Variasi Permainan Poker secara Lengkap
Variasi Permainan Poker bisa anda coba satu persatu untuk dimainkan. Dengan
begitu anda bisa merasankan senasi semua jenis variasi permainan poker dan
mengetahui variasi yang mana cock untuk anda terus mainkan, cek ugwin288 da
slot pulsa tanpa potongan untuk lebih permain. Nah, bagi anda yang penasaran
apa saja sih variasi permainan poker? Yuk baca terus artikel ini hingga selesai ya.
Variasi Permainan Straight Poker
Variasi permainan yang pertama bisa anda coba mainkan adalah straight poker.
Dalam permainan straight flush anda akan mendapatkan 5 lima kartu yang dibagikan
untuk setiap pemain yang menggunakan taruhan untuk satu kali putaran. Kemudian
kombinasi kartu terbaik akan memperoleh pot.
Variasi Permainan 5 Card Stud
Variasi Permainan Poker yang kedua bisa anda coba mainkan adalah 5 scard stud.
Dalam permainan 5 card stud ini hampir mirip dengan straight poker yang mana
anda tak bisa menukar kartu yang diperoeh untuk anda.
Namun, pada variasi 5 card stud ini anda akan memperoleh 4 kartu yang akan
dibagikan secara terbuka supaya anda bisa melihat smeua pemain lawan dalam
permainan poker yang anda ikuti. Kemudian pemain yang mempunyai kombinasi
kartu terbaik akan bisa memenangkan pot.
Selanjutnya pembagian kartu akan berjalan seperti yang akan dijelaskan berikut ini.
Ada satu kartu yang dibagikan dengan cara tertutup yang memilii istilah yaitu hole
card untuk setiap pemainnya. Setelah itu, satu kartu akan dibagikan secara terbuka
untuk setiap pemain yang di ikuti dengan putaran dalam taruhan permainan poker.
Selanjutnya ada 3 putaran berikutnya di mana salah satu kartu yang dibagikan
secara terbuka untuk smeua pemain yang masih bertahan. Kemudian, anda bisa
mengikuti putaran taruhan dalam permainan poker secara terus menerus. Nah,
setelah taruhan yang paling akhir di pasang, maka kartu hole card akan dibuka dan
pemain yang mempunyai kombinasi kartu paling baik akan memperoleh pot.
Variasi Permainan 7 Card Stud
Variasi Permainan Poker yang ketiga bisa anda coba mainkan adalah 7 card stud.
Dalam kombinasi 7 card stud ini merupakan kombinasi kartu terbaik. Pada
permainan 7 card studi para pemain akan diberikan dua kartu yang tertutup. Lalu,
diikuti oleh satu kartu terbuka yang bisa diikuti sebelum taruhan putaran pertama.
Kemudian tiga putaran yang lain dari satu kartu terbuk akan dibagikan kepada setiap
pemain yang masih memutuskan untuk bertahan atau tak menyerah dengan taruhan
satu putaran setelah setiap pembagian satu kartu.
Berikutnya kartu terakhir akan sibagikan secara tertutup dan akan di ikuti oleh
taruhan pada putaran paling akhir. Dalam permainan 7 card stud kartu yang
dibagikan ini tertutup dinamai dengan istilah hole card.

Variasi Permainan Lowball
Tujuan memainkan variasi permainan lowball adalah mendapatkan kombinasi
menggunakan kartu dengan nilai paling rendah.
Variasi Permainan Omaha
Dalam variasi yang satu ini aka nada 4 kartu yang dibagi secara tertutup. Kemudian
dilanjutkan putaran taruahan permainan poker. Lalu, pemain harus bisa membuat
kombinasi dengan menggunakan 2 kartu tertutup yang digabungkan dengan 3 kartu
bersama sama.
Variasi Permainan Pineapple
Dalam variasi permainan pineapple akan ada 3 buah kartu yang dibagikan secara
tertutup. Kemudian satu kartu akan dibuang setelah flop dengan permainan yang
hampir mirip dengan Texas holdem. Selain yang telah dijelaskan diatas masih ada
variasi permainan crazy pineapple, Cincinnati dan dr. pepper.
Itulah informasi mengenai Variasi Permainan Poker , semoga bermanfaat.

