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Etiketa u pokerového stolu
Následující činnosti jsou nepatřičné a mohou vést k
napomenutí, postižení penalizací, popř. vyloučení při
turnaji:
1. Vědomé provádění jakékoliv akce mimo pořadí.
2. Dohody mezi hráči či jakékoliv formy podvodu.
3. Být ozbrojen.
4. Narušovat hru hádáním se, křikem, hlasitými
zvuky.
5. Házení žetonů přímo do banku.
6. Nechávejte žetony po celou dobu vaší hry na
stole, je zakázáno jejich odnášení bez vědomí a
přepočítání od dealera pokud neukončíte hru.
7. Domluva se spoluhráči na odcheckování hry, pokud je některý z hráčů allin.
8. Říkat jinému hráči aby otočil karty při showdownu (typické české co máš? Ty první!)
9. Ukázání živých karet ve hře, kde zůstávají ve hře
více než dva hráči, před ukončením sázek.
10. Ukázání mrtvých (již foldnutých) karet před
ukončením sázek. Stejně tak je zakázáno prozrazovat obsah námi foldnutých karet hráčům,
kteří jsou ještě ve hře.
11. Zbytečné zdržování hry.
12. Vědomé odhazování karet jinam než je obvyklé.
Karty mají být odhozené nízko nad stolem, přiměřenou rychlostí a ne na dealerovy ruce.
13. Srovnání žetonů takovým způsobem, který zabraňuje rozdávání dealerovi.
14. Srovnání žetonů takovým způsobem, který zabraňuje jiným hráčům ve výhledu na karty.
15. Konání nebo mluvení, které mohou neférově
ovlivnit hru.
16. Používání mobilního telefonu u stolu nebo konzumovat jídlo na stole.

17. Při všech hrách
mohou hrát hráči
pouze se žetony, které
měli před sebou před započetím samotné hry. Výjimkou jsou žetony,
které byly zakoupené před samotným začátkem, ale hráč je ještě nedostal. Množství těchto
koupených žetonů musí být ohlášeno všem hráčům.
18. Neoznamujte po ukončení hry úmyslně před
showdownem jiné výherní kombinace než máte,
toto jednání hráče může vyústit až k propadnutí
potu.
19. Při showdown otáčejte obě karty najednou,
žádné slowrolly.
20. Není dovoleno hrát si s žetony protihráče.
21. Hru může hrát pouze jeden hráč .
22. Každý hráč má právo na dobrý výhled na žetony
soupeře. Žetony vyšší hodnoty musí být viditelné, nesmí být zakryty žetony s nižší hodnotou.
23. Dívat se na položené karty popř. na karty v balíčku je zakázáno.
24. Hráč musí dávat pozor na průběh hry a nezdržovat hru pokud je na řadě. Aktivity, které mohou hráčovu pozornost ohrozit (četba, hudba....)
nejsou doporučené a hráč může být upozorněn,
aby těchto aktivit zanechal, pokud se vyskytne
problém.
25. Hráči, kteří nehrají, nesmí sedět u stolu.
26. U stolu je dovoleno mluvit pouze česky, slovensky a anglicky.
27. Hráč musí být na svém místě, aby mohl zahrát
jakoukoliv akci.
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