ROLETA AMERICANA
ALVÉOLOS

Compartimentos seccionados do prato móvel da roleta, onde a bola acaba por se imobilizar,
e que corresponde a cada um dos números das apostas. O mesmo que Favo.

ASSISTÊNCIA

Instituições de solidariedade social, normalmente, a misericórdia local, para onde são encaminhadas
importâncias, provenientes de fichas ou dinheiro, encontradas sem dono ou litigadas nas salas
de jogos.

AZARES

Obstáculos, normalmente, cunhetes (pequenas peças metálicas em forma de losango) situados
na parte inclinada do cilindro de madeira da roleta (bacia da roleta) e que interferem no curso
da bola desde a ranhura de rotação até ao prato.

BOLA

É usada nas roletas, feita de marfim ou outro material equivalente, de cor branca, perfeitamente
equilibrada e com diâmetro compreendido entre 18 mm e 24 mm.

CEPO | GOLA DA ROLETA

Borda cimeira do cilindro, de madeira, onde são colocadas as fichas para trocar, quando não existe
suporte próprio ou onde são colocadas as fichas em litígio, até resolução ou decisão.

CHANCE

Número ou combinação do jogo com potencialidade de ganhar.

CHORRILHO

Saída consecutiva, com uma extensão maior ou menor, do mesmo resultado do jogo, como,
por exemplo, a saída repetida ora do “Par” ora do “Ímpar”.

CROUPIER

Pagador de banca | dealer.

FICHA

Símbolo convencional, que reveste a forma circular rodelas) ou retangular, feito de osso, plástico,
madrepérola, marfim ou metal, e que representa dinheiro num casino.

GOLPE

Conjunto de atos sequenciais que constituem a jogada, incluindo o seu resultado.

“JOGO FEITO, NADA MAIS”

Anuncio feito em alguns jogos, nomeadamente, nas roletas, em voz audível, pelo pagador incumbido
do lançamento da bola, após o que não serão permitidas mais marcações, nem alteração das
realizadas.

MARCADOR

Marco (objeto, “dolly”) que assinala o número vencedor na roleta americana, para que as fichas
ganhadoras não sejam rapadas por engano.

MARTINGALA

Estudo das probabilidades realizado pelos jogadores com a ajuda dos seus apontamentos realizados
no decurso da partida, tendo em vista a aposta certa em cada momento.

PARADA

Importância colocada em jogo pelo jogador, de cada vez, significando o mesmo que postura.

PARTIDA

Sessão de jogo com uma duração certa e determinada, que abrange 2 dias do calendário,
isto é, começa num dia e termina no outro dia a seguir, não podendo ultrapassar, no conjunto,
12 horas seguida.

RAPAR

Operação de recolha de todas as fichas jogadas pelos jogadores e não premiadas. Por vezes,
rapam-se fichas que estavam premiadas e torna-se necessária a reconstituição das posturas.

SÉRIE GRANDE | SÉRIE 0-2-3 | VIZINHOS DO ZERO

Numa roleta americana com numeração francesa é possível jogar-se com uma série de números
em que a aposta é constituída por 9 fichas sem valor facial, abarcando 17 números, como por
exemplo: rua 0-2-3 (2 fichas); cavalos 4-7; 12-15; 18-21; 19- 22, 32-35 (5 fichas) e quadro nos
25-26-28-29 (2 fichas).

SÉRIE PEQUENA | SÉRIE 5-8 | TERÇO DO CILINDRO

Numa roleta americana com numeração francesa é possível jogar-se com uma série de números
em que a aposta é constituída por 6 fichas sem valor facial, abarcando 12 números, como por
exemplo: cavalos no 5-8; 10-11; 13-16; 23-24, 27-30 e 33-36.

SÉRIE VADIOS | ÓRFÃOS

Numa roleta americana com numeração francesa é possível jogar-se com uma série de números
em que a aposta é constituída por 5 fichas sem valor facial, abarcando 8 números, como por
exemplo: pleno no 1 e cavalos no 6-9; 14-17; 17-20; e 31-34.

ÚLTIMO GOLPE

Última jogada na mesa de jogo, anunciada em voz audível pelo pagador, após sinal sonoro
de que a sala vai encerrar.

