RACETRACK RICHES MEGABOARD™
Regulile jocului (2.2 - 12.02.2020)

1. PREZENTARE
Obiectivul este de a obține o combinație câștigătoare pe o linie câștigătoare distribuită pe role.
Specificațiile jocului:
Tip

Slot-uri

Numărul de role

5

Numărul de rânduri

3

Numărul de linii

20 (nu poate fi modificat)

Numărul de monede pe care le puteți paria 20 (nu poate fi modificat)
Progresiv

Nu

Funcție dublă

Nu

Funcție de învârtire automată

Da

Simboluri Wild

Da

Simboluri Multiplicator

Nu

Simboluri Dispersie

Da

Rundă Bonus

Da

Free spins

Da

Câștig instant

Nu

RTP

95,96%

3. SIMBOLURI ȘI FUNCȚII SPECIALE

3.1. Wild
Simbolul Wild înlocuiește orice simbol, cu excepția Scatter, pentru a forma combinații câștigătoare.
Notă: Dacă nu sunt afișate plățile specifice pentru Wild în tabelul de plată, o combinație formată
exclusiv cu Wild va plăti exact ca simbolul cu cea mai mare plată, dacă respectiva combinație este
combinația cu cel mai mare câștig de pe o linie.

3.2. Simbolul Scatter
Obținerea unui simbol Scatter pe rolele 1, 3 și 5 vor declanșa Megaboard.

3.3. Simbolul Mister
În timpul funcției Megaboard simbolurile Mister se transformă în orice alte simboluri, mai puțin în
Scatter.

3.4. Jockey Wilds
Aleatoriu, la orice învârtire, Jocheul poate alerga pe role pentru a crea Wilds aleatorii.

3.5. Învârtire câștigătoare
Aleatoriu, după orice învârtire pierzătoare, Jocheul poate alerga pe role și să învârte simboluri
pierzătoare pentru a crea combinații câștigătoare.
Notă: Win Spin= Învârtire câștigătoare.

3.6. Reînvârtire curcubeu
Aleatoriu, după ratarea declanșării oricărei funcții pe rola 5, cu simboluri Scatter pe rolele 1 și 3, Jocheul
poate alerga pe role și reînvârte rola 5 pentru o șansă suplimentară la declanșarea Megaboard.
Notă: Rainbow Respin= Reînvârtire curcubeu.

3.7. Megaboard
Obținerea unui simbol Scatter pe rolele 1, 3 și 5 vor declanșa Megaboard.
Jucătorul va începe cu două aruncări de zar, care fac ca Jocheul să se miște cu respectivul număr de
spații pe placă.
De fiecare dată când Jocheul aterizează pe un spațiu, respectivul articol este declanșat.
Opțiunile posibile rezultate sunt:
•

Acordare multiplicator – Acordă un multiplicator simplu al mizei.

•

Wilds adăugați – Sunt adăugați Wilds în plus pentru restul funcției.

•

Mister adăugat- – Sunt adăugate pe role simboluri mister pentru restul funcției.

•

Simbol eliminat – Simbolul afișat este eliminat de pe role pentru restul funcției.

•

Toate câștigurile x – Multiplicatorul este aplicat la toate câștigurile de la restul funcției.

•

Win Spin– Este garantată o învârtire câștigătoare la învârtirea gratuită rezultată.

•

Big Money– Big Money Bonus este acordat.
Pentru fiecare aruncare de zar jocheu, este declanșată o Free Spin.
Jucați cele 3 ture posibile, cu premii care cresc după fiecare tură terminată.
Funcția se încheie când vă prinde jocheul care vă urmărește sau când ajungeți la Sume mari prin
terminarea celei de-a treia ture.
Notă: Câștigurile de la Megaboard se adună, premiile bazate pe rolă îmbunătățind experiența la Free
Spins.
Notă: Press to roll dice= APĂSAȚI PENTRU A DA CU ZARUL.
Notă: Mystery Added= Mister adăugat.

3.8. Big Money Bonus
Terminarea a trei ture pe Megaboard va declanșa Big Money Bonus.
Învârtirea trofeelor vă poate oferi șansa de a înmulți câștigurile Megaboard totale cu până la x10.

