Regulile jocului Scudamore's Super Stakes
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Scudamore's Super Stakes este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii de miză (fixe. Jocul
conține Random Wilds, Peter's Classic Cup și o funcție Bet Slip. La Peter's Classic Cup, jocul
devine un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 32 de linii de miză (fixe).
Jocul este jucat cu 20 de linii de miză (fixe) la jocul principal, 1-10 niveluri ale mizei cu 10 fise per
nivelul mizei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter de la jocul
principal, însă nu pentru simboluri Bet Slip.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când
jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca
runda la valoarea selectată a fisei.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulţită cu
nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre
rola cea mai din dreapta.
Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
Câștigurile de la Peter's Classic Cup și Random Wilds sunt adăugate la eventualele câștiguri pe
linia de miză.
Peter's Classic Cup și Random Wilds pot fi activate simultan la o singură învârtire și funcția
Random Wild este jucată prima.

Random Wilds
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Înaintea fiecărei învârtiri, există o șansă să fie activată funcția Random Wild.
Random Wilds pot fi activați doar la jocul principal.
Funcția Random Wild este jucată la același nivel al mizei și valoare a fisei ca runda care a activat
Random Wild.
Între 2 și 5 simboluri potcoavă sunt puse aleatoriu pe role, transformând simbolurile pe care
aterizează în Wilds.
Simbolurile Random Wild nu pot ateriza peste alte simboluri Random Wild sau peste simboluri
Scatter.

Peter's Classic Cup
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3 simboluri Scatter care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează Peter's Classic Cup.
La Peter's Classic Cup, jocul devine un slot video cu 5 role și 4 rânduri cu 32 de linii de miză (fixe).
Peter's Classic Cup este jucat la același nivel al mizei și valoare a fisei ca runda care a activat
Peter's Classic Cup.
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Când este activată Peter's Classic Cup, jucătorul trebuie să aleagă 1 din cei 4 cai pe care jucătorul
crede că va câștiga cursa de cai.
Fiecare cal are un multiplicator diferit al mizei asociat cu acesta care are legătură cu șansele sale
de a câștiga cursa.
Fiecare cal are 2 simboluri care apar pe rolele de deasupra pistei de curse care sunt de aceeași
culoare cu costumul jocheului asociat cu respectivul cal:
o Divine Fortune: Jocheul roșu și simbolurile A roșu plătesc 5000 X valoarea mizei.
o Berry Max: Jocheul violet și simbolurile K violet plătesc 500 X valoarea mizei.
o Gonzo's Quest: Jocheul verde și simbolurile Q verzi plătesc 100 X valoarea mizei.
o Tin Foil Hat: Jocheul albastru și simbolurile J albastre plătesc 50 X valoarea mizei.
La începutul Peter's Classic Cup, toți cei 4 cai sunt puși pe pistă. De fiecare dată când există un
câștig pe role, calul asociat cu simbolurile câștigătoare avansează cu 1 loc în cursa de cai. Calul
care avansează primul 4 locuri câștigă cursa și Peter's Classic Cup se încheie. Un cal nu se poate
muta mai mult de 1 loc ca urmare a unui rezultat de la o singură învârtire.
Dacă există un câștig cu 2 culori diferite, 2 cai diferiți pot avansa în același timp.
Peter's Classic Cup are maxim 2 simboluri câștigătoare, ceea ce înseamnă că 2 cai pot avansa
simultan, însă doar 1 cal poate câștiga cursa.
În caseta Poziția în cursă, calul ales de jucător este marcat cu o stea și jucătorul poate urmări
calul aflat la conducere.
Când cursa s-a terminat, calul care a câștigat cursa este evidențiat și eventualele câștiguri sunt
achitate.
Câștigurile de la Peter's Classic Cup sunt adăugate la sold.

Bet Slip
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Jocul conține și o funcție Bet Slip sub forma unui pariu lateral. Bet Slip poate fi achiziționat doar
din jocul principal.
Jucătorul poate avea doar 1 Bet Slip la un moment dat. După ce Bet Slip a fost cumpărat, acesta
nu poate fi anulat.
Bet Slip urmărește de câte ori un simbol selectat apare în timpul unui număr ales de învârtiri și
plătește multiplicatorul înmulțit cu valoarea mizei.
Dacă simbolul Wild este selectat în Bet Slip și apoi adăugat de funcția Random Wild, acesta este
contorizat pentru Bet Slip. Însă, simbolurile Random Wild nu vor înlocui alte simboluri când sunt
contorizate simbolurile pentru Bet Slip.
Simbolurile care aterizează în timpul Peter's Classic Cup nu sunt contorizate pentru Bet Slip.
Cum se completează Bet Slip:
1. Faceți clic pe butonul Bet Slip din partea dreaptă a zonei de joc.
2. Selectați unul dintre simboluri pentru a colecta.
3. Selectați numărul de învârtiri, de exemplu, Colectează 7 la 10 învârtiri.
4. Selectați mărimea mizei pe care doriți să o plasați în moneda dvs. locală.
Dacă este obținut numărul necesar de simboluri de aterizare, jucătorul este plătit cu
multiplicatorul înmulțit cu valoarea mizei.
Rețineți:
o Cotele sunt afișate ca fracții când moneda de joc este Lira sterlină sau Dolarul american.
o Cotele sunt afișate ca zecimale când moneda de joc nu este Lira sterlină, Dolarul
american sau Dolarul canadian.

o

•

Unele cote afișate sunt rotunjite în jos pentru a le face mai ușor de înțeles, însă valoarea
exactă va fi întotdeauna achitată.

Notă: Această funcție s-ar putea să nu fie disponibilă la toate cazinourile.

Funcţiile jocului
•

Buton

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la
nivelul curent al mizei și valoare a fisei
(alternativ, apăsaţi tasta spaţiu).

Faceţi clic pentru a vizualiza tabelul de
plată.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga
sau dreapta pentru a derula prin paginile
din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru
a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările
jocului și selectați opțiunile jocului.
Consultați secțiunea Setările jocului de mai
jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau
utilizaţi glisorul pentru a regla volumul
sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc
automat și pentru a juca automat jocul.
Selectaţi numărul de învârtiri pentru Jocul
automat sau vedeţi Setări complexe pentru
a configura opţiunile de oprire Joc automat.

Opţiuni Setări joc
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Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Filmul introductiv. Pornește sau oprește filmul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).

Setări complexe pentru Jocul automat
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Pentru a configura setările de Joc automat, faceți clic pe JOC AUTOMAT și, după aceea, pe Setări
complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este
egală cu suma specificată.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Dați clic pe Reset pentru a șterge toate setările Stop Autoplay selectate.
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Rețineți: Dacă Peter's Classic Cup este declanșată în timpul Jocului automat, Jocul automat se va
opri și funcția va fi jucată manual.

•

Notă: Când se schimbă setările de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările vor
intra în vigoare după runda sau funcția jocului s-a încheiat.

•

Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea implicită.

Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicţii.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de
jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului
•
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.11%.
Câștigul teoretic al jucătorului pentru Bet Slip este 96.12% - 96.99%.
Simboluri

10 Învârtiri

20 Învârtiri

40 Învârtiri

80 Învârtiri

96.50%

96.76%

96.57%

96.63%

96.84%

96.59%

96.75%

96.30%

96.12%

96.38%

96.87%

96.27%

96.15%

96.61%

96.95%

96.93%

96.80%

96.73%

96.72%

96.85%

96.76%

96.78%

96.24%

96.57%

96.88%

96.56%

96.87%

96.52%

96.46%

96.19%

96.82%

96.40%

96.92%

96.86%

96.55%

96.99%

96.57%

96.52%

96.22%

96.22%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Random Wild

Wild aleator

Scatter

Dispersie

Bet Slip

Bilet de pariere

Peter's Classic Cup

Cupa clasică a lui Peter

Big Win!

Câștig mare!

Mega Win!

Mega câștig!

Super Mega Win!

Super mega câștig!

Regulile jocului sunt generate:

