MULTI RULETA
Na kole MULTI RULETY najde Účastník hazardní hry 37 jamek očíslovaných od nuly do 36.
„Oblast vnitřních sázek“ a „oblast vnějších sázek“ jsou dvě hlavní oblasti stolu, na které se
umísťují sázky. Každá z nich nabízí mnoho různých způsobů jak vsadit.
Oblast vnitřních sázek nabízí sázky na jednotlivá čísla, která jsou uspořádána na stole těsně
vedle sebe, nebo na skupiny čísel.
Oblast vnějších sázek obsahuje dvojice sázek na červenou a černou, vysokou nebo nízkou a
lichou nebo sudou (každá z nich zahrnuje 18 čísel). Účastník hazardní hry může také vsadit šest
různých 12 číselných sázek.
Navíc jsou zde skupiny sázek, které pokrývají 7 až 17 čísel rozmístěných v různých částech
kola. Tyto sázky může Účastník hazardní hry umístit jediným snadným kliknutím na tzv.
„racetrack“.

Výši sázky si zvolí kliknutím na příslušný počet žetonů. S pomocí vnitřních a vnějších sázek
může Účastník hazardní hry vsadit na jakékoli číslo nebo kombinaci čísel.
V přehledu stolů je rovněž uveden čas, který má Účastník hazardní hry na umístění svých sázek
na stůl.
U vítězných sázek Účastník hazardní vyhrává výhru ve výši své původní sázky společně
s výplatou, jejíž výše je násobkem výše sázky a výherního poměru uvedeného níže pro každý
typ sázky. Celková výhra se tedy skládá z výhry ve výši původní sázky a dále výplaty nad rámec
sázky Sázejícího. Pokud Účastník hazardní hry prohraje, přichází o celou výši sázky.
Provozovatel automaticky zaznamenává vsazené částky a nepovolí umístění sázek menších,
než je minimum stolu.
Všechny sázky budou zpracovány a vyhodnoceny jako vyhrávající či prohrávající, jakmile
vyprší čas pro umístění sázek a bude ukončeno roztočení kola.

Výherní poměry:
1. Jedno číslo 35:1
Vnitřní sázka na jedno číslo – žeton se položí na střed čísla na ruletovém stole.
2. Dvojice - 17:1
Vnitřní sázka na dvě sousední čísla, buď ve svislém, nebo vodorovném směru. Žeton se
položí na dělící čáru mezi těmito dvěma čísly.
3. Trojice - 11:1
Vnitřní sázka na tři čísla v jednom svislém sloupci. Žeton se položí na spodní okraj části
rulety s čísly na konci příslušného řádku.
4. Čtveřice - 8:1
Vnější sázka na čtyři čísla. Žeton se položí na průsečík, kde se tato čtyři čísla stýkají.
5. Šestice - 5:1
Vnitřní sázka na 6 čísel. Žeton se položí na spodní okraj ruletového stolu, na průsečík
ve tvaru „T“, kde se stýkají příslušné dva řádky.
Sektorové kombinace:
a. 1., 2. nebo 3. tucet - 2:1
Vnější sázka na první (1-12), druhou (13-24) nebo třetí (25-36) skupinu dvanácti čísel.
Žeton se položí do jednoho ze tří políček 1st 12, 2nd 12, 3rd 12.
b. 1., 2. nebo 3. sloupec - 2:1
Vnější sázka na všech dvanáct čísel v libovolné ze tří vodorovných řad. Žeton se položí
na pravou stranu ruletového stolu do jednoho ze tří políček označených jako „2 to 1“.
c. Malá nebo velká - 1:1
Vnější sázka, že při dalším otočení pane nízké (1-18) nebo vysoké číslo (19-36). Žeton
se položí na pole „1 to 18“ nebo „19 to 36“.
d. Sudá nebo lichá - 1:1
Vnější sázka, že padne sudé nebo liché číslo. Žeton se položí na pole Even nebo Odd na
ruletovém stole.
e. Červená nebo černá - 1:1
Vnější sázka, na konkrétní barvu červená nebo černá. Žeton se položí na červenou nebo
černou oblast pro sázky na ruletovém stole.
Žetony za vyhrávající Sázky jsou hráčům vydány v uvedených poměrech dle umístění žetonů
Racetrack:
Kromě oblastí vnitřních a vnějších sázek může účastník hazardní hry vsázet také na oblast stolu
zvanou racetrack – jedná se o vedlejší plátno. Tato oblast rulety svým vzhledem představuje
skutečné pořadí, ve kterém se čísla objevují na samotném kole.
Pole

Počet žetonů

Voisins

9

Tiers
Orphelins

6
5

Čísla
0/2/3 (2 žetony), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2
žetony), 32/35
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Voisins
Při sázce Voisins je na stůl umístěno devět žetonů. Celková výše sázky Voisins je
devítinásobkem zvoleného žetonu.
Výherní číslo
Výherní poměr
Zisk Účastníka hazardní hry
4, 7, 12, 15, 18, 21, 19, 22, 32, 35 17:1 (17 žetonů +1 žeton)
17+1-9 = 9 žetonů
0, 2, 3
11:1 (22 žetonů + 2 žetonů)
22+2-9 = 15 žetonů
25, 26, 28, 29
8:1 (16 žetonů + 2 žetony)
16+2-9 = 9 žetonů
Tiers
Při sázce Tiers je na stůl umístěno 6 žetonů. Celková výše sázky Tiers je šestinásobkem
zvoleného žetonu.
Výherní číslo

Výherní poměr

Zisk Účastníka hazardní
hry

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

12:6 (2:1)
2žetony+1žeton

17+1-6 = 12 žetonů

Orphelins
Při sázce Orphelins je na stůl umístěno 5 žetonů. Jeden žeton na číslo 1, a zbylé 4 žetony na
Split sázky (číslo 17 se nachází ve dvou Split sázkách).
Výherní číslo
1
6, 9, 14, 20, 31, 34
17

Výherní poměr
35:1 (35 žetonů +1 žeton)
17:1 (17 žetonů + 1 žeton)
17:1 (34 žetonů + 2 žetony)

Zisk Účastníka hazardní hry
35+1-5 = 31 žetonů
17+1-5 = 13 žetonů
34+2-5 = 31 žetonů

Limity sázek:
Maximální sázka na jednu hru
Maximální výhra v jedné hře

100 000 Kč
3 600 000 Kč

V přehledu stolů je u každého z nich uvedena maximální možná sázka do jedné hry. Tato částka
se u jednotlivých stolů rulety může lišit, nicméně nikdy nepřesáhne 100 000 Kč.
Teoretická návratnost pro Účastníka hazardní hry (RTP) ve hře MULTI RULETA je ve výši
97.3%.

