FINN AND THE SWIRLY SPIN ™
Základní informace
Hra FINN AND THE SWIRLY SPIN™ je pětiválcový výherní video automat. Symboly se
zobrazují ve spirále, která začíná v levém dolním rohu hracího pole a končí uprostřed hracího
pole. Hra obsahuje symboly Wild a Free Spin Key a 4 náhodné funkce a 4 varianty funkce Free
Spins. (viz obrázky a popis níže). Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl 96,62 %
Nejvyšší sázka 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra 60 840,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s
popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
Tlačítko
Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň sázky
na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky do jedné hry technické hry, která je stanovena vynásobením
počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
 Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
 Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
 Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
 Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo Autom.
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
 Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
 Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení zdarma.
 Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné hry
technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
 Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na
uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
 Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na uživatelském
kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v případě
nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly
dodržovány zákonné podmínky. Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí
tlačítka Stop.
Mechanismus roztočení
Symboly se zobrazují ve spirále, která začíná v levém dolním rohu hracího
pole a končí uprostřed hracího pole. Na každé z 25 pozic se zobrazuje jeden
symbol. Pokud je symbol součástí výherní kombinace, je zničen (animace
výbuchu) a ostatní symboly se posunou po spirále z pozic s vyšším číslem
na pozice s nižším číslem tak, aby zaplnily uvolněné pozice symbolů, které
byly součástí výherní kombinace.
Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry alespoň 3 shodné symboly sousedící horizontálně nebo
vertikálně, dojde k utvoření výherní kombinace. (viz obrázek) Jedna řada nebo sloupec může
obsahovat více než 1 výherní kombinaci.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Za každou výherní shodu se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z
jednotlivých výherních shod se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Podkovy. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00 Kč.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild
, které zastupují všechny ostatní symboly
tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Výherní kombinace
složená pouze ze symbolů Wild může vzniknout pouze v případě, že se symboly Wild zobrazují
na pěti horizontálně nebo vertikálně sousedících pozicích. V takovém případě se k výpočtu výše
výhry použije multiplikátor 500, jako u nejhodnotnějšího symbolu dle výplatních tabulek.
Lavinový posun a zobrazování symbolů Wild
Všechny symboly, které byly součástí výherní kombinace, zmizí a symboly, které zůstaly na
hracím poli, se posunou směrem ke středu spirály. Volné pozice jsou v rámci jedné hry
technické hry doplněny novými symboly a dojde k vyhodnocení potenciálních výherních
kombinací. Tento proces se opakuje do té doby, dokud jsou utvářeny výherní kombinace. Pokud
výherní kombinace obsahuje symbol Wild, tento symbol při vyhodnocení výhry z výherní
kombinace vybuchne a zničí horizontálně a vertikálně sousedící symboly. Pokud výherní
kombinace neobsahuje symboly Wild, na pozici jednoho ze symbolů z výherní kombinace se
po jeho zmizení zobrazí symbol Wild. Výhry z jednotlivých lavinových posunů se v rámci
jedné hry technické přičítají k výhrám ze základní fáze hry.
Symbol Free Spins Key
Hra obsahuje symbol Free Spins Key (dále jen „FSK“)
, který se v každé jedné hře
technické hry zobrazí v levém dolním rohu hracího pole na pozici č. 25. V průběhu lavinového
postupu v rámci jedné hry technické hry se bude symbol FSK posouvat směrem k pozici č. 1.
Pokud se symbol FSK zobrazí na pozici č. 1, dojde k aktivaci funkce Free Spins (viz níže).
Pokaždé, když se symbol FSK zobrazí na pozici č. 1, připočte se na ukazateli symbolů FSK
vedle hracího pole
jeden klíč. Hodnota ukazatele symbolů FSK zůstává stejná i po
aktivaci funkce Free Spins (viz níže) nebo vypnutí hry a sázející může i po restartování hry
pokračovat ve hře s dříve získaným počtem symbolů FSK.
Náhodné funkce
Náhodné funkce mohou být v rámci jedné hry technické hry náhodně aktivovány po každém
úvodním zobrazení symbolů. Pokud dojde k aktivaci náhodné funkce, stane se tak
bezprostředně po zobrazení všech symbolů, tedy ještě před vyhodnocením potenciálních výher
z výherních kombinací. Hra obsahuje celkem 4 náhodné funkce:
Starfall Wilds
Během aktivní náhodné funkce Starfall Wilds se na alespoň dvou náhodných
pozicích (kromě pozice symbolu FSK) zobrazí symboly Wild. Symboly Wild se
mohou zobrazit náhodně roztroušeny nebo v jedné z 10 horizontálních nebo
vertikálních řad, kromě řady, kde je zobrazen symbol FSK. Pokud po zobrazení
symbolů Wild nedojde k utvoření výherní kombinace, budou se na náhodných
pozicích zobrazovat další symbol Wild, dokud nedojde k utvoření výherní kombinace.
Dragon Destroy

Funkce Dragon Destroy se náhodně aktivuje pouze v případě, že nedošlo k
utvoření výherní kombinace. Během aktivní funkce Dragon Destroy je zničen
náhodný počet zobrazených symbolů a tím je aktivován lavinový posun, při
kterém vždy dojde k utvoření výherní kombinace.
Irish Luck
Funkce Irish Luck se náhodně aktivuje pouze v případě, že nedošlo k utvoření
výherní kombinace. Na všech pozicích jedné z deseti náhodně vybraných
horizontálních nebo vertikálních řad, která neobsahuje symbol FSK, se zobrazí
stejný typ symbolu dle Výplatních tabulek.
Magic Transform
Při aktivní funkci Magic Transform jsou všechny symboly Listu a Srdce
nahrazeny symboly s vyšším výplatním poměrem. Pro každý ze symbolů může
být náhodně zvolen jiný nebo stejný symbol dle Výplatních tabulek, na který se
všechny symboly Srdce nebo Listu přemění.
Funkce Free Spins (volná otočení zdarma)
Pokud se symbol FSK zobrazí uprostřed hracího pole na pozici č. 1, dojde po vyhodnocení
výher z výherních kombinací k aktivaci funkce Free Spins. Během aktivní funkce Free Spins
se na pozicích nezobrazuje symbol FSK. Sázející si může vybrat jednu ze 4 variant funkce Free
Spins podle toho, jaké číslo je zobrazeno na ukazateli symbolů FSK (viz výše). Interakce hráče
nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Varianty funkce Free Spins:
Star Bar Free Spins
K aktivaci funkce Star Bar Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů FSK
byla hodnota 1. Při aktivaci funkce Star Bar Free Spins dojde k udělení 7
bonusových zatočení zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je
aktivní také funkce Starfall Wilds.
Lava Lair Free Spins
K aktivaci funkce Lava Lair Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů
FSK byla hodnota 4. Při aktivaci funkce Lava Lair Free Spins dojde k udělení 3
bonusových zatočení zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je
aktivní také funkce Dragon Destroy, která se aktivuje jednou v rámci jednoho
bonusového zatočení zdarma, když nedojde v rámci lavinového posunu k utvoření
výherní kombinace. Namísto symbolu FSK se zobrazí symbol Sticky Wild, který
nemůže být žádným způsobem, tj. jako součást výherní kombinace nebo v rámci
funkce Dragon Destroy, zničen.
Lucky Mug Free Spins
K aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů
FSK byla hodnota 9. Při aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins dojde k udělení 4
bonusových zatočení zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je
aktivní také funkce Irish Luck s tím, že funkce Irish Luck se aktivuje vždy po
úvodním zobrazení symbolů bez ohledu na to, jestli byla utvořena výherní
kombinace nebo ne. 5 náhodně vybraných stejných symbolů se náhodně

objeví v jedné z 10 řad, ve které se nezobrazila žádná výherní kombinace. Pokud taková řada
na hracím plánu není, bude náhodně vybrána řada, ve které se nachází výherní kombinace a
symboly, které nejsou součástí výherní kombinace, budou nahrazeny symboly Wild.
Golden Pot Free Spins
K aktivaci funkce Golden Pot Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů
FSK byla hodnota 16. Při aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins dojde k udělení 2
bonusových zatočení zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je
aktivní také funkce Magic Transform, přičemž při každém bonusovém zatočení
zdarma se na náhodných pozicích na hracím poli zobrazí 5 symbolů Listu a Srdce.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.

