RULET KURALLAR
1. Rulet Turnuvası ödülü $250,000 US’dır.
2. Turnuva katılımları, düzenlendiği tarihte öğlen15:30’da son bulacaktır.
Bu saatten sonra kayıt yaptırmak isteyenler kabul edilmeyecektir.
3. Turnuva aynı gün üçerisinde son bulacaktır.
4. Sadece Merit Otellerinde konaklayan casino yönetiminin belirleyeceği misafirler katılıma
hak kazanacaktır ve bu misafirler için turnuva ücretsizdir.
5. Aynı oda içerisinde konaklayan aynı hesaba sahip misafirlerden sadece bir tanesinin
turnuvaya katılma hakkı vardır.
6. Merit Otellerinde konaklamayan ve casino yönetiminin belirleyeceği turnuvaya katılmak
isteyen misafirler için giriş ücreti $500’dır.
7. Misafirlerin her tur için bir re-buy yapma hakkı vardır. Re-buy ücretleri aşağıdaki gibidir;
i) Birinci tur için re-buy ücreti:
$500
ii) İkinci tur için re-buy ücreti :
$1,000
iii) Üçüncü tur için re-buy ücreti: $2,000
8. Eleme turlarında misafirlerin bir üst tura çıkabilmeleri için aşağıdaki sıralamalarda yer
almaları gerekmektedir.
i) İkinci tura çıkacak misafir sayısı : İlk turda en fazla chipe sahip yetmişiki (72) misafir ve ilk
re-buy turunda oynayan misafir sayısının yarısı.
ii) Üçüncü tura çıkacak misafir sayısı : İkinci turda en fazla chipe sahip otuzaltı (36) misafir
ve ikinci re-buy turunda oynayan misafir sayısının yarısı.
iii) Çeyrek finale çıkacak misafir sayısı : Üçüncü turda en fazla chipe sahip onsekiz (18)
misafir ve üçüncü re-buy turunda oynayan misafir sayısının yarısı.
iv) Yarı final masasında oynayacak misafirler, çeyrek finalde en fazla chipe sahip oniki (12)
misafir.
v) Final masasında oynayacak misafirler, yarı finalde en fazla chipe sahip altı (6) misafir.
9. Turnuvaya kayıt yaptırmış olan misafirler, turnuva direktörü tarafından anons edilip
masalara davet edileceklerdir. Bu sırada salonda bulunmak zorunluluğu vardır. Oyun sırası
gelip salonda bulunmayan misafir üç (3) dakika beklenir ve masaya gelmez ise turnuva
direktörü tarafından diskalifiye edilir. Misafir, oyun hakkını ve giriş ücretini kaybetmiş olur.
10. Her tur için başlangıç kavı $10,000’dır.
11. Masalar: Min. $25 – Max. $500 Progressive + $500 Straight Up
Düzine – Kolon: Min. $500 – Max. $5,000
Even Chance: Min. $500 – Max. $10,000
12. Eleme turlarında beş (5) spin atılacaktır. Misafirlere bir (1) dakika bahis yapma süresi
verilecektir.

13. Gelen numaradaki ‘over limit – numaradaki fazlalık’ iade edilir, diğer bahisler süpürülür.
14. Misafirlerin her spin en az beş (5) chip, minimum $125 oynama zorunluluğu vardır.
Misafirin minimum bahsi yapmaması durumunda bu miktar önünde bulunan chiplerden
alınır ve kaybetmiş sayılır. Bu davranışın devamı halinde turnuva direktörü misafiri diskalifiye
eder.
15. Beşinci spin sonunda misafirlerin chip miktarları anons edilir, misafirlerin adları ve chip
miktarları mevcut skor tablosunda yerini alır.
16. Kazananlar tablosunun en altında yer alıp, aynı chip miktarlarına sahip misafirler farklı bir
masada eşitlik bozulana kadar bahislerin gizli yapılacağı spinler atılacaktır.
17. Final masasında beşinci (5.) spinde bahisler gizli ve yazılı olarak alınır ve bahis yapma
süresi iki (2) dakikadır.
18. Oyuncuların birbirleri ile chip alışverişi yapmaları diskalifiye sebebidir.
19. Marker yapılmaz.
20. Call Bet kabul edilmez. Spin sırasında Place Bet kabul edilmez.
21. Katılımcıların, ilk spin atıldıktan sonra elenene dek masa hakeminin onayı olmadan
masadan ayrılması yasaktır. Diskalifiye sebebidir. Elenen oyuncu masayı terk etmek
zorundadır.
22. Complete max. oynanabilir.Complete max. $ 100, $ 200, $ 300, $ 400 ve $ 500’dan kabul
edilir.
23. Sadece casino’nun verdiği turnuva chipleri ile oynanacaktır.
24. Chip saklamak yasaktır.Bütün chipler masa üzerinde rakiplerin görebileceği şekilde
durmak zorundadır. Chip saklamak diskalifiye sebebidir.
25. ‘No More Bets’ anonsundan sonra bahis kabul edilmez.
26. Masadaki konuşma dili İngilizce ve Türkçe’dir.
27. Dağıtılacak toplam ödül $ 250.000 olup ödül dağılımı aşağıdaki gibidir.
1. $ 125.000 2. $ 50.000 3. $ 30.000 4. $ 20.000 5. $ 15.000 6. $ 10.000
28. Turnuvaya katılan tüm katılımcılar turnuva kurallarını kabul etmiş sayılır.
29. Casino istediği zaman herhangi bir bildirime gerek olmaksızın turnuva koşullarını
değiştirme hakkını saklı tutar.

ROULETTE RULES
1.
The price for the Roulette Tournament is $250,000 US.
2.
The participants can register for the tournament till 15:30 at the tournament day.
After this time no registrations will be accepted.
3.
The tournament will end at the same day.
4.
Only the casino guests that are staying at the Merit Hotels and approved by the
casino management can participate at the roulette tournament and it is free for these
guests.
5.
Only one guest from the same room can participate at the tournament, unless the
accounts are separate.
6.
The entry fee for the guests who are not staying at the Merit Hotels and approved by
the casino management is $500.
7.
Each participant has a right to play only once at the re-entry rounds for the first three
qualifying rounds. The re-entry fees are as follows:
i) First round re-entry fee is :
$500
ii) Second round re-entry fee is: $1,000
iii) Third round re-entry fee is:
$2,000
8.
To be able to qualify for the next round, the participants has to be at the following
chip leader board;
i) To qualify for the second round: The first seventy-two (72) participants at the chip
leader board
and half of the participants who has played at the first re-entry round.
ii) To qualify for the third round: The first thirty-six (36) participants at the second chip
leader board
and half of the participants who has played at the second re-entry round.
iii) To qualify for the forth round: The first eighteen (18) participants at the third round
chip leader
board and half of the participants who has played at the third round.
iv) To qualify for the semi-finals : The first twelve (12) participants at the fourth round chip
leader board.
v) To qualify for the final table : The first six (6) participants at the semi-final round chip
leader board.
9.
Each participant must be ready at the tournament tables on time. There will be an
announcement for the participants who is not present. There will be three (3) minutes
waiting time. If the participant does not show up, will be disqualified.
10. The opening stake for all the qualification rounds is $ 10,000 US.
11. The table limits are; Min: $ 25 Max: $ 500 progressives + $ 500 on straight up
Dozens – Coloumns : Min : $ 500 Max : $ 5,000
Even Chances : Min : $ 500
Max : $ 10,000
12. There will be five (5) spins for the qualification rounds and the final round at the tables. 1
minute will be given for the players for each spin to place their bets.
13. The over the maximum chips that are on the winning number will be handed back and
the rest of the chips will loose.

14.The players has to play 5 chips ( $ 125 ) for every spin. If the participant misses the spin
withour placing any bets, $125 will be taken from the participant’s chips and counted as a
loosing bet. If this behavior carries on the participant will be disqualified.
15.At the end of the fifth (5.) spin, the chip counts will be announced and recorded at the
chip leader board.
16.The participants with the same chip counts that are at the bottom of the chip leader
board, will be playing at a different table by secret bets till the one of them has more chip
counts then the other.
17.There will be secret bets at the last spin of the final table and two minutes will be given to
the participants.
18. If the players who share chips with each other will be disqualified.
19. The markers will not be accepted.
20. The call bets will not be accepted. The Place Bets are not accepted during the spin.
21. It is strictly forbidden to leave the table after the first spin, without the approval of the
inspector
of the table. The eliminated player has to leave the table.
22. The complete maximum bets are accepted only by $ 100, $ 200, $ 300, $ 400 and $ 500.
23. Only the tournament chips will be accepted at the tournament tables.
24. Hiding chips is strictly forbidden. All the chips has to be on the table in front of the
players.
The players who hide chips will be disqualified.
25. After the “No More Bets” announce the bets will not be accepted.
26. The languages at the tables are Turkish and English.
27. The total reward will be distrubuted is $ 250,000 US and the distrubution is as follows;
1. $ 125.000 2. $ 50.000 3. $ 30.000 4. $ 20.000 5. $ 15.000 6. $ 10.000
28. By signing this agreement and participating at the tournament all the participants agree
on all the rules and regulations of the tournament.
29. Merit Royal Casino reserves the right to change the rules or the regulations of the
roulette tournament without any information in advance.

