SHERIFF OF NOTTINGHAM
Regulile jocului (3.5 - 24.02.2020)

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

25 (nu poate fi modificat)

Numărul de monede pe care le puteți paria 25 (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 (Robin Riches)

Câștig instant

Nu

RTP

96,00%

Jocul se deconectează dacă nu acționați pentru un anumit număr de minute consecutive (numărul
acestora variază în funcție de jurisdicție); funcția de recuperare sesiune va salva progresul jocului, astfel
încât data viitoare când jocul este încărcat veți putea continua de unde v-ați oprit.

În cazul unor dificultăți tehnice care rezultă în întreruperea conexiunii cu serverul de joc, jocul pe care lați jucat este salvat automat și se va încărca data viitoare când veți realiza conexiunea la serverul de joc.
Nu veți putea să vă reconectați la serverul de joc în primele 30 de secunde de la deconectare.
Notă: În caz de erori de funcționare, toate plățile și jocurile sunt anulate; orice miză încă neacceptată va
fi anulată, iar orice miză care nu a fost soluționată, va fi restituită.

3. SIMBOLURI ȘI FUNCȚII SPECIALE
3.1. Wild
Simbolul Wild înlocuiește orice simbol, cu excepția simbolurilor Bonus și Merry Men, pentru a forma
combinații câștigătoare.

3.2. Simbolul Bonus
Obținerea unui simbol Bonus pe rolele 1, 3 și 5 vor declanșa Robin Riches Free Spins.

3.3. Simbolul Merry Men
Aterizarea a 5 sau mai multe simboluri Merry Men pe role vor declanșa Wanted Respins.

3.4. Robin Riches Free Spins
Simbolurile Bonus există numai pe rolele 1, 3 și 5 pe parcursul învârtirilor normale. Aterizarea a toate 3
la vedere va declanșa Robin Riches Free Spins.
Notă: Free Spins= Învârtiri gratuite.

3.5. In Sync Reels
În timpul Robin Riches Free Spins până la 5 role se pot învârtiri sincronizat la orice învârtire.
Notă: Robin Riches Free Spins nu pot fi redeclanșate.

3.6. Wanted Respins
5 sau mai multe simboluri Merry Men la vedere vor declanșa 3 Wanted Respins. Aceasta le va
transforma din Wanted în Prins.
De fiecare dată când un personaj Wanted aterizează la vedere în timpul Wanted Respins, numărul de
respins va fi resetat la 3.
În timpul funcției este afișat un tabel de plată care afișează recompensa minimă pentru fiecare personaj
Wanted.
Câștigurile sunt afișate în Wanted Posters în valuta/moneda selectată.
Atunci când se încheie Wanted Respins, vor fi colectate toate primele personajelor.
Dacă Sheriff of Nottingham aterizează în timpul Wanted Respins, Șeriful le va aduna pentru a crea mai
multe spații pentru a prinde mai mulți bandiți.
Notă: Wanted= Căutat.
Notă: Caught= Prins.
Notă: Bounty paid= Primă achitată.

3.7. Pick a Royal Letter
La orice învârtire, Robin Hood poate declanșa un modificator aleatoriu.
Alegeți 1 din cele 3 litere, alese din 4 rezultate posibile, pentru a descoperi următoarele:
•

Wanted Spin– Șeriful va ateriza la vedere și va plăti primele pentru 3 sau 4 Merry Men.

•

Bonus Add– Simbolurile Bonus sunt adăugate pe rolele 1, 3 și 5 pentru o șansă crescută la
declanșarea Free Spins. Acest modificator nu garantează Free Spins.

•

Sheriff Wilds– Sunt adăugate pe role Super Stacked Wilds pentru a garanta 2 sau mai mulți
Wilds stivuiți.

•

Win Spin– Sunt adăugate pe role monede de aur. Oricare la vedere le va transforma în același
simbol aleatoriu (mai puțin simbolul Scatter).

