmise korral peaks uus panus olema vähemalt sama suur. 
Näiteks kui panus 5 tõsteti 15-le, järgmine tõste peab olema vähemalt 25, sest suurim 
tõste oli 10 võrra suurem. 
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● Panus / tõste peab olema vähemalt sama suur kui suur pimepanus. 
● Erandiks on see, et panus paneb teid „all-in“i, nagu selgitatakse lähemalt järgmises osas. 
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All-In ehk kõik mängu 
 
 
 

Mängijatel on teatud erivõimalused, kui nende ees olevat raha pole piisav täieliku „call“i või 
seaduslikuks tõusu tegemiseks. 

Mängija, kes on „all-in“, ei osale enam panustamisvoorudes, aga saab käe lõpus, ja showdowni 
ajal saab võita kogu raha, millega ta suutis vastata. Pangasisene raha jagatakse 
põhipankadeks (pank, mida kõik mängijad, kellel on veel kaarte, saavad võita) ja muutuv kogus 
kõrvalpankadeks (koosneb panustest, millele saavad vastata ainult üksikud mängijad) all-in. 
Näiteks kui mängijad A ja B panustavad ja teevad käe jooksul väljakutse 1000 ning mängija C 
on all-in 100-ga, siis on põhipank 300, mida A, B või C saavad võita, ja kõrvalpank 1800, mida 
saavad võita ainult A või B. 

 
● Kui mängija seisab vastamisi panuse või tõstmisega, mis on suurem kui tema 

allesjäänud stäkk, siis saavad nad teha väljakutse kogu oma allesjäänud rahaga ja 
pärast seda loetakse ta „all-in“iks. 

 
● Kui panustamine kogu mängijale allesjäänud raha eest on õiguslik panus (suurem 

kui minimaalne tõus) ja mängija saab seaduslikult panustada/tõsta, võivad nad 
valida „all-in“ panustamise/tõstmise. Panustamist/tõstmist käsitletakse tavapäraselt 
ja mängija käsitletakse pärastpoole „all-in“ina. 

 
● Kui mängijal on rohkem raha, kui läheb väljakutseks tarvis, kuid seda on vähem kui 

oleks seaduslik minimaalne panus/tõstmine, võivad nad ikkagi valida „all-in“ 
panustamise/tõstmise. See tõstmine ei „taasava“ panustamist, mis tähendab, et kui 
panustamisvoor jätkub, kuna mängijad ei ole sellele panusele vastanud, siis on neil 
ainus võimalus teha „call“ või „fold“, sest tõsta enam ei saa. Näiteks mängija A 
„check“ib, mängija B teeb seadusliku panuse, mängija C teeb „call“i ja mängija D teeb 
alamõõdulise „all-in“i. Nüüd on mängijal A olemas kõik tavapärased valikud (sest ta on 
vastamisi B õigusliku panusega), aga kui ta „fold“ib või teeb „call“i, siis on mängijatel B 
ja C ainus võimalus vastata D panusele kas „call“i või „fold“iga. 

 
 
 

Erijuhtum 
 

Kui järjest on mitu alamõõdulist „all-in“i, ja nende vahel puuduvad „call“id ning nad annavad 
kokku seadusliku tõstmise, siis viimane alamõõduline tõstmine taastab panustamise. Näiteks 
mängija A teeb panuse 10, mängija teeb B „call“i, mängija C tõstab „all-in“i 18-le. Tõstmine (8) 
jääb alla 10, nii et panustamist ei tavata. Nüüd teeb mängija D samuti „all-in“ tõstmise, kokku 
25-le. Vahepeal „call“e ei tehtud ja tõus on kokku (8+7) üle 10, mis oli miinimum, seega D 
tõstmine avab panustamise ning mängijatel A ja B on võimalik tõsta, kui on taas nende kord. 
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Showdown ehk kinniste kaartide avamine pärast viimast panustamisvooru 
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Pärast viimast panustamisvooru (river), näitavad mängijad, kellel on veel 
kaarte (mängijad, kes on „all-in“ või kes on vastanud samasuurte panuste või tõstmistega) oma 
kõik kaardid ette ja see, kellel on parim pokkerikäsi, see võidab. Põhipank ja kõik kõrvalpangad 
jagatakse välja eraldi, millest igaüks antakse parimale pokkerikäele mängijate vahel, kes 
moodustasid selle panga/kõrvalpanga ja on endiselt käsi. Mitme mängija korral on võimalik, et 
neil on sama viie-kaardiline pokkerikäsi. Kui see osutub ka parimaks käeks, jagatakse pank 
nende parimate käte vahel ühtlaselt. Ebavõrdne sentide kogus väljastatakse päripäeva, 
alustades mängijast, kes on diileri kõrval. 

 
Parim viie-kaardiline pokkerikäsi valitakse seitsme kaardi hulgast (kaks kinnist kaarti ja viis 
üldkaarti), kasutades mistahes arvul kinniseid kaarte (0, 1 või 2). 

 
Pokkerikäe osa selgitab pokkerikäe jaotuse hierarhiat. 

 
 

Sitting Out ehk ajutine mängust eemaldumine 
 

Kui mängija soovib teha pausi, läheb ta Sit Out-režiimi. Sit Out-režiimis jätkab mängija laua 
taga istumist, aga talle ei jagata karte ega pimepanuseid. Mängija jääb Sit Out-režiimi, kuni ta 
otsustab tegevusega jätkata. 

 
Kui mängija jääb Sit Out-režiimi enamaks kui 10 minutiks, siis ta eemaldatakse lauast ja 

saadetakse tagasi eestuppa. 
Kui mängija jätab Sit Out-režiimil olles vahele oma korra teha pimepanust, siis peab ta uuesti 
ootama, kuni tuleb pimepanuse tegemiseks taas tema kord. 

 
 
 

Probleemide korral 
 

Kui mängija kaotab mänguserveriga ühenduse ja mängukord jõuab temani, siis kõigepealt 
ootab server, kuni otsuse tegemise tavapärane aeg on lõppenud, ja seejärel annab server 
mängijale taasühendamiseks lisaaja 20 sekundit. Kui mängija pole selleks ajaks ühendust 
saanud, tehakse otsus tema eest automaatselt. Võimalusel on automaatne otsus „check“, 
vastasel korral on see „fold“. Mängija seatakse kuni käe lõpuni kui „sit out“. 

 
Kui vähetõenäoline serveri viga ei lase käel lõpetada, siis käsi tühistatakse ja kõik panused 
tagastatakse mängijatele. Iga otsustamata ja lahendamata panus mittetäielikes mängudes 
muutub kehtetuks 90 päeva pärast ja annetatakse heategevusele. 

 
 

Omaha 
 

Omaha Pokker on Texas Holdemiga sarnane kaardimäng. Põhierinevuseks on see, et igale 
mängijale jagatakse neli kaarti ja nad peavad neist kasutama täpselt kahte. Mängu ajal käiakse 
lauale viis ühist kaarti. Iga mängija saab neid kaarte näha ja kasutada, et moodustada parim 
võimalik viie-kaardiline pokkerikäsi, kombineerides kaks pimekaarti kolme ühiskaardiga. 
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Omaha Pot Limit on pokkeri põnev mänguvorm, mis on 
saavutanud viimastel aastatel suure populaarsuse. Mängu kiire tempo ja suured pangad on 
muutnud selle populaarseks eriti Euroopas, kus see on pärast pokkerimängu Texas Holdem 
No Limit mängitavuselt teine pokkeritüüp. 

 
 
 

Kuidas mängida 
 

Unibeti pokker kasutab kuue-käelisi rahamängu tabeleid. Kui lauaga liitub kolm mängijat, 
alustatakse käega. 
Mitte iga mängija ei saa koheselt lauda istuda, kuna uue tabeli käivitamiseks ei pruugi olla 

piisavalt mängijaid. Sellistel juhtudel pannakse need mängijad järjekorda ja esitatakse vastav 
teave. Neil on lubatud lahkuda järjekorrast igal ajal, kui nad seda soovivad, kuid enamikul 
juhtudel tuleb oodata vaid paar sekundit. 

Juhuslikule mängijale antakse diileri istekoht, kus alustatakse panustamisringidega ja kus 
tehakse pimepanused. 

 
Diilerist päripäeva asuvad kaks mängijat teevad "väikese pimepanuse" ja "suure pimepanuse" 
– fikseeritud suurusega kohustuslikud panused. Erand: Kui laua taga mängivad ainult kaks 
mängijat (üks ühe vastu ehk heads-up), siis saab diiler väikese pimepanuse ja suur pimepanus 
läheb teisele mängijale. 

 
Igale mängijale jagatakse kaks kaarti. 

 
 

Uus mängija peab ootama, kuni nad jõuavad suure pimepanuse positsioonile, enne kui ta saab 
käega ühineda. Käsi käivitub, kui lauas on vähemalt kolm mängijat, kes ei ole mängust ajutiselt 
väljunud. Erand: Kui eelmisel käel oli kolm või enam mängijat, kuid sellel käel on ainult kaks, 
käivitub käsi ikkagi. 

 
Pärast seda toimub esimene panustamisring, mis algab mängijast, kes asub suurest 
pimepanusest päripäeva. 

 
 

Järgmisena jagatakse lauale kolm esimest kaarti ehk „floppi“, mis on kõikidele mängijatele 
ühised ja toimub panustamisring (alates diilerist päripäeva järgmisest mängijast, nagu ka 
kõigil järgmistel panustamisvoorudel). 

 
Jagatakse neljas ühine avatud kaart ehk „turn“, millele järgneb panustamisvoor. 
Jagatakse viies ühine avatud kaart ehk „river“, millele järgneb viimane 
panustamisring ja kinniste kaartide avamine. 

 
 
 

Panustamisvoor 
 

Panustamisvooru ajal saab iga mängija, kellel on veel kaarte ja kes pole veel „all-in“ (kogu 
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raha või mängumärkide panustamine ühte jaotusesse), tegutseda vähemalt üks kord 
päripäeva, alustades mängijast pärast suurt pimepanust esimeses (nt preflop) 
panustamisvoorus ja pärast diilerit asuvat mängijat järgmiste mänguvoorude ajal. 
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Panustamisvoor algab ja iga mängija saab tegutseda ühe korra. Kui mõni mängija panustab või 
tõstetakse vooru ajal, jätkub voor päripäeva, kuni kõik mängijad, kes on endiselt käed, on 
teinud sarnase panuse või on loobunud kaartidest ehk „folded“. Viimane tegutsev mängija on 
esimene aktiivne (nt mitte-„folded“, mitte-„all-in“) mängija enne seda, kes tegi viimase panuse 
või tõstis. 

 
Mängija saab teha ühe järgmistest valikutest: 

 
 

Fold (kaartidest loobumine) 
 

Käe minetamine. Mängija ei ole enam tehingu osa, tal ei ole kaarte, ta ei saa võita mistahes 
panga osa ega pea tegema täiendavaid otsuseid. 

 
 
 

Check ehk vaatamine 
 

Mängija küll ei loobu kaartidest, kuid ei tee panust ning loovutab sõnaõiguse järgmisele 
mängijale. Tingimusel, et varem pole ükski teine mängija panustanud. Erand: Suure 
pimepanuse teinud mängija saab checkida esimesel (preflopil) panustamisringil, kui keegi pole 
tõstnud. 

 
 
 

Call 
 

Varasema mängija poolt tehtud panusele (bet) või tõstele (raise) samaväärse summaga 
vastamine. Tingimusel, et varem pole ükski teine mängija panustanud või tõstnud. Erand: 
Esimesel (st preflopiga) panustamise ringil on võimalik vastata, kui keegi ei ole tõstnud, sest 
mängija kutsub välja suure pimepanuse summa. 

 
 
 

Panus/Tõstmine 
 
 
 

Need kaks on sarnased toimingud – panuse tegemine / suurendamine. Mõistet „panustamine“ 
(bet) kasutatakse siis, kui samas voorus ei olnud varasemat panust, ja mõistet „tõstmine“ 
(raise) kasutatakse varasema panuse korral. 

 
Mängija saab valida summa, mille ta panustab / tõstab teatud piirangutega: 

● Varasema panuse / tõstmise korral peaks uus panus olema vähemalt sama suur. 
Näiteks kui panus 5 tõsteti 15-le, järgmine tõste peab olema vähemalt 25, sest suurim 
tõste oli 10 võrra suurem. 

● Panus / tõste peab olema vähemalt sama suur kui suur pimepanus. 
● Erandiks on see, et panus paneb teid „all-in“i, nagu selgitatakse lähemalt järgmises osas. 
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All-In ehk kõik mängu 

 

Mängijatel on teatud erivõimalused, kui nende ees olevat raha pole piisav täieliku „call“i või 
seaduslikuks tõusu tegemiseks. 

 
Mängija, kes on „all-in“, ei osale enam panustamisvoorudes, aga saab käe lõpus, ja showdowni 
ajal saab võita kogu raha, millega ta suutis vastata. Pangasisene raha jagatakse 
põhipankadeks (pank, mida kõik mängijad, kellel on veel kaarte, saavad võita) ja muutuv kogus 
kõrvalpankadeks (koosneb panustest, millele saavad vastata ainult üksikud mängijad) all-in. 
Näiteks kui mängijad A ja B panustavad ja teevad käe jooksul väljakutse 1000 ning mängija C 
on all-in 100-ga, siis on põhipank 300, mida A, B või C saavad võita, ja kõrvalpank 1800, mida 
saavad võita ainult A või B. 

 
● Kui mängija seisab vastamisi panuse või tõstmisega, mis on suurem kui tema 

allesjäänud stäkk, siis saavad nad teha väljakutse kogu oma allesjäänud rahaga ja 
pärast seda loetakse ta „all-in“iks. 

 
● Kui panustamine kogu mängijale allesjäänud raha eest on õiguslik panus (suurem 

kui minimaalne tõus) ja mängija saab seaduslikult panustada/tõsta, võivad nad 
valida „all-in“ panustamise/tõstmise. Panustamist/tõstmist käsitletakse tavapäraselt 
ja mängija käsitletakse pärastpoole „all-in“ina. 

 
● Kui mängijal on rohkem raha, kui läheb väljakutseks tarvis, kuid seda on vähem kui 

oleks seaduslik minimaalne panus/tõstmine, võivad nad ikkagi valida „all-in“ 
panustamise/tõstmise. See tõstmine ei „taasava“ panustamist, mis tähendab, et kui 
panustamisvoor jätkub, kuna mängijad ei ole sellele panusele vastanud, siis on neil 
ainus võimalus teha „call“ või „fold“, sest tõsta enam ei saa. Näiteks mängija A 
„check“ib, mängija B teeb seadusliku panuse, mängija C teeb „call“i ja mängija D teeb 
alamõõdulise „all-in“i. Nüüd on mängijal A olemas kõik tavapärased valikud (sest ta on 
vastamisi B õigusliku panusega), aga kui ta „fold“ib või teeb „call“i, siis on mängijatel B 
ja C ainus võimalus vastata D panusele kas „call“i või „fold“iga. 

Erijuhtum 
 

Kui järjest on mitu alamõõdulist „all-in“i, ja nende vahel puuduvad „call“id ning nad annavad 
kokku seadusliku tõstmise, siis viimane alamõõduline tõstmine taastab panustamise. Näiteks 
mängija A teeb panuse 10, mängija teeb B „call“i, mängija C tõstab „all-in“i 18-le. Tõstmine (8) 
jääb alla 10, nii et panustamist ei tavata. Nüüd teeb mängija D samuti „all-in“ tõstmise, kokku 
25-le. Vahepeal „call“e ei tehtud ja tõus on kokku (8+7) üle 10, mis oli miinimum, seega D 
tõstmine avab panustamise ning mängijatel A ja B on võimalik tõsta, kui on taas nende kord. 

 
 
 

Showdown ehk kinniste kaartide avamine pärast viimast panustamisvooru 
 

Pärast viimast panustamisvooru (river), näitavad mängijad, kellel on veel kaarte (mängijad, kes 
on „all-in“ või kes on vastanud samasuurte panuste või tõstmistega) oma kõik kaardid ette ja 
see, kellel on parim pokkerikäsi, see võidab. Põhipank ja kõik kõrvalpangad jagatakse välja 
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eraldi, millest igaüks antakse parimale pokkerikäele mängijate vahel, kes moodustasid selle 
panga/kõrvalpanga ja on endiselt käsi. Mitme mängija korral on võimalik, et neil on sama viie-
kaardiline pokkerikäsi. Kui see osutub ka parimaks käeks, jagatakse pank nende parimate 
käte vahel ühtlaselt. Ebavõrdne sentide kogus väljastatakse päripäeva, alustades mängijast, 
kes on diileri kõrval. 
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Parim viie-kaardiline pokkerikäsi valitakse, kasutades täpselt kahte mängija neljast pimedast 
kaardist ja kolme viiest ühiskaardist. 

 
Pokkerikäe osa selgitab pokkerikäe jaotuse hierarhiat. 

 
 
 
 
 
 

Omaha käte lugemisel levinumad vead 
 

On teatud tüüpi Omaha käed, mida mängijad tunnevad mängust Texas Holdem, kuid mis on 
Omaha jaoks uued ja sageli valesti tõlgendavad, üritades tavaliselt kasutada ainult ühte 
käekaarti. Järgnevalt kaks hoiatavat näidet: 

Käsi: A♣ K♦ T♦ 8♥ Laual: 
K♣ 9♣ 6♣ 6♥ Q♣ 

 
Uued mängijad leiavad tihti, et neil on neli ühest mastist kaarti, kuid see pole nii, kuna peab 
kasutama kahte pimekaarti. Nendest kaartidest parim moodustatud käsi on K♦ K♣ 6♣ 6♥ A♣. 

 
Käsi: T♥ 9♥ 7♣ 6♣ Laual: 
K♠ K♣ T♣ T♦ 5♦ 

 
 

Uued mängijad näevad siin sageli täismaja, aga parim käsi kahte pimekaarti kasutades on 
tegelikult vaid kolm ühesugust: T♥ T♣ T♦ K♠ 9♥ 

 
 
 

Sitting Out ehk ajutine mängust eemaldumine 
 

Kui mängija soovib teha pausi, läheb ta Sit Out-režiimi. Sit Out-režiimis jätkab mängija laua 
taga istumist, aga talle ei jagata karte ega pimepanuseid. Mängija jääb Sit Out-režiimi, kuni ta 
otsustab tegevusega jätkata. 

 
Kui mängija jääb Sit Out-režiimi enamaks kui 10 minutiks, siis ta eemaldatakse lauast ja 
saadetakse tagasi eestuppa. 

 
Kui mängija jätab Sit Out-režiimil olles vahele oma korra teha pimepanust, siis peab ta uuesti 
ootama, kuni tuleb pimepanuse tegemiseks taas tema kord. 

 
 
 

Probleemide korral 



ka lauad, mis algavad järgmisest käest, v.a punktis 8 
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Kui mängija kaotab mänguserveriga ühenduse ja mängukord 
jõuab temani, siis kõigepealt ootab server, kuni otsuse tegemise tavapärane aeg on lõppenud, 
ja seejärel annab server mängijale taasühendamiseks lisaaja 20 sekundit. Kui mängija pole 
selleks ajaks ühendust saanud, tehakse otsus tema eest automaatselt. Võimalusel on 
automaatne otsus „check“, vastasel korral on see „fold“. Mängija seatakse kuni käe lõpuni kui 
„sit out“. 

 
Kui vähetõenäoline serveri viga ei lase käel lõpetada, siis käsi tühistatakse ja kõik panused 
tagastatakse mängijatele. Iga otsustamata ja lahendamata panus mittetäielikes mängudes 
muutub kehtetuks 90 päeva pärast ja annetatakse heategevusele. 

 
 
 

Banzai 
 

Banzai on Texas Holdemi versioon. See järgib samu reegleid, kuid on ka erinevusi. Mängijatel 

on lubatud lauaga liituda ainult siis kui neil on 10 kordne suur pimepanus. 
Mängijad saavad ainult juurde osta või lisada, nii et nende lõplik stäkk võrdub 10 
suure pimepanusega. Mängijad saavad mängida ainult max 2 Banzai lauda 
panuse kohta. 
Kui mängija lahkub lauast, millel on rohkem kui 10 suurt pimepanust, palutakse tal liituda sama 
suure stäkiga, kui ta avab järgneva 30 min jooksul uue laua. 
Selle mängu olemuse tõttu jätame endale õiguse eemaldada mängija Banzai 
mängudest, kui me enda äranägemisel usume, et ta mängib ebaeetiliselt. 

 
 
 

Rahamängu reeglid 
 

Üldist 
 

1. Unibet arvestab alati mängu parimate huvidega ja õiglased otsused on meie 
peaprioriteediks. Ebatavalised asjaolud võivad mõnikord viia selleni, et õiglaseid 
otsuseid eelistatakse tehnilistele eeskirjadele. 

2. Lauad määratakse juhuslikult, kuid eelistatud on lauad, kus mängijad on ka enne 
mänginud ja kus on vähem mängijaid. 

3. Diileri istekoht määratakse juhuslikult uue laua esimese rahamängu käeks. 
4. Suur pimepanus antakse päripäeva järgmisele mängijale viimase käe suurest 

pimepanusest arvates. Kui viimase käe suur pimepanus jääb lauale, antakse talle ka 
väike pimepanus. Diiler nupp antakse esimesele mängijale kes enne mängis viimase 
käena (tavaliselt viimase käe väike pimepanus). 

5. Kui kaardid antakse vaid kahele mängijale, siis väikese pimepanusega koht on diileri 
istekoht. 

6. Puuduvad piirangud selles osas, mitu tõstet saab teha Sit Outi ajal, kui mängija kaasa ei 



ka lauad, mis algavad järgmisest käest, v.a punktis 8 
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mängi. 
 

7. Globaalne Sit Out aktiveeritakse, kui samaaegselt mängitakse mitut rahamängu ja 
mängija läheb ühes neist Sit Out-režiimi. Pärast seda läheb mängija Sit Out-režiimi ka 
teises mängus. 



Pokkerireeglite versioon 1.8, viimati uuendatud 1. 
  

 

 
8. Sit Out suure pimepanuse kõrval võimaldab minna automaatselt 

Sit Out-režiimi, kui mängija hakkab suureks pimepanuseks. Kui mängija mängib mitmes 
lauas, läheb ta igas lauas Sit Out-režiimi iga kord, kui tekib tema kord teha suur 
pimepanus. 

9. Aktiveerides globaalse Sit Outi, on mängijal lauda naasmiseks aega 500 sekundit. Kui 
mängija selle aja jooksul ei naase, eemaldatakse ta neist mängudest. 

 
 
 

Ajapank ja katkestused 
 

10. Mängijal on lahtiühendamise korral mängu naasmiseks 30 sekundit, kui ta on käsi. Iga 
käsi algab min 10-sekundilise ajapangaga. Ajapanka täiendatakse 0,25 sekundiga iga 
mängitud käe kohta. Nii et teie ajapangas on 10 kuni 30 sekundit. Ajapank ei ole 
globaalne ja igal laual on oma ajapank. 

 
 

Ebaeetiline mäng 
 

11. Pokker on individuaalne (mitte meeskonna-) mäng. Iga tegevus või vestlus, mis on 
mõeldud teise mängija aitamiseks, on ebaeetiline ja keelatud. 

 
12. Ebaeetilised mängud, nagu näiteks pehme mängimine (partneri vastu vähem 

agressiivne mäng) ja žetoonide äraandmine (tahtlikult žetoonide partnerile 
kaotamine), võivad kaasa tuua karistused, sh süüdlaste konto arestimise ja/või konto 
lõpetamise. 

 
13. Te nõustute sellega, et jätame endale õiguse oma äranägemisel koguda, töödelda ja 

salvestada oma andmebaasides teavet teie mängumustrite, isikuandmete, raha ja muu 
seotud info- ja päringutega, mis aitavad vältida pettust, kokkumängu või sarnast 
sobimatut käitumist. 

 
14. Unibet jälgib regulaarselt mänge, et otsida eeskirjade rikkumisi ja tagada oma 

mängude terviklikkus. Võib juhtuda, et mängijate võitude väljamakse venib seoses 
mängu ülevaatuse lõpuleviimisega. 

 
15. Teil ei ole lubatud kasutada automaatset mängimist, kunstlikke luureandmeid, sh, kuid 

mitte ainult, roboteid ega mis tahes suhtlemist Unibeti pokkeris, mis ei ole otseselt 
teiepoolne tarkvara otstarbekohane kasutamine. 

 
16. Te nõustute ja tunnistate, et jätame endale õiguse oma äranägemise järgi avastada 

ja ennetada keelatud programmide kasutamise sh, kuid mitte ainult, käsitsi 
jälgimisseadmed, HUD-id (peakohal olevad ekraanid) ja ekraanikuva võtmise 
tehnikad. Need meetmed võivad sisaldada, kuid mitte ainult, tarkvaraprogrammide 
uurimist, mis toimivad samal ajal mängija seadme Unibet pokkeri tarkvaraga. 

 
17. Te nõustute, et te ei ürita mööda minna, segada ega blokeerida selliseid toiminguid, sh 

piiranguteta, kolmanda osapoole tarkvara kasutamine, mis möödub, häirib, 
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maskeerib või blokeerib sääraseid toiminguid. Mis tahes katse piirata Unibeti 
pokkeritarkvara selles küsimuses annab Unibetile õiguse Unibeti teenused koheselt 
peatada või blokeerida. 

 
 

Pettus 
 
 

18. Kui mängija üritas või on seotud pettusega, ebaausa, ebaseadusliku või sobimatu 
tegevuse, ebaeetiliste mängude kasutamise või mis tahes muu mängu 
manipuleerimise, automaatmängimise, žetoonide äraandmise, kokkumängu või 
pettusega seotud makse tegemisel, sh piiranguteta varastatud krediitkaardi 
kasutamine või pettusega seotud tagasivõtmine või rahapesu – Unibet toimib 
vastavalt oma äranägemisele, sh, kuid mitte ainult: 

 
1. mängija konto vahendite arestimine; 

 
 

2. mängija konto peatamine või lõpetamine seoses tingimuste rikkumisega; 
 
 

3. sellise teabe (sh mängija identiteedi) avalikustamine finantsasutustele, 
asjaomastele asutustele või Unibeti kolmandatele osapooltele, et vältida 
pettusi ja tagada Unibeti pokkeri turvalisus; 

 
4. kohtumenetluse algatamine mängija vastu; 

 
 

19. Kokkumäng on olukord, kus kaks või enam mängijat püüavad kasutada 
konkurentsieelist, jagades pokkerilauas oma kaartide kohta teavet või muud infot. Igal 
mängijal, kes kasutab kokkumängu või üritab seda teiste mängijatega Unibeti pokkeri 
mängimise ajal, keelatakse kasutada Unibet pokkerit või muid sellega seotud Unibeti 
teenuseid ja mängija konto võidakse peatada või koheselt sulgeda. 

 
20. Teeme kõik endast oleneva, et uurida kaebusi seoses mängijate kokkumänguga. 

 
21. Me ei vastuta mingil juhul teie või mõne muu mängija kahju eest, mis võib tekkida 

seoses kokkumängu või muu ebaseadusliku tegevusega, ja me ei ole kohustatud 
võtma mingeid muid meetmeid seoses kahtlase kokkumänguga. 

 
 
 

Žetoonide äraandmine 
22. Määratletakse kui olukorda, kus mõni mängija tahtlikult kaotab käe, et anda oma 

žetoonid teadlikult mõnele teisele mängijale. Iga mängijaga, kes osaleb või üritab 
osaleda žetoonide äraandmises mõnele teisele mängijale, k.a raha saaja, seoses 
võidakse algatada uurimine või keelata tal püsivalt Unibeti 
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teenuste kasutamine. Sellisel juhul ei tagasta Unibet mängijale 
mingeid rahalisi vahendeid. 

 
 
 

Serveri probleemid 
 

23. Serveri krahhi korral taastatakse iga laua käed nende käte tagasipaigutamise teel. 
Iga mängija žetoonide arv lähtestatakse käe alguses olevale summale. 

 
 
 

Reeglite mõistmine ja järgimine 
 
 
 
 

24. Rahamängus osalemisega kinnitavad mängijad, et nad on lugenud, mõistnud ja 
nõustunud järgima kõiki reegleid. Unibet jätab endale õiguse mis tahes reeglite 
muutmiseks ilma ette teatamata. 

 
 
 

Turniirireeglid 
 

Käesolevas juhendi osas kirjeldatakse ainult turniirireegleid ja turniiritüüpe. Täpsema 
ülevaate saamiseks seoses turniiril osalemisega, vaadake lõiku Täielik turniiri eestuba. 

Siin loetletud turniirireeglid on mõeldud teenusetingimuste täiendamiseks, mitte nende 
asendamiseks. Turniirireeglite ja teenusetingimuste vahelise lahknevuse korral on ülimuslikud 
teenusetingimused. 

 
 
 

Üldist 
 

25. Unibet arvestab alati mängu parimate huvidega ja õiglased otsused on meie 
peaprioriteediks. Ebatavalised asjaolud võivad mõnikord viia selleni, et õiglaseid 
otsuseid eelistatakse tehnilistele eeskirjadele. 

26. Kõik turniirid algavad täpselt täielikus turniiri eestoas näidatud kellaajal. Unibet jätab 
endale õiguse turniiri hilisemaks alustamiseks või tühistamiseks ilma ette teatamata. 

27. Olulist teavet iga turniiri kohta, sh pimepanuste struktuuri, vooru pikkusi, uuesti 
ostmise teabe ja vaheaegade kohta leiate spetsiaalse turniiri eestoast. Unibet jätab 
endale õiguse muuta turniiri parameetreid igal ajal ilma ette teatamata. 

28. Istekohad määratakse juhuslikult. Istekoha muutmine pole lubatud. Kui mängija 
registreerub turniirile ja ei ole turniiri käivitamise ajal sisse logitud, siis ta 
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pannakse automaatselt lauda istuma. See mängija on siis 
pimestatud, kuni alles pole enam ühtegi žetooni või kui ta end mängu sisse logib. 

29. Mänguga alustatakse viimaselt täidetud istekohalt. 
30. Puuduvad piirangud selles osas, mitu tõstet saab teha. 
31. Auhinnad antakse vastavalt konkreetsele turniirile, v.a juhul, kui turniir tühistatakse 

(vt Unibeti turniiride tühistamise eeskirju). Millist auhinnakonstruktsiooni kasutatakse, 
sõltub mitmest tegurist, sh osalejate arvust ja mängijate arvust lauas. 
Auhinnakonstruktsioon vormistatakse lõplikult pärast registreerimise sulgemist. 

32. Hiline registreerimine: Hiline registreerimine on võimalik enamike turniiride korral. 
Hilise registreerimisperioodi pikkus varieerub, kuid seda näidatakse alati turniiride 
teabedialoogis, mida saab näha täielikus turniiri eestoas. Hilist 
registreerimisaega mõõdetakse turniiri tasemetel. Näiteks kui eestoas näidatakse, et 
turniiril on 4 hilise registreerimise taset, lõpeb hiline registreerimine pärast turniiri 
neljanda taseme lõppemisega. Hiline registreerimine sulgub varakult, kui väljamaksete 
alustamiseks kõrvaldatakse piisavalt mängijaid. 

 
Märkus! Mängijatel on lubatud osaleda turniiril ainult üks kord, kui just pole lubatud 
uuesti sisenemine, mida on täpsustatud täielikus turniiri eestoas. Ühel mängijal ei ole 
lubatud kasutada mitut kontot, et siseneda ühele turniirile mitu korda, ja see võib kaasa 
tuua karistusi, sh hoiatus, võistlusest diskvalifitseerimine (osalise või täieliku võidu 
kustutamine) ja Unibeti kasutamise keeld. 

33. Registreerimise tühistamine Enamik turniire võimaldab registreerimise tühistamist kuni 
mõni minut enne turniiri algust. Täpne aeg, mil registreerimise tühistamine lõpeb, on 
täpsustatud iga turniiri teabedialoogis ning see võib turniiriti erineda. Mängijatele 
hüvitatakse turniiril osalemise tasu samal maksemeetodil, mida nad registreerides 
kasutasid, kas siis raha või turniiripilet. Mängijad, kes on võitnud oma istekoha satelliidi 
kaudu, saavad registreerimise tühistada, kui turniir seda lubab. Nad saavad oma 
istekoha eest  turniiripileti. 

 
Märkus! Mõned satelliidid lõpevad pärast sihtturniiri algust, kuid laiendatud 
registreerimise ajal. Sellistel juhtudel pannakse satelliidivõitjad pärast satelliidi lõppu 
istuma otse sihtturniiri. 

34. Registreerimise ja registreerimise tühistamise ajad võivad eri tüüpi turniiride vahel 
erineda. Mitte kõik turniirid ei võimalda registreerimise tühistamist – see teave on 
tavaliselt esile toodud registreerimise ajal. Iga turniiri täpseid registreerimise andmeid 
näete täielikust turniiri eestoast ja turniiri teabedialoogist. Unibet jätab endale õiguse 
muuta registreerimise ja registreerimise tühistamise aegu ilma ette teatamata. 

 
 
 

Buy-in (minimaalne summa, mis on vajalik 
pokkerilauda istumiseks) ja osavõtumaks 
Kehtivad järgmised reeglid: 

35. Igal turniiril on kindel buy-in summa ja osavõtumaks. Osavõtumaks on tavaliselt umbes 
10% buy-in summast. Auhinnaraha võib olla kõigi turniiril osalejate kumulatiivse buy-in 
summa protsent. 



Pokkerireeglite versioon 1.8, viimati uuendatud 1. 
  

 

 
36. Kui turniirile registreerimise tühistamise lõpuaeg on 

möödunud või turniir on alanud, ei saa mängijad enam registreerimist tühistada. Buy-in 
summa ja osalemistasu on mitte-tagastatavad. 

37. Mõnel turniiril võib olla minimaalne osalejate registreerimise nõue. Kui registreerimine 
ei vasta miinimumnõuetele, siis turniir tühistatakse. Turniiri tühistamise korral 
tagastatakse mängijatele nende buy-in summad ja osalemistasud. 

38. Turniirižetoonidel pole mingit muud väärtust, kui et need on turniiril loenduriteks. 
Turniirižetoonidel pole mingit väljaostuväärtust. 

 
Märkus! 
Tasuta turniiridel buy-in summa ja osavõtumaks puudub. Tasuta turniiridel osalemiseks võivad 
kehtida erinõuded. 

 
 

Auhinnastruktuur 
 

39. Täieliku teabe turniiri auhinnastruktuuri kohta leiate spetsiaalse turniiri eestoast. 
 

Unibeti juhtkond jätab endale õiguse muuta turniiri ajakava, struktuuri ja/või 
väljamakseid või tühistada kõik turniirid ilma ette teatamata. 

 
 
 

Sitting Out ehk ajutine mängust eemaldumine 
 

15. Erinevalt rahamängust, kui mängija eemaldub ajutiselt turniirist, jagatakse talle iga 
käe korral kaarte ja tema pimepanused ning anted (mängu alustamiseks vajalikud 
kohustuslikud panused) tehakse tema stäkist nagu tavaliselt. Turniiril ajutiselt 
mängust eemaldunud mängija on kui mängija, kes loobub oma kaartidest kohe, kui on 
tema kord. Kui mängija turniiri ei naase, kaotab ta kõik buy-in summad ja 
osalemistasud. 

 
 
 

Eliminatsioonid 
 

16. Enamik turniire lõpeb, kui üks mängija kogub mängus kokku kõik žetoonid või kui kõik 
ülejäänud mängijad saavad sama auhinna (näiteks kui turniir annab viiele parimale 
osaleja viis identset auhinda, siis võib turniir lõppeda, kui mängus on viis mängijat) . 

 
Kui samal käel kaotab kaks või enam mängijat, siis lõpetab mängija, kellel oli käe 
alguses rohkem žetoone kõrgemal positsioonil kui mängija, kellel oli vähem žetoone. 
Kui mitu mängijat alustasid kätt sama arvu žetoonidega, otsustatakse nende lõplik 
järjestus juhuslikult. Kui „Käsi käe vastu“ mängu ajal kaks või enam mängijat 
elimineeritakse ühe „sünkroniseeritud“ käe ajal, siis arvestatakse, et nad kaotasid 
samaaegselt, isegi kui nad istuvad erinevates laudades. 
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Laudade balansseerimine 

 
Kehtivad järgmised reeglid: 

17. Balansseerimise eesmärk on mängijate arvu tasakaalustamine elimineerimisel laudade 
kaupa. Balansseeritavasse lauda tuuakse teisest lauast kindlaksmääratud reeglite 
alusel uus mängija, kuni turniirile jääb ainult üks laud. Mängijatele näidatakse teadet, et 
laudu konsolideeritakse. Pokkerisüsteem valib juhuslikult mängija, kes valitakse lauast, 
kus on kõige enam allesjäänud mängijaid. Mängija viiakse lauda, kus on kõige vähem 
allesjäänud mängijaid. Liigutatud mängija pannakse istuma uude lauda, suurest 
pimepanusest nii kaugele kui võimalik, vastavalt saadavalolevatele istekohtadele. 

 
 
 

Käsi käe vastu 
 

18. Turniiri teatud etappidel (näiteks kui auhinnaraha kasvab järgmiste mängijate 
väljalangemisega märkimisväärselt) ja kui alles on jäänud rohkem kui üks laud, 
võidakse turniiri mängida kui „käsi käe vastu“. See tähendab, et kui üks laud lõpetab 
oma käe enne teist lauda (teisi laudu), ootab see laud, kuni ka teine laud (teised lauad) 
on lõpetanud, enne kui järgmine käsi välja käiakse. Kõik selle käe käeperioodi jooksul 
tehtud „sünkroonitud“ eliminatsioonid (ka teistes laudades) loetakse lõpliku edetabeli 
kindlaksmääramisel samaaegseteks. Lõplik edetabel põhineb stäkkide suuruste 
võrdlemisel, mitte sellel, kes kaotas oma žetoonid varem. 

 
 
 

Turniiri võidud 
 

19. Kõik võidud kantakse mängija kontole kohe, kui nad turniirist välja visatakse (või kui 
turniir lõpeb ja tegemist on võitnud mängijaga(mängijatega)). 

 
 
 

Maja reeglid 
 
 

20. Maja jätab endale õiguse teha alljärgnevat: 
● diskvalifitseerida kõik mängijad, kes ei järgi turniirireegleid või kes 

käituvad turniiri ajal sobimatult; 
● vajadusel kasutada edasisi meetmeid nende mängijate vastu, sh rahaliste 

vahendite konfiskeerimine ja/või nende saidi kasutamise blokeerimine; 
● muuta turniiriaegu, garanteeritud auhindu või turniiri ilma eelneva 

teavituseta; 
● muuta reegleid ja teha lõplikke otsuseid kõikide turniiridega seotud probleemide 

korral; 
 

kõik otsused on operaatori äranägemisel ja on lõplikud. 
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Nupureegel ehk diileri istekoha reegel 
 

21. Turniiridel kasutab Unibet nupureeglit, mis tagab, et iga mängija saab suure 
pimepanuse täpselt ühel korral mänguringi kohta. Suur pimepanus ei jäta mängijat 
kunagi vahele ega lange kunagi samale mängijale kaks korda järjest. Kui mängijad 
elimineeritakse, võib see reegel mõnikord põhjustada väikese pimepanuse puudumise 
või nupu jäämise samasse asukohta mitmeks käeks. Meile tundub, et suurel 
pimepanuse positsioonil on kõige suurem mõju mängijate turniirieludele ja seega tagab 
see süsteem maksimaalse õigluse. 

 
Kui kaks mängijat jäävad finaallauale, määrab nupp väikese pimepanuse ja toimib 
avaringis esimest korda. 

 
 
 

Sünkroniseeritud vaheajad 
 

22. Sünkroonitud katkestustega turniirid lõppevad 55 minutit pärast täistundi. Näiteks kui 
turniir algab kell 07:25, siis vaheajad algavad kell 07:55, 08:55, 09:55 ja seejärel iga 
tunni tagant, kuni turniir lõppeb. Seda tüüpi turniiri on võimalik tuvastada fraasiga 
„Turniirivaheaeg on 55 min pärast täistundi“. Kõigil juhtudel ootab turniiri kõikide 
laudade käte lõpetamist, enne kui minnakse vaheajale. See tähendab, et mõnel laual 
on vaheaeg veidi pikem kui mõnel teisel laual. Kui turniir on oma esimesel tasemel 55 
min pärast täistundi, siis vaheajale ei minda, sõltumata sellest, kas kasutatakse 
sünkroonitud vaheaegu või mitte. 

 
 
 

Katkestused ja Sitting Out (ajutine eemaldumine mängust) 
 

23. Turniiril osaledes aktsepteerib mängija Interneti-ühenduse katkestamise ohtu arvuti ja 
serverite vahelise ühenduse probleemidega seoses, samuti viivitusi, külmumist või muid 
probleeme, mis võivad tekkida seoses mängija arvuti või Interneti-ühendusega. 

 
● Unibet ei vastuta mängija internetiühenduse katkemise korral v.a serveri 

krahh. 
● Kuigi iga kasutaja vastutab oma Interneti-ühenduse eest ise, teeb Unibet 

jõupingutusi, et kaitsta mängijaid, kelle internetiühendus on katkenud 
rahaturniiride viimastel etappidel, andes taasühendamiseks lisaaega. 

● Kui mängija kord on olla käsi ja ühendus aegub (olenemata kas on ühendus 
või see puudub), siis tema käsi folditakse (loobutakse kaartidest), kui on tema 
kord tegutseda, või checkitakse (ei loobuta kaartidest), kui ei ole vaja 
tegutseda. 

● Kui mängija pole enne käe algust ühendatud, jagatakse talle kaardid ja 
pimepanus ja/või anted. Puudub reegel üksiku mängija kohta, kes soovib 
mängust ajutiselt lahkuda. Mängija, kes nii toimib, jätkab 
kaartide, pimepanuste ja/või antede saamist. Samas lauas või erinevates 
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laudades istuvad kaks või enam mängijat ei või omavahel kokku leppida 
samaaegses sit outis. 
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Ebaeetiline mäng 
 

24. Pokker on individuaalne (mitte meeskonna-) mäng. Iga tegevus või vestlus, mis on 
mõeldud teise mängija aitamiseks, on ebaeetiline ja keelatud. Ebaeetilised mängud, 
nagu näiteks pehme mängimine (partneri vastu vähem agressiivne mäng) ja žetoonide 
äraandmine (tahtlikult žetoonide partnerile kaotamine), võivad kaasa tuua karistused, sh 
süüdlaste konto arestimise ja/või konto lõpetamise. Unibet jälgib regulaarselt mänge, et 
otsida eeskirjade rikkumisi ja tagada oma mängude terviklikkus. Võib juhtuda, et 
mängijate võitude väljamakse venib seoses mängu ülevaatuse lõpuleviimisega. 

 
 
 

Serveri probleemid 
 

25. Serveri krahhi korral taastatakse iga laua käed nende käte tagasipaigutamise teel. 
Iga mängija žetoonide arv lähtestatakse käe alguses olevale summale. Eriolukorras, 
kui turniir tuleb tühistada krahhi või mõne muu põhjuse tõttu, hüvitatakse mängijatele 
vastavalt Unibeti turniiride tühistamise eeskirjale. 

 
 
 

Reeglite mõistmine ja järgimine 
 

26. Turniiris osalemisega kinnitavad mängijad, et nad on lugenud, mõistnud ja nõustunud 
järgima kõiki reegleid. Unibet jätab endale õiguse mis tahes reeglite muutmiseks ilma 
ette teatamata. 

 
 

Turniiri tühistamispoliitika 
 

Mitme lauaga või Sit & Go turniiri tühistamise korral ja kui 
 
 

27. turniiriga ei ole alustatud. Kõigile registreerunud mängijatele tagastatakse nende buy-
in'id ja osalemistasud, sh mitme osalemise korral. 

 
Mängijatele tehakse tagastus samal meetodil, mida kasutati ostmisel – nt nad saavad sama 
registreeritud pileti. 

 
 

Kui tühistatud turniir oli viimane, milleks see pilet oli kõlblik, saavad mängijad raha või pileti 
ekvivalendi. 
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28. Turniir oli alanud, kuid mängijad pole veel raha võitnud.. 
Kõik turniirile jäänud mängijad saavad oma turniiri osalemistasu tagasi. Ülejäänud raha 
jagatakse kaheks. Üks osa jagatakse kõigi mängijate vahel võrdselt. Teine osa jagatakse 
kõikide mängijate vahel proportsionaalselt, vastavalt nende žetoonide arvule. 

 
Kui turniiril makstakse välja piletid või istekohad, konverteeritakse auhinnafond korrapäraselt ja 
jagatakse vastavalt. 

 
Kui turniiril oli garantii või lisaraha, jaotatakse see tavapäraselt. 

 
 
 

29. Turniir oli alanud ja mängijad on võitnud raha. Kõik turniirile jäänud mängijad saavad 
oma turniiri osalemistasu tagasi. Kõigile ülejäänud mängijatele kantakse seejärel madalaima 
allesjäänud koha auhinnaraha. Allesjäänud osa jagatakse kõikide mängijate vahel 
proportsionaalselt, vastavalt nende žetoonide arvule. 
Erandiks on see, kui turniir on jõudnud finaallauda (kas 6- või 9-käeline). Sellisel juhul 
hüvitatakse tasud tavapäraselt, kuid ülejäänud raha jagatakse kõikide mängijate vahel 
vastavalt ICM-i jagamisreeglitele (http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Chip_Model). 
Pidage meeles, et mängija peab selle tingimuse käivitumiseks olema lõpliku edetabeli järgi 
juba raha võitnud. 

 
Kui turniiril oli garantii või lisaraha, jaotatakse see tavapäraselt. 

 
 

Vaidluste korral on Unibeti juhtkonna otsus lõplik. 
 
 
 

Turniiri tüübid 
 
 

Garanteeritud turniirid 
 

Paljudel meie turniiridel tagatakse auhinnafond kindla summaga. Kõigi nende turniiride 
nägemiseks minge täielikku turniiri eestuppa ja filtreerige turniiride ajakava sõnaga 
„garanteeritud“. 

 
Sit & Go 
Sit & Go (S&G või SNG) turniiril puudub kindel algusaeg ja see algab siis, kui kindel arv 
mängijaid on turniirile registreerunud. On mitu erinevat Sit & Go turniiritüüpi, nii satelliit- kui ka 
rahaturniiri vormis. Neile turniiridele pääseb ligi Peamise eestoaall asuvast osast „SIT & GO“. 
Enamik Sit & Go turniire on freezeout-turniirid, kus puudub lisaostude tegemise võimalus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Chip_Model)
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Freezeout-turniirid ehk pokkeriturniirid, kus puudub lisaostude tegemise võimalus 

 

Sellistel Freezeout-turniiridel alustavad mängijad võrdse ja kindlaksmääratud arvu žetoonidega. 
Erinevate laudade mängijad konkureerivad üksteise žetoonidele, kui pimepanused ja/või anted 
järk-järgult kasvavad. Kui mängijal saavad žetoonid otsa, eemaldatakse ta turniirist. Mängijate 
elimineerimisega laudu „murtakse“, mis tähendab et mängijaid liigutatakse, et hoida laudu kas 
täis või ühtlaselt tasakaalus. Lõpuks võistlevad viimased mängijad, kellel on veel žetoone, 
finaallauas, kus võitjaks on see, kes saab oma vastastelt kätte kõik žetoonid. Rahalised 
auhinnad antakse edetabeli tipus olevatele finalistidele vastavalt turniiril osalejate arvule. 

 
 
 

Satelliitturniirid 
 

Satelliitturniirid on kvalifitseeruvad turniirid, kus auhinnad on buy-inid teistel turniiridel 
osalemiseks. Mängija saab seega alustada ühel tasandil (mitte tingimata madalaimal) ja 
võimaluse mängida kõrgemale tasandile. Iga taseme osalemistasu on alati kõrgem kui tasu selle 
all oleva taseme eest, kusjuures esimene tase on kõige odavam. 

Vaadake satelliitturniiri konkreetse turniiri eestuba, et näha, millisel turniiril osalemine on 
auhinnaks. Mõned satelliitturniirid annavad veebiturniiripiletite asemel isegi live-turniiride 
pileteid! 

 
Loe lähemalt: http://www.unibetopen.com/qualify/ 

 
 
 
 

Freerollid ehk tasuta turniirid 
 

Freerollid on turniirid, kus puuduvad osalemistasud ja buy-inid. Freeroll turniirid on selgelt 
tähistatud täieliku turniiri eestoas. 

 
Mitme Buy-In'iga turniirid 

 
Mitme Buy-In'iga turniiride korral on fikseeritud arvuga buy-in mängijate asemel võimalik valida 
kindel komplekt min ja max buy-in'e. Nende alustusstäkk skaleeritakse võrdeliselt buy-in'ile. 

 
Rebuy juurdeostuturniirid 

 
Rebuy juurdeostuturniiride ajal on võimalik turniiri ajal žetoone juurde osta. Standardses 
freezeout turniiris (pokkeriturniir, kus puudub lisaostude tegemise võimalus) langeb mängija 
žetoonide otsasaamisel turniirist välja. Rebuy juurdeostuturniiri korral on (mõningate 
piirangutega) võimalik osta lisažetoone. 

 
 

Pokkerikäed 
 
 

Kui võrrelda individuaalseid kaarte, siis on äss kõrgeim kaart. Ässa saab kasutada 
mastiridade tegemiseks ja mõnel juhul loeb see vaid madala kaardina. Näiteks 

http://www.unibetopen.com/qualify/
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mastirida 2-3-4-5-6 on kõrgem kui A-2-3-4-5. T-J-Q-K-A on kõrgeim 
võimalik mastirida. 

Kui saab teha erinevaid võidukombinatsioone, siis kasutatakse neist tugevaimat kätt. Näiteks 
ärtu mastirida 2-3-4-5-6, kuigi siit saaks kokku ka neliku, või kolmiku või kõrgeima kaardi. 

 
Käe nimetus:  Näide:  Sarnane 

võidukombinatsioon: 
Mastirida 
Viis järjestikust kaarti, kõik 
ühest mastist. Kõrgeimat 
võimalikku mastirida (A-10) 
nimetatakse kuninglikuks 
mastireaks. 

    
Mastiridu võrreldakse 
kõrgeima kaardi järgi (1). 
Märkus! Mastirea 5, 4, 3, 2, 
A korral loetakse ässa 
ühena, mis teeb sellest 5-
kaardilisest mastireast kõige 
väiksema võimaliku. 

Neli ühesugust (Nelik) Neli 
ühesugust kaarti ja üks 
erinev kaart. 

 

 
 
 
 
 
 

  
Nelikut võrreldakse nelja 
ühesuguse kaardi tugevuse 
alusel (1). Kui tegemist on 
sama tugevusega 
kaartidega, siis võrreldakse 
mittesarnast kaarti (kicker'it) 
(2). 

Täismaja 
Kolm ühesugust kaarti ja 
kaks teistsugust kaarti. 

  
 
 
 
 
 

 Maja võrreldakse esmalt 
kolmiku tugevuse alusel (1) ja 
kui tegemist on tugevuselt 
sarnaste kaartide, siis 
võrreldakse paari (2). 

 
 

Flush 
Viis samast mastist kaarti. 

  

 

 Flush'e võrreldakse 
kõigepealt kõrgeima kaardi 
järgi (1), kui see on sarnane - 
siis kärgmist kõrgeimat (2) 
jne (3  4  5)       

Straight ehk rida 
Viis järjestikust kaarti 

  

 
 
 
 

 
Ridu võrreldakse kõrgeima 
kaardi järgi (1). 
Märkus! Rea 5, 4, 3, 2, A 
korral 
on äss väikseim kaart, mis 
teeb sellest 5-kaardilise 
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väikseima võimaliku rea. 

Kolm ühesugust (Kolmik) 
Kolm ühesugust kaarti ja kaks 
erinevat kaarti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kolmikuid võrreldakse esmalt 
kolme sarnase kaardi 
tugevuse alusel (1), seejärel 
kõrgeima mittesarnase kaardi 
alusel (kicker) (2) ja lõpuks 
madalaima mittesarnase 
kaardi alusel (3) 

Kaks paari 
Kaks erineva tugevusega 
paari ja üks mittesarnane 
kaart. 

    
Kahte paari võrreldakse 
esmalt kõrgeima paari 
tugevuse alusel (1), seejärel 
madalaima paari tugevuse 
alusel (2) ja lõpuks kickeri 
t  l l (3)  Paar 

Kaks ühesugust kaarti ja kolm 
mittesarnast kaarti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Paare võrreldakse esmalt 
sarnaste kaartide tugevuse 
alusel (1) ja seejärel kicker'ite 
tugevuse alusel (2, 3, 4), 
alustadest tugevaimast ja 
võrreldes seni, kuni leitakse 
erinevus  Kõrgeim kaart 

Viis erinevat kaarti 
  
 
 
 
 
 
 

  
Kõrgeimaid kaarte 
võrreldakse esmalt nende 
tugevuse alusel (1) ja kui see 
on sama, siis võrreldakse 
järgmise kaardi tugevust (2) 
jne (3  4  5)   

 
 
 
 
 

Reik 
 
 

Teenustasu, mida Unibet mängijatelt iga rahamängu korral võtab. Seda võib kasutada ka turniiri 
ja Sit & Go turniiride eest võetava tasu korral. 

 
 
 

Turniiri tasud 
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Alljärgnevad tabelid näitavad buy-in summat, seejärel panust 
auhinnafondi, siis erinevaid Sit & Go ja mitme lauaga turniiritüüpide osalemistasusid: 

 
 
 

5-käeline Sit & Go 
€1 (€0.95 + €0.05) 
€2 (€1.90 + €0.10) 
€4 (€3.80 + €0.20) 
€10 (€9.50 + €0.50) 
€25 (€23.75 + €1.25) 
€50 (€48.50 + €1.50) 
€100 (€97.00 + €3.00) 

 
 

2-käeline Sit & Go 
€1 (€0.97 + €0.03) 
€2 (€1.94 + €0.06) 
€4 (€3.88 + €0.12) 
€10 (€9.70 + €0.30) 
€25 (€24.25 + €0.75) 
€50 (€48.50 + €1.50) 
€100 (€97.00 + €3.00) 
€200 (€194 + €6.00) 

 
 

MTT 
€1 (€0.90 + €0.10) 
€4 (€3.60 + €0.40) 
€10 (€9.00 + €1.00) 
€25 (€22.50 + €2.50) 

 
 

€50 (€45.00 + €5.00) 
€100 (€90.00 + €10.00) 

 
 
 

Rahamängu teenustasu (reik) 
 

Rahamängu teenustasu erineb sõltuvalt panusest ja mängust. See otsustatakse ülempiiri 
ja protsendimääraga. Protsent on protsendimäär kogupangast. Ülempiir on maksimaalne 
lubatud võetav summa. Alljärgnev tabel näitab summasid panuse ja mängu järgi: 

 
Texas Holdem: 

 

Pimepan
 

 

0.02/0.04 0.05/0.10 0.10/0.25 0.25/0.50 0.5/1 ½ 2/4 4/8 
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Reik% 1 3 5 5,5 6 6 6 6 
Ülempiir 
€ 

1 2 3 3 3 3 3 3 
 
 

Omaha: 
 

Pimepanu
d 

 

0.02/0.04 0.05/0.10 0.10/0.25 0.25/0.50 0.5/1 ½ 2/4 4/8 
Reik% 1 3 3 3,5 6 6 6 6 
Ülempiir 
€ 

1 2 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banzai: 
 

Pimepanus
ed (blindid) 

0.05/0.10 0.25/0.50 ½ 

Reik% 1 1 1 
Ülempiir € 3 3 3 

 
Reik võetakse ainult kätelt, mis jõuavad floppi või hilisemasse mängu. Iga reigi-käe korral 
võetakse vähemalt üks sent. Reik ümardatakse lähima sendini. Reiki ei võeta pangalt, mis 
lõpeb eel-flopiga, st pangad, kus iga mängija, v.a üks, loobub oma kaartidest enne, kui 
jagatakse välja esimene ühiskaart. 

 
Kui rahamängu käsi algab viisil, kus kaardid jagatakse kahele või kolmele mängijale, siis reigi 
ülempiir sellele käele poolitatakse €0.50 pimepanuste 0.02/0.04 juures, €1.00 pimepanuste 
0.05/0.10 juures, €1.50 pimepanuste 0.10/0.25 juures ja üle selle. 
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