APOLLO EUROPEAN ROULETTE
CÍL
Apollo European Roulette je Internetová technická hra, ve které Účastník hazardní hry vsází pomocí mincí na
hrací pole rulety s čísly od 0 do 36 nebo jejich kombinace.

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony APOLLO EUROPEAN ROULETTE v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s plátnem a racetrackem. Ve spodní části obrazovky se nalézají políčka Kredit,
Výhra a Sázka, tlačítka Zpět, START a sada mincí pro pokládání sázky. Sázející si vybere mince odpovídající
hodnoty a klikem na konkrétní pozici vloží tuto částku do hry, dle tabulky sázek. Kolo rulety se roztočí stisknutím
tlačítka START. Kulička po dotočení kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic. Dle nastavené sázky hráč vyhrává, nebo
prohrává. V případě výhry zůstávají mince na výherních pozicích v sázce pro další hru.








Pole KREDIT zobrazuje celkové množství peněz, které má Účastník hazardní hry k dispozici.
Pole VÝHRA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře.
Pole SÁZKA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry.
Tlačítka ORPHANS, ZERO GAME, SERIE 0/2/3 a SERIE 5/8 – vsadí danou sérii sázek
Tlačítko NEIGHBOURS – zobrazí RACETRACK pro možnost nastavení sázky „sousedi“.
Tlačítka +/- v sekci RACETRACK - nastaví počet vsazených polí na každé straně od aktuálně
vybraného čísla.

VÝHERNÍ POMĚRY A VÝHERNÍ TABULKA
Účastník hazardní hry může minci položit na jedno nebo více konkrétních čísel.









1 číslo - 35:1
2 čísla - 17:1
3 čísla - 11:1
4 čísla - 8:1
6 čísel - 5:1
12 čísel - 2:1
18 čísel - 1:1

¨
V případě, že Účastník hazardní hry vyhraje, získá výhru podle výherního poměru plus hodnotu své sázky. Pokud
je tedy například výherní poměr 35:1, pak Účastník hazardní hry dostane 36 mincí. Vklady se do výherního
poměru nepočítají.

TYPY SÁZEK
Standardní typy sázek:










Přímá sázka – 1 číslo – Minci lze položit na kterékoliv číslo včetně nuly.
Dělená sázka – 2 čísla - Minci lze položit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na čáru,
která tato dvě čísla odděluje. Také lze umístit minci na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3.
Sázka na uličku – 3 čísla – Mince se pokládá na tři čísla na vnější okrajovou čáru hracího pole, vedle
odpovídající řady tří čísel. Také je možno položit minci na 0, 1 a 2 stejně jako na 0, 2 a 3.
Rohová sázka – 4 čísla - Mince se pokládá na kříž rozdělující daná čtyři čísla. Lze tak vsadit i na čísla 0,
1, 2 a 3.
Sázka na řadu – 6 čísel - Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve dvou
řadách po třech. Mince se umísťuje na nejbližší okrajovou čáru hracího pole rulety, a to na místo, kde
se kříží s čárou oddělující dané dvě řady.
Sázka na tucet – 12 čísel – Mince se pokládá do jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 12“
nebo „3rd 12“.
Sázka na sloupec – 12 čísel – Na pravé straně hracího pole rulety jsou tři pole označená „2:1“. Mince
se umístí do jednoho z těchto polí, čímž se vsadí na všech 12 čísel v daném řádku, mimo čísla 0.
Černá/červená, Sudá/Lichá, nebo Nízká/Vysoká – 18 čísel – Položením mince na jedno z nejnižších
hracích polí „1-18“, „EVEN“, „ČERVENÁ“, „ČERNÁ“, „ODD“, nebo „19-36“ se vsadí na polovinu hracího
pole mimo čísla 0. Každé pole zahrnuje 18 čísel.

PODÁNÍ SÁZKY
Účastník hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a položí na konkrétní pozici. V rámci jedné hry
(jednoho zatočení ruletového kola) lze ve fázi sázení uskutečnit více dílčích sázek (položit více mincí na více míst),
avšak součet hodnot vsazených mincí nepřekročí limit maximální sázky do jedné hry.

 Tlačítko REBET rozloží mince tak, jak byli rozloženy při poslední sázce. Takto
opakovanou sázku lze ještě zrušit, nebo upravit před zahájením hry.
 Tlačítko SMAŽ VŠE vymaže celou aktuálně položenou sázku.
 Tlačítko ZDVOJNÁSOBIT zdvojnásobí aktuálně položenou sázku.
 Tlačítko KROK ZPĚT vymaže poslední krok položené sázky.

Speciální série sázek:
Typ série

Počet mincí

Rozložení mincí

Velká série (SERIE 0/2/3)

9

0/2/3 (2 mince) 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince),
32/35

Typ série

Počet mincí

Rozložení mincí

Malá série (SERIE 5/8)

6

5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Typ série

Počet mincí

Rozložení mincí

Orphans (ORPHANS)

5

1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Typ série

Počet mincí

Rozložení mincí

Zero spiel (ZERO SPIEL)

4

0/3, 12/15, 26, 32/35

RACETRACK
Racetrack se spustí tlačítkem SOUSEDÉ a slouží ke speciálnímu typu sázení. Tlačítkem plus a mínus, se nastaví
příslušný počet vsazených polí od 1 do 8 od hráčem vybraného pole s číslem. Na sázky typu SOUSEDI se
nevztahuje tlačítko REBET.

PARAMETRY HRY
Výherní podíl
(RTP)

Min. sázka

Max. sázka

Max. výhra

Minimální
doba jedné
hry

Statistická
průměrná hodinová
prohra

97.30 %

5,00 Kč

1 000 Kč

36 000Kč

Verze hry: 2.1.1i

> 2sec.

97 200 Kč

