Regulile jocului Finn’s Golden Tavern™
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Finn’s Golden Tavern™ este un joc cu 5 role cu Wild Symbol, Free Spins cu un contor de
multiplicare și un bonus în monezi cu 2 Random Features diferite.
Simbolurile urmează un model în spirală începând din colțul din stânga jos al rolelor și
terminându-se în poziția centrală
Valoarea mizei este setată de la săgețile din dreptul secțiunii VALOARE FISĂ.
SOLD afișează suma de bani sau fise disponibilă pentru mizare.
Jocul se poate juca cu bani sau fise și jucătorul poate comuta între cele două în orice
moment din timpul unui joc, inclusiv la Free Spins.
Pentru a comuta între bani și fise, faceți clic pe oricare din MIZĂ, CÂȘTIG sau SOLD.
Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de Tabelul de plăţi.
Valorile câștigurilor cu simbol afișate în Tabelul de plăți sunt dinamice și se modifică în
funcție de valoarea selectată a mizei.
Miza este egală cu numărul de fise sau miza în bani per învârtire.
Un câștig în fise de la o partidă câștigată este egal cu valoarea afișată în TABELUL DE PLATĂ
înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulțită și cu orice multiplicator aplicabil.
Un câștig în monedă de la o partidă câștigată este egal cu câștigul în fise înmulțit cu valoarea
fisei.
Este achitat doar cel mai mare câștig de la o partidă câștigată.
Câștigurile simultane de la partidele diferite câștigate sunt adăugate.
Free Spins sunt jucate folosind același mecanism de învârtire cu 25 de spații de la jocul
principal și același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care le-a activat.

Mecanica învârtirii
•
•
•

În fiecare din cele 25 de spații, apar 25 de simboluri separate care sunt independente de cele
din jurul lor.
Simbolurile câștigătoare vor fi distruse și simbolurile rămase se vor muta pentru a umple
spațiul gol.
Simbolurile se mută din spațiile cu numerele mai mari către spațiul cu următorul număr mai
mic aflat pe direcția săgeții (vedeți diagrama de mai jos)

Simboluri Wild

•
•
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Câștigurile cu simboluri Wild se pot intersecta sau suprapune pe același rând sau coloană.
Nu apare niciun simbol Wild în timpul învârtirii/căderii inițiale.
Wilds pot înlocui simboluri monedă. Valoarea monezii pentru fiecare Wild inclus într-un
câștig monedă este determinată aleatoriu, însă, dacă un Wild este inclus în unul sau mai
multe câștiguri cu simboluri monedă, are aceeași valoare în fiecare.

Potriviri câștigătoare
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Orice linie orizontală sau verticală de 3 sau mai multe simboluri identice este o potrivire
câștigătoare.
Un singur rând sau coloană poate să conțină mai mult de 1 câștig.
Atunci când 3 sau 4 Wild-uri sunt adiacente pe o linie verticală sau orizontală, acestea pot
înlocui doar simbolurile din fiecare parte a liniei, adică un grup de Wild-uri nu poate crea
singur un câștig.
Fiecare simbol monedă are o valoare alocată și poate egala plata pentru 3 sau mai multre
simboluri monedă la valorile de monedă din meci.
Câștigurile care au doar simboluri Wild se cuantifică doar dacă nu este posibilă altă potrivire
câștigătoare pe orizontală sau verticală. Wild-urile sunt rratate ca monede aleatorii ca mai
sus, iar toate simbolurile Wild vor fi alocate cu aceeași valoare aleatorie de monedă,
generând o potrivire câștigătoare.

Avalanșa și Generarea Wild
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După ce toate câștigurile au fost evaluate, toate simbolurile care au făcut parte dintr-un
câștig vor exploda și vor dispărea.
După ce simbolurilor s-au oprit, se face o evaluare a câștigurilor pe baza modului în care
apare grila 5x5.
Există mai multe tipuri diferite de câștiguri: câștiguri care au un simbol Wild și câștiguri care
nu au un simbol Wild.
Fiecare câștig va declanșa 1 din cele 2 lucruri în funcție de tipul câștigului.
Câștigurile care conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile conțin un simbol Wild, simbolul Wild
care contribuie la câștig va exploda, distrugând simbolurile adiacente acestuia pe verticală și
orizontală.
Câștigurile care nu conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile nu conțin un simbol Wild, va fi
creat un nou simbol Wild în locul unuia dintre simboluri care a explodat și a dispărut.
După ce s-au întâmplat toate exploziile și noile Wild-uri sunt pe poziții, simbolurile rămase
vor porni o avalanșă pentru a completa spațiile goale. Acest proces se repetă până când nu
mai sunt alte câștiguri.
Noul simbol Wild va fi pus în mijlocul potrivirii câștigătoare, însă vor exista instanțe
(consultați „câștiguri care au un Wild” de mai sus) în care nu vor fi generate alte Wild-uri noi.
Câștigurile avalanșă sunt adăugate la sold împreună cu câștigurile de la jocul principal.

Random Coin Feature
•
•

După ce au apărut și/sau au căzut în avalanșă toate combinațiile câștigătoare pentru o
rotire, se poate activa o Random Coin Feature.
Pentru ca Random Coin Feature să se poată activa, simbolul cutiei Free Spins chest nu
trebuie să fie în poziția centrală din role, ci în bucla de simboluri din imediata apropiere a
poziției centrale.

•

•
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După ce Random Coin Feature este activată, sunt alese aleatoriu 1 sau 2 simboluri câștig
redus din poziția centrală sau din bucla de simboluri care o înconjoară și sunt transformate
într-un simbol fisă.
Valoarea fiecărei monede este aleasă aleatoriu.
Dacă simbolurile monedă adăugate creează vreun câștig, acesta va fi plătit și va cădea apoi
în avalanșă generând Wilds în modul obișnuit până când nu mai apar câștiguri. Dacă, după
aceste avalanșe, simbolul Free Spins Chest ajunge în poziția centrală se activează Free Spins.
Random Coin Feature nu se poate activa mai mult de o dată în aceeași rotație.

Simbolul Free Spins Chest
•
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Locul din stânga jos de pe role va începe întotdeauna cu un simbol Free Spins Chest.
Simbolul Free Spins Chest va progresa spre centru pe măsură ce apar câștigurile și restul
simbolurilor pornesc avalanșa.
Simbolul Free Spins Chest nu poate dispărea în timpul jocului sau Free Spins.
Free Spins sunt activate dacă simbolul Free Spins Chest este în poziția centrală atunci când
nu mai sunt combinații câștigătoare și toate avalanșele s-au încheiat.

Free Spins
•
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După ce s-au derulat toate câștigurile sau avalanșele, dacă simbolul Free Spins Chest se află
în poziție centrală, atunci este acordat un joc Free Spins.
Free spins funcționează în mod similar cu jocul principal, cu excepția adăugării unui contor
multiplier ce poate crește câștigul plătit.
Contorul multiplier urcă câte un pas pentru fiecare Wild care se generează în timpul
avalanșelor.
Pentru fiecare 5 pași din contor, multiplier crește cu 1, cu acest nou multiplier adăugat la
toate câștigurile ulterioare pentru restul sesiunii de Free Spins. Când încep Free Spins,
multiplier este la 1.
Aceeași Random Coin feature din jocul principal poate fi activă și în timpul Free Spins, în
aceleași condiții, pentru activarea unei plăți. Random Coin feature poate fi activată doar o
dată în fiecare Free Spin.
În Free Spins, simbolul Free Spins Chest funcționează în același mod ca și în jocul de bază;
ncepând de la poziția cea mai din margine și avânsând spre interior când are loc avalanșa.
Însă, în timpul Free Spins, dacă simbolul Free Spins chest este în poziția centrală pe role
după încheierea avalanșelor, va activa opțiunea bonus monede.
Această opțiune plasează un număr de simboluri monedă pe role cu valori aleatorii alocate
acestora.
Simbolurile monedă înlocuiesc un simbol cu câștig redus aleatoriu și, după plasarea inițială a
monedei, se face o evaluare a câștigului. Dacă nu apare niciun câștig după plasarea inițială a
monedelor, se alege o poziție suplimentară din pozițiile valabile rămase până apare un
câștig.
După plasarea tuturor fiselor, toate câștigurile sunt create și achitate ulterior, inclusiv
înmulțirea acestora cu multiplicatorul activ în acel moment. Wild-urile și avalanșele sunt și
ele create până când nu mai apar alte câștiguri.
Opțiunea bonus monede poate apărea în orice Free Spin, chiar dacă a apărut în Free Spin
anterior în aceeșai rundă de Free Spin.

Fist Slam Feature

•
•
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În jocul principal, pe o rotire necâștigătoare, opțiunea Fist Slam poate fi activată aleatoriu și
poate muta simbolul monedă astfel încât să se genereze un câștig.
După ce se plătește cștigul, simbolurile rămase cad în avalanșa și pot genera noi câștiguri.
Simbolul Free Spins Chest nu poate fi mișcat de această opțiune.

Funcţiile jocului
•

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Jocul principal

Buton de rotire
Dați clic pentru a porni o rundă de joc la valoarea
curentă de pariere (alternativ, apăsați bara
spațiu)

Rotire rapidă
(nu este disponibil în toate cazinourile).

Joc automat
Faceți clic pentru a alege numărul de runde de Joc
automat și setările avansate pentru Joc automat.

Oprire Joc automat
Dacă au fost alese rundele de Joc automat,
numărul rămas de runde este afișat pe butonul
Rotire. Faceți clic pe butonul Rotire pentru a opri
Jocul automat.

Valoare Fisă
Faceți clic pe săgețile sus și jos pentru a modifica
valoarea fisei.

Sunet
Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau
folosiţi glisorul pentru a regla nivelul sunetului.

Meniu
Faceți clic pentru a accesa setările jocului și
informațiile de joc.

Setările jocului şi Informaţii despre joc

Tabelul de plăţi
Faceți clic pentru a vedea combinațiile câștigătoare și plățile.

Setări joc
Faceți clic pentru a vedea meniul setări joc.
•
•
•
•

Ecran intro: Activează sau dezactivează ecranul
introductiv.
Rotire rapidă: Activează sau dezactivează opţiunea de
Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
Apasă Spaţiu pt învârtire: Activează sau dezactivează
funcţia Spaţiu.
Afișează miza în bani: Comută între miza în bani și miza
în fise.

Regulile jocului
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Istoric jocuri
Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Istoricul jocului este disponibil doar când joci pe bani. Notă:
Istoricul jocului poate fi afișat cu întârziere. Notă: Jurnalele de
joc vor afișa întotdeauna mai degrabă valoarea în puncte decât
în numerar: indiferent de modul selectat înainte de joc. O
reamintire că câștigul în numerar este egal cu câștigul în puncte
multiplicat cu valoarea punctului.

Setări complexe pentru Jocul automat
Pentru a configura setările avansate de Joc Automat, faceți clic
pe butonul Joc Automat și alegeți numărul de runde de Joc
automat. Apoi faceți clic pe Setări avansate pentru a alege una
sau mai multe condiții de oprire. Pentru a porni rundele de Joc
automat, faceți clic pe butonul Rotire.
•
•
•

La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei
runde.
Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat
atunci când sunt câștigate Free Spins.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat
când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma
specificată.

•

•

Dacă totalul de bani crește cu: Oprește Jocul automat
când totalul de bani din sold crește cu suma specificată
de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu: Oprește Jocul automat
când totalul de bani din sold scade cu suma specificată
de dvs.

Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate condițiile de
oprire alese pentru Jocul automat.
Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi
jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea
implicită.
Notă: Anumite setări de la Jocul automat sunt obligatorii pentru
anumite jurisdicții.

Închidere
Daţi clic pentru a reveni la jocul principal.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.1%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Free Spins

Învârtiri gratuite

Free Spins Chest

Lada cu învârtiri gratuite

Random Coin Feature

Funcția Fisă aleatorie

Fist Slam Feature

Regulile jocului sunt generate:

Funcția Prima trântire

