Santa vs Rudolf
Základní informace
Hra Santa vs Rudolf je pětiválcový video automat se 20 fixními výherními liniemi. Výherní
kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo i zprava doleva od válce nejvíce
vpravo. Symboly musí být za sebou.
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se
sčítají.
Jestliže má Sázející v průběhu jedné hry možnost interakce do hry, nemá tato interakce
Sázejícího žádný vliv na výhernost ani výsledek dané hry.
Hodnotu Sázky lze nastavit pomocí šipek vedle sekce HODNOTA MINCÍ.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,35 %
Nejvyšší Sázka: 1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 65 700,00 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
Kliknutím spustíte herní kolo s aktuální hodnotou Sázky
(můžete také stisknout mezerník).

Kliknutím otevřete nastavení hry a informace o hře.

Kliknutím ztlumte zvuk hry nebo pro nastavení hlasitosti
použijte posuvník.

Kliknutím zvolíte počet kol pro režim Automatická hra.

Po spuštění automatické hry se na tlačítku Roztočit zobrazuje
zbývající počet kol. Kliknutím na tlačítko Roztočit režim
automatické hry zastavíte.

Klikáním na šipky nahoru a dolů lze měnit hodnotu mincí.

Kliknutím zobrazíte výherní tabulku. Posouváním nahoru a dolů
zobrazíte dodatečné informace.

Kliknutím zobrazíte nabídku herních nastavení, ve které
můžete upravit různé možnosti hry.

Kliknutím otevřete pravidla hry.

Kliknutím zobrazíte aktuální historii hry.

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 jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
 Při výhře bonusové hry Santa’s Gifts nebo Rudolf Spins – zastaví automatickou
hru při aktivaci bonusové hry.
 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.
Wild Re-Spins












Symboly Wild se v hlavní hře objevují na válcích 1 a 5 a v režimu volných otáček na
všech válcích
Symbol Wild nahrazuje všechny symboly
Když se na válcích objeví symbol Wild, po vyplacení všech výher za dané roztočení se
všechny symboly Wild posunou na válcích horizontálně o jednu pozici a proběhne jeden
Re-Spin zdarma. Symboly Wild, které se během roztočení Re-Spin horizontálně
posunou, jsou označovány jako Walking Wild.
Existují 2 různé typy symbolů Walking Wild: Santa Wilds a Rudolf Wilds.
Symboly Rudolf Wild se objevují na válci 1 a na začátku každého roztočení Re-Spin se
posouvají horizontálně o jeden válec doprava, symboly Santa Wild se objevují na válci
5 a na začátku každého roztočení Re-Spin se posouvají horizontálně o jeden válec
doleva.
Pokud se symboly Santa Wild a Rudolf Wild ocitnou na válcích na téže pozici, oba
symboly Wilds se na ní zablokují a spojí se dohromady. Po skončení aktuálního
roztočení a vyplacení případných výher se spustí režim volných otáček.
Všechny symboly Wild, které nebyly součástí interakce symbolů Wild, jež spustila
režim volných otáček, zůstanou po volných otáčkách na válcích a budou nadále
aktivovat roztočení re-spin, dokud z válců nezmizí. Symboly Wild, které režim volných
otáček spustily, zmizí při dalším roztočení a roztočení re-spin už neaktivují.

Volné otáčky










Pokud se během hlavní hry na válcích spojí symboly Santa Wild a Rudolf Wild, spustí
se 10 volných otáček zdarma. V hlavní hře lze spustit maximálně 30 volných otáček
současně.
Během režimu volných otáček se mohou symboly Santa i Rudolf Wild objevovat
kdekoliv na válcích.
Pokud se symboly Santa a Rudolf Wild spojí během režimu Free Spins, dojde k udělení
dodatečných 4 volných otáček. Symboly Wild, které aktivovaly volné otáčky, stejně
jako v hlavní hře po svém spojení z válců zmizí.
Během režimu volných otáček se nad válci objeví 2 ukazatele. Ty odpovídají symbolům
Wild, které se na válcích objeví v rámci režimu volných otáček.
Poté, co se symbol Santa nebo Rudolf Wild přesune pryč z válců, zaplní 1 políčko na
příslušném ukazateli. Na každém ukazateli se nachází 8 políček.
Pokud se ještě před skončením režimu volných otáček 1 z ukazatelů zaplní, dojde k
udělení odpovídající bonusové hry. Ta se spustí po skončení režimu volných otáček.
Jestliže se 1 z ukazatelů Santa's Gifts nebo Rudolf Spins zaplní, nemůže se zároveň
zaplnit ten druhý.

Bonusové hry






Když se některý z ukazatelů Santa's Gifts nebo Rudolf Spins zaplní během režimu
volných otáček, spustí se odpovídající bonusová funkce po skončení režimu volných
otáček.
K dispozici jsou 2 bonusové funkce: Rudolf Spins a Santa's Gifts.
Funkce Rudolf Spins se spustí, když se zaplní ukazatel Rudolf Spins, funkce Santa's
Gifts se aktivuje po zaplnění ukazatele Santa's Gifts.
Ve funkci Santa's Gifts se nacházejí 3 sady předmětů, u nichž Sázející kliknutím na 1 z
5 předmětů odhalí svou výhru. Oněch 5 možností, z nichž si Sázející v každé sadě












vybírá, je: 3 peněžní výhry v různých hodnotách, 1 zvýšení násobitele a 1 předmět s
ukončením fáze.
Když Sázející vybere nějakou peněžní výhru, připočítá se k jeho průběžné celkové
výhře z funkce Santa's Gifts. Poté může Sázející pokračovat ve vybírání ze zbývajících
položek z aktuální sady.
Při spuštění funkce Santa's Gifts začíná násobitel na úrovni 1. Když Sázející najde
symbol se zvýšením násobitele, zvýší se násobitel o 1. Poté si uživatel může ze
zbývajících položek aktuální sady zvolit nějakou další. Po skončení funkce Santa's Gifts
se všechny peněžní výhry získané z funkce Santa's Gifts znásobí závěrečnou výší
násobitele. Maximální výše násobitele je 4.
Když Sázející klikne na předmětem s ukončením fáze, aktuální fáze skončí a dojde k
přesunu do té následující. Pokud Sázející klikne na předmět s ukončením fáze ve fázi 3,
funkce Santa's Gifts skončí.
Prvním předmětem vybraným v 1. fázi nemůže být symbol s koncem fáze.
Bonusová funkce Rudolf Spins se skládá ze 3 roztočení, při nichž se na válcích zobrazí
5 náhodně rozmístěných symbolů Reindeer Wild. Těchto 5 symbolů Reindeer Wild se
objeví na náhodných pozicích při každém roztočení, jež bonusovou funkci tvoří.
Během bonusové funkce Rudolf Spins se před zobrazením 5 náhodných symbolů
Reindeer Wild nenacházejí na sadě válců žádné symboly Wild.

Výherní tabulka
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí celková Sázka do
hry.
Počet symbolů
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře a
uzavřené Sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, Sázka je vrácena na
uživatelské konto sázejícího.

