
 

Pärnu meistrivõistlused Blackjackis 

Aeg – 13. mai, kell 18:00 

Koht - Casino Grand Prix Port Artur 

Osaleda võivad kõik vähemalt 21-aastased ilma õnnemängu piiranguta mängijad 

Buyin - €30+€3 

Minimaalne osalejate arv - 3 

CAP – 30 

Algstäkk – 1000 punkti 

Formaat – No Limit freezeout 

Mängutasemed – Minimaalne panus (blind) tõuseb iga jaotuse järel. Panuste tasemed on: 

1. 10 
2. 20 
3. 40 
4. 60 
5. 80 
6. 100 
7. 120 
8. 150 
9. 200 
10. 250 
11. 300 
12. 400 
13. 500 
14. 600 
15. 800 
16. 1000 
17. 1200 
18. 1500 
19. 2000 
20. 2500, sealt edasi vastavalt turniiridirektori otsusele. 

 
Panustamise reeglid – Iga mängija valib sobiva panuse suuruse igaks jaotuseks. Panuse suurus võib 

olla vastava mängutaseme miinimum (blind) kuni kogu mängija stäkk (all-in) ning jagunema 

kümnega. Juhul kui mängija kaotab kõik oma punktid, langeb ta turniirilt välja.  



Näide:  Mängija stäkk 9. jaotuses on 1400 punkti. Kuna selle taseme miinimum on 200 punkti, võib 

mängija panustada suvalise 10-ga jaguneva summa vahemikus 200-1400 punkti, näiteks 380.Võistlus 

koosneb kahest voorust.  

Eelvoor: 

Enne mängu algust loositakse mängijate asetus ning istekohad. Eelvoorus istub ühes Blackjacki lauas 

üks kuni kolm mängijat. Kui turniiril osaleb näiteks 13 mängijat, siis mängitakse eelvoor viies 

alagrupis, vastavalt 3 + 3 +3 +3 + 1 mängijaga. Iga mängija saab mängida vaid ühel boksil.  

Kõik eelvoorud koosnevad 9 tavajaotusest + ühest Magic-jaotusest. Selleks, et mitte anda eelist 

viimasele käele, vahetatakse istekohti vastavalt ALGSELE mängijate arvule iga jaotuse järel (kui lauas 

on 3 mängijat) või 10 jaotuse järel (kui lauas on 2 mängijat). Istekohtade vahetuse põhimõtted ei 

muutu, kui eelvooru jooksul üks mängija välja langeb.  

Magic-jaotuses on panuse suurus vahemikus 0 kuni kogu mängija stäkk. Enne jaotuse algust 

kirjutavad kõik mängijad oma panuse summa paberile ning annavad paberi diilerile. Panuste suurus 

avaldatakse teistele osalejatele alles pärast jaotuse lõppu. Enne Magic-jaotust tehakse täiendav 

kohaloos.  

Pärast iga alagrupi lõppu loetakse mängijate stäkid kokku. Tagamaks mängijate võrdse kohtlemise, ei 

avaldata alagruppide tulemusi teistele mängijate enne kogu eelvooru lõppu.  

Mängija tulemuse määrab: 

1) Punktide arv pärast eelvooru lõppu. Kui punktide arv on võrdne, võetakse järgmisena arvesse 

Magic-jaotuse tulemust.  

2) Kahe või enama eelvoorus välja langenud mängija lõpptulemuse võrdlemisel arvestatakse 

jaotust, mil mängija konkurentsist välja langes. Kehtib põhimõte: mida hiljem mängija välja 

langes, seda kõrgem on ka tema lõppkoht. Kui kaks mängijat langevad välja ühes jaotuses, siis 

läheb lõppkoht jagamisele.  

Näide: Turniiril osales 6 mängijat ning eelvoor lõppes järgmiselt: Andres 3000 punkti (Magic jaotus 

+1000), Jaan 3000 punkti (Magic jaotus 0), Igor 1500 punkti, Kadi langes välja 8. jaotuses, Jari 3. 

jaotuses ning Kaupo 3. jaotuses. Sel juhul on lõppjärjestus järgmine: 1. Andres, 2. Jaan, 3. Igor, 4. 

Kadi, 5.-6. Jari ning Kaupo.     

Finaal: 

Finaali pääseb eelvooru (kõikide alagruppide) 3 parimat ning mäng jätkub samal põhimõttel kuni 

võitja selgumiseni.   

Lõpptulemuse arvestamisel kehtivad eelmises punktis välja toodud reeglid, kuid juhul kui kaks või 

enam mängijat langevad välja ühes jaotuses, saab parema lõppkoha see, kellel oli enne viimase 

jaotuse algust rohkem punkte.  

Auhinnad:  

Auhinnafond moodustub mängijate poolt tehtud sisseostudest. Lisaks saab võitja karika ning 

aunimetuse 2017. aasta Pärnu Meister Blackjackis.   


