HOW TO PLAY
MINI BACCARAT

RULES of the GAME

Each Mini Baccarat table will be limited to 14 players. Seven seated
players and seven standing (Back Bettors).
Mỗi bảng Mini Baccarat sẽ được giới hạn đến 14 người chơi. 7 cầu
thủ ngồi và đứng seven (Back Bettors).
Back bettors must hand their bets to the seated player or place on
the table, and have the seated player place in the betting circle. The
seated player will place the back bettor’s wager next to theirs in the
betting circle.
Về bettors phải giao cược của họ để các cầu thủ ngồi hoặc diễn ra
trên bàn và có nơi người chơi ngồi trong vòng tròn cá cược. Các
cầu thủ ngồi sẽ đặt tiền bettor lại với họ trong giới cá cược.
The combined bets for each circle must meet the table minimum,
and shall not exceed the table maximum.
Các cược cho mỗi vòng tròn kết hợp phải đáp ứng tối thiểu bảng, và
không được vượt quá tối đa bảng.
.
Players may not play more than one table at a time.
Người chơi không thể chơi nhiều hơn một bảng tại một thời điểm.
All exchanges of chips for cash must be between the players and the
dealer. Any chip for cash exchanges between players is strictly
prohibited.
Tất cả các trao đổi chip cho tiền mặt phải là giữa các cầu thủ và các
đại lý. Bất kỳ chip cho các trao đổi tiền mặt giữa các cầu thủ đều bị
nghiêm cấm.
Seated players are responsible for all commissions being paid.
Các cầu thủ ngồi chịu trách nhiệm cho tất cả các hoa hồng
được trả tiền.

(Over Please)
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Must be 21 or older. All casino games owned and operated by the Kansas Lottery.
Anyone enrolled in the Kansas Voluntary Exclusion Program is not eligible.

Gambling Problem?

800.522.4700 ksgamblinghelp.com

