ROARING WILDS
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ROARING WILDS je 5ti válcová, 1-40ti liniová válcová videohra s funkcemi symbolů scatter
a wild. Cílem hry je zatočením válců získat výherní kombinaci symbolů. Kliknutím na pole
ŘADY volí Účastník hazardní hry počet aktivních linii.

Kliknutím na tlačítka – a + v poli CELKOVÁ SÁZKA volí Účastník hazardní hry svou sázku
na linii. Celková Sázka se rovná Sázce na každou z aktivních výherních linií. Kliknutím na
tlačítko Start roztočí válce. Válce lze roztočit kliknutím na tlačítko Max. sázka, kdy se nastaví
maximální sázka a roztočí válce.
Výše výherního podílu RTP: 95,48 %
Maximální sázka na jednu hru: 800 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 65 088,00 Kč
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být
za sebou kromě těch se symboly Scatter. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na
jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
REŽIM AUTOSTART
Válce lze roztočit také pomocí funkce Automatická hra. Tlačítko Auto se nachází
v pravé dolní části obrazovky. Kliknutím dojde ke spuštění automatické hry a
roztočení válců. Funkci lze ukončit opětovným kliknutím na tlačítko Auto. Pokud
se na válcích po zastavení objeví výherní kombinace (podél výherní řady, na kterou
jste vsadili), vyhráváte podle tabulky výplat.
VÝHERNÍ ŘADY
Výherní řady jsou reprezentovány čárami, které se objeví nad válci. Výherní řady jsou pevně
dané. Jejich přehled najdete kliknutím na tlačítko Menu v levé dolní části obrazovky.

TABULKA VÝPLAT

Udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže uvedená
tabulka znázorňuje výhry při Celkové sázce 1 Kč na 1 řadu.

Číselné koeficienty pro jednotlivé výherní kombinace jsou uvedené v tabulce výplat, kterou lze
zobrazit po kliknutí na tlačítko Menu v levé dolní části obrazovky. Výši výhry lze vypočítat
tak, že vynásobíte sázku na řadu a číselný koeficient pro danou výherní kombinaci. Pokud se
ve stejné řadě objeví dvě výherní kombinace, vyplácí se pouze vyšší z nich.
SYMBOL WILD
Symbolem Wild je symbol
. Nahrazuje všechny symboly a napomáhá tak vytvořit
výherní kombinaci. Nenahrazuje symbol scatter.
SCATTER SYMBOL
Scatter symbol
se může objevit kdekoliv na válcích. Výherní kombinace scatter
symbolu jsou vypláceny podle Tabulky výplat. Scatter výhry jsou přičítány ke standardním
liniovým výhrám.

