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Introducere
Jocul Virtual Roulette este alcătuit dintr-o roată cu 37 spații (buzunare) și o minge
care poate ateriza cu șanse egale pe oricare dintre aceste spații. Numerele de pe
roată sunt colorate în mod alternativ roșu și negru. În plus față de numerele de la 1
la 36, roata include un "0" verde. În timp ce roata se mișcă, mingea poate ateriza pe
orice buzunar, fie negru, fie roșu, cu un număr par sau unul impar, sau "0".
Jucătorul poate alege locul unde să parieze - fie pe un singur număr, fie pe o serie
de numere, pe orice culoare și așa mai departe.
Obiectivul Virtual Roulette este de a face o estimare corectă cu privire la buzunarul
pe care va ateriza mingea.

Cum să pariați
Jucătorul trebuie să selecteze mai întâi un jeton. După aceasta, jucătorul trebuie să
aleagă unde să parieze. Poate fi pe un singur număr sau mai multe numere. Există o
mare varietate de combinații de pariuri care plătesc diferit în conformitate cu
regulile jocului (a se vedea mai jos).
Pentru a începe un joc, jucătorul trebuie să plaseze pariul dorit și să dea click pe
butonul "Start". Mingea este rotită și atunci când în cele din urmă aterizează pe un
număr, acest număr va fi considerat câștigător în rundă. În funcție de tipul de pariu
și de corectitudinea predicției, jucătorul va colecta câștigurile. Înainte de a apăsa
butonul "Start", jucătorul poate elimina pariul actual.

Comenzi joc
Pe ecranul Virtual Roulette se afișează următoarele:

Jeton

Există șase jetoane
cu valori diferite
ale pariului din
care jucătorul
poate alege.

Selectând oricare
dintre opțiunile
posibile, jucătorul
activează valoarea
afișată. Jetonul
selectat va fi
colorat în albastru.
Plasând acest jeton
pe câmpul de joc,
jucătorul poate
schimba valoarea
unui pariu.

Start

Când acest buton
este activat, jocul
va începe și
mingea va începe
să se rotească.

Dublați

Acest buton
dublează valoarea
pariului actual.

Repetați

Butonul de
repetare devine
disponibil după
primul joc. Apăsați
acest buton pentru
a repune pariurile
din jocul anterior.

Ștergeți

Când activați acest
buton o singură
dată, acesta va
șterge ultimul
jeton plasat pe
câmpul de joc.
Când este activat
în mod repetat,
butonul va scoate
jetoanele într-o
ordine inversă a
destinației lor de

plasare. Cu un
simplu dublu clic
toate pariurile
curente vor fi
eliminate din
câmpul de joc.

Colecta

La activarea
butonului
"Colecta", întreaga
sumă câștigătoare
este transferată din
câmpul "Câștig" la
soldul curent.

Controlul
sunetului

La activarea
butonului, sunetul
jocului este
pornit/oprit, în
funcție de starea sa
anterioară.

Ajutor

Când acest buton
este activat, va fi
deschisă o
fereastră de ajutor
- aceasta -.

Ieşire

Prin activarea
acestui buton,
jucătorul iese din
joc.

Pariu
Min/Max
pe număr

Acest câmp
afișează setările
pentru pariul
minim și maxim
pe un număr.

Pariu
Min/Max
în joc

Acest câmp arată
setările pentru
pariul minim și
maxim pentru
masa de joc.

Câştig
Max.

Câștig maxim în
funcție de pariu.

Ultimul
Pariu

Afișează pariul din
jocul anterior.

Ultimul
Câştig

Afișează câștigul
din jocul anterior.

Valoare
nominală

Acest câmp arată
valoarea unui
credit în moneda
selectată.

Ultimele
numere

În această linie, de
la stânga la
dreapta, sunt
afișate ultimele
numere care au
ieșit în ordinea lor
de apariție, ultimul
număr apărut fiind
mărit. Selectând
oricare dintre
aceste numere,
jucătorii pot
recupera pariul din
jocul în care a
apărut numărul.

La activarea
butonului, ecranul
Controlul fie se extinde, fie
dimensiunii își reduce
ecranului
dimensiunea, în
funcție de starea sa
curentă.
Jucătorul poate vedea numărul jocului și ora locală, aflate în partea dreaptă a
câmpului mesajului.

Reguli
Există 3 rânduri și 12 coloane în jocul Virtual Roulette. Spațiul numerotat "0" este
situat chiar la începutul câmpului de numere. Toate pariurile sunt împărțite în două
categorii principale: în interior și în exterior. Pariurile interioare sunt pariurile pe
numere, în timp ce pariurile exterioare pot fi plasate pe negru sau roșu, impar sau

par, prima, a doua sau a treia duzină și un set de anumite numere. Pariurile
interioare pot fi plasate pe numerele și liniile care le separă, în timp ce pariurile
exterioare sunt în general plasate pe spațiile care nu se referă la zona numerotată a
mesei.
Pariurile interioare
Nume pariuPlata

Un
număr
(In plin)

Acesta este un pariu
care acoperă doar un
singur număr, iar
jucătorul îl poate
plasa pe un singur
număr, precum și pe
0.

35:1

Doua
numere
(Split)

Jucătorul poate paria
pe două numere care
sunt adiacente pe
masă, fie pe
verticală, fie pe
orizontală și pariază
pe linia dintre cele
două numere.

17:1

Trei
numere
(Street)

Pariul acoperă trei
numere consecutive
de pe masa de joc.
Jucătorul poate paria
și pe următoarele
grupuri: 0, 1 și 2 sau
0, 2 și 3.

11:1

Patru
numere
(Corner)

Acest pariu acoperă
oricare 4 numere care
formează un pătrat.
Pentru a plasa acest
pariu, jucătorul
trebuie să pună
jetonul în colțul
comun al celor patru
numere. Jucătorul
poate paria și pe
următoarele: 0, 1, 2 și
3.

8:1

Sase
numere
(Pariu
linie)

Acest pariu acoperă 6
numere iar jucătorul
poate plasa un pariu
pe două străzi
învecinate.

5:1

Pariurile exterioare
Nume pariuPlata

Coloană

Acest pariu acoperă
12 numere. În acest
caz, jucătorul
pariază pe cele 12
numere din oricare
dintre cele trei linii
orizontale.

2:1

Duzină

Jucătorul pariază pe
una din cele trei
grupe de 12 numere
și poate plasa un
pariu pe căsuțele
marcate cu 1st, 2nd
sau 3rd.

2:1

Mica (118)/Mare
(19-36)

Acest pariu acoperă
18 numere. Pariul
nu este plasat pe 0
deoarece nu este
considerat mic sau
mare. Jucătorul
poate paria pe
primele 18 (mic)
sau ultimele 18
(mare) numere și
plasează un pariu
pe căsuțele din
exterior marcate 118 sau 19-36 în
mod corespunzător.

1:1

Par/Impar

Jucătorul poate
plasa un pariu dacă
numărul câștigător
va fi impar sau

1:1

chiar prin
selectarea căsuței
respective PAR sau
IMPAR. "0" nu
este nici număr par,
nici număr impar.

Roşu/Negru

Jucătorul poate
plasa un pariu pe
căsuța cu un
diamant roșu sau
negru și, astfel,
pariază pe culoarea
numărului
câștigător care va fi
afișat pe roată. "0"
nu este considerat
nici număr roșu,
nici negru.

1:1

Jucătorul poate plasa pariuri denumite "anunțate" pe stadion, situat deasupra mesei.
Numerele stadionului repetă numerele de pe roată și fiecare sector se referă la
combinația de pariuri speciale care poate fi plasată pe el.
Pariuri anunțate
Nume pariuPlata

Zero
Spiel

Numerele cele
mai apropiate
de zero. Pariul
este format din
patru jetoane trei jetoane
sunt plasate pe
pariu de tip
split și un jeton
pe un pariu In
plin.

Echivalentul
pariurilor
efectuate.
Split – 17:1
și In plin–
35:1

Serii
Mari

Șaptesprezece
numere ce se
află între 22 și
25 pe roată,
inclusiv 22 și
25.

Echivalentul
pariurilor
efectuate.
Street –
11:1, Split –

17:1 și
Corner – 8:1

Orfan

Cinci jetoane
sunt pariate pe
patru pariuri de
tip split și un
pariu In plin.

Echivalentul
pariurilor
efectuate.
Split – 17:1
și In plin –
35:1

Serii
Mici

Cele
douăsprezece
numere care se
află pe partea
opusă a roții,
între 27 și 33
inclusiv 27 și
33. 6 jetoane
sunt plasate pe
6 pariuri de tip
split.

Echivalentul
pariului
Split – 17:1

Vecini

Prin
intermediul
acestui buton,
jucătorul poate
alege numerele
învecinate ale
unui număr
selectat de pe
roată (cele
adiacente de
fiecare parte a
numărului
selectat de pe
roată) și un
pariu va fi
plasat automat
pe acele
numere
învecinate.

Echivalentul
pariului In
plin – 35:1

Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile.

Bonus Jackpot Cards

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă
orice joc marcat Jackpot Cards.
Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de
mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc:
o
o
o
o

TREFLĂ - Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului);
CARO – Nivelul 2;
CUPĂ - Nivelul 3;
PICĂ - Nivelul 4 și cel mai înalt.

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe
partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde.
Contribuția la nivelurile de jackpot este un procentaj din pariul jucătorului.


DECLANȘARE

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc
individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot
Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul
dintre nivelurile de mystery jackpot.
Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. Auto
Play este oprit automat atunci când runda Jackpot Cards Mystery este declanșată.
Dupa ce se termină, comanda se întoarce la jocul care se juca înainte de declanșarea
bonusului Jackpot CardsMystery bonus.


REGULI ȘI COMENZI

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat
un cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți
prin clic stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare.
Va fi acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite.
Valoarea bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se
dezvăluie ultimul simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot
Cards, jucătorul va fi invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel
câștigurile jocului bonus la soldul său total.
Suma câștigată în runda Jackpot Cards Mystery nu poate fi folosită în runda
Gamble.
Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu
oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda
bonus Jackpot Cards.
Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu atât
este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre
nivelurile de mystery jackpot.
Pariuri de calificare: 5.00 EUR - 10.00 EUR



CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot
vechi.
Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare.


CÂȘTIGĂTORI

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă
jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc
pe ecranele lor.

Întreruperi ale jocului


Recuperarea completă a jocului

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii unei conexiuni, la
următoarea accesare a jocului de către jucător, jocul neterminat va fi automat reluat
cu setările avute în momentul imediat de dinaintea întreruperii.


Anularea jocului

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul
anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate
automat jucătorului.

Procentul de plată a jucătorului
Procentul de plată a jucătorului în jocul Virtual Roulette este de 97.30%

