Regulile jocului Roulette Advanced
•

Bun venit la Roulette Advanced! Mai jos găsiţi informaţii despre joc şi descrierea desfăşurării
jocului.
o Informaţii despre joc
o Modul de joc
o Tablou
o Descrierea mizelor şi plăţi
o Joc automat
o Informaţii suplimentare

•

Acest joc este o versiune online a ruletei europene la care obiectivul jocului este de a ghici
corect în care din cele 37 de buzunare va ajunge bila. Dacă ghicesc corect buzunarul
câştigător jucătorii câştigă o sumă conformă cu plata pentru miza câştigătoare.
Jucătorii realizează un tip de miză sau orice mize combinaţii, atât mize obişnuite de masă,
cât şi modele de mizare speciale, restricţionate doar de masă şi de limitele tipului de miză.
După ce jucătorii şi-au plasat mizele şi au apăsat ÎNVÂRTIRE, roata ruletei începe să se
învârtească. Bila se rostogoleşte în direcţia opusă de rotaţie a roţii şi se învârte în jurul
marginilor roţii şi sare peste pereţii buzunarelor. Bila ajunge într-un buzunar ales aleator.
Pe zona de mizare a mesei este plasată o păpuşă care arată numărul câştigător, iar numărul
câştigător este prezentat pe tablou.
Toate mizele care nu conţin numărul câştigător sunt eliminate de pe masă.
Dacă jucătorul are o miză pe un număr câştigător, jocul plăteşte câştigul către jucător
conform cu plata pentru miza câştigătoare.

•

•
•
•

Modul de joc
•
•

•

Selectaţi o valoare a jetonului, plasaţi mizele, învârtiţi roate şi aşteptaţi să vedeţi dacă aţi
ghicit corect numărul câştigător.
Selectarea valorii unui jeton. Pentru a selecta valoare dorită a jetonului, faceţi clic pe un
jeton din partea dreapta jos a panoului de joc. Dacă există săgeţi în partea din stânga şi din
dreapta a jetoanelor, faceţi clic pe acestea pentru a vedea valoarea suplimentară a
jetoanelor.
Plasarea a uneia sau mai multor mize. Plasaţi mizele fie prin mizarea pe jeton pe masă, fie
folosind modelele de mizare specială în linie cu masa şi limitele tipului de miză.

Notă: Dacă valoarea totală a unei mize este mai mare decât limita pentru miză sau
masă, sau dacă soldul nu acoperă miza, aceasta nu va fi adăugată la masă.
Mizele mesei ( Mize pe interior şi pe exterior)
o

o

Plasaţi o miză de masă făcând clic pe orice zonă de mizare de pe masă. Fiecare clic
pe o zonă a mesei şi pe numerele de pe pista de curse adaugă un jeton de valoarea
selectată la zona de mizare a mesei.
Când vă mutaţi mouse-ul peste masă sau zona de pariere, jocul evidenţiază miza şi
oferă informaţii despre tipul mizei, de exemplu straight şi despre valoarea curentă a
mizei.

Mize speciale (panoul de mize speciale, Tabloul şi Pista de curse)

•

•

Plasaţi o miză specială făcând clic pe valoarea selectată a jetonului urmat de un clic pe miza
din panoul de mize speciale. Un număr de jetoane de valoare selectată sunt plasate e zona
de mizare obişnuită de pe masă, în linie cu mizarea efectuată.
Când mutaţi mouse-ul peste o miză specială, jocul evidenţiază numerele mizate de pe masă.

Notă: Pentru a vă mări miza cu o altă sumă, selectaţi încă un jeton din partea dreapta
jos a panoului de joc.
•

•

Eliminarea unei mize Pentru a elimina o miză, selectaţi jetonul de ştergere din colţul dreapta
jos al panoului de joc şi faceţi clic pe orice zonă de mizare sau pe o miză specială din panoul
de Mize speciale, Tablou sau Pista de curse.
Învârtirea roţii. Faceţi clic pe ÎNVÂRTIRE pentru a scoate bila din buzunar şi pentru a porni
învârtirea roţii. Valoarea mizei este scăzută din contul dvs. Bila ajunge într-un buzunar şi
numărul de pe buzunar este numărul câştigător. O păpuşă este plasată pe zona de mizare a
mesei afişând numărul câştigător.

•

Verificarea numărului câştigător. Numărul câştigător este afişat pe tablou cu informaţii
despre tipul numărului câştigător şi dacă aveţi câştiguri. Câştigurile dumneavoastră sunt
afişate şi în panoul de joc şi sunt adăugate la Sold. Toate pariurile pierdute sunt şterse de pe
masă.

•

Cum se joacă din nou. Faceţi clic pe ACEEAŞI MIZĂ a plasa aceeaşi miză ca în runda
precedentă sau faceţi clic pe ANULARE MIZE pentru a anula toate mizele anterioare şi, după
aceea, să plasaţi orice mize noi şi să faceţi clic pe ÎNVÂRTIRE.

Panoul cu Mize speciale
•
•
•
•

Panoul cu mize speciale vă permite să anunţaţi sau să renunţaţi la mize.
Panoul cu mize speciale se deschide când faceţi clic pe bara pentru Mize speciale.
Când acest panou este deschis, acesta prezintă toate mizele speciale disponibile.
Parcurgeţi paginile listei cu mize speciale folosind săgeţile din partea superioară a panoului.

Pista de curse
•
•
•
•

Pista de curse oferă o modalitate alternativă de a miza pe masa de ruletă.
Pista de curse replică roata ruletei (adică ordinea numerelor este aceeaşi).
Mizele speciale acoperă numere aflate unele lângă altele pe roata ruletei şi Pista de curse.
Pot fi făcute trei tipuri de mize când utilizaţi pista de curse: mize directe şi cinci (5) Mize
speciale, inclusiv mize vecin.

•

Pentru a face mize vecin trebuie să activaţi setarea de joc Mize vecini şi să specificaţi
întinderea numerele pe fiecare parte a numărului selectat (0 dezactivează mizele vecini şi de
la 1 la 9 specifică întinderea numerelor).

Tablou
•
•
•
•

Tabloul dinamic are un conţinut care variază în funcţie de nivelul jocului.
Afişează numărul stivei tabloului, prezentarea numărului câştigător şi statistica ruletei
cazinoului.
Suplimentar, puteţi plasa mize şi pe numerele de pe tablou care sunt Fierbinţi sau Reci.
Stiva numerelor tablou. Tabloul cu stiva de numere. Afişează istoricul ultimelor 14 numere
câştigătoare de la masa dvs. Numerele colorate cu roşu aparţin setului de numere roşii,
numerele colorate cu galben aparţin setului de numere negre, iar numărul colorat cu verde
este 0.
o

o
o
o
o

Tabloul în modul Miză. Afişează statistica de la toate mesele de ruletă ale cazinoului
online pentru numere fierbinţi, numere reci, impare, zero, numere pare, roşii, verzi
şi negre.
Numere fierbinţi. Afişează numerele cel mai des extrase şi de câte ori au fost extrase
la ultimele 500 de învârtiri.
Numere reci. Afişează numerele cel mai puţin extrase şi numărul de învârtiri de la
ultima lor apariţie.
Numere Roşii/Negre/Verzi. Afişează de câte ori (sub formă de procentaj) a fost
extras un număr roşu, negru sau verde la ultimele 500 de runde.
Numerele IMPARE/PARE/0. Afişează de câte ori (sub formă de procentaj) un număr
impar, par sau numărul zero a fost extras în ultimele 500 de runde.

Notă: Toate tablourile de statistică sunt actualizate la finalul fiecărei runde de
joc când numărul câştigător este afişat.
•

Tabloul în modul rezultat. După ce bila se opreşte, tabloul afişează numărul câştigător şi
rezultatele (câştigurile sau pierderile).

Descrierea mizelor şi plăţi
•
•

Pentru a vizualiza Paytable, mişcaţi cursorul mouse-ului peste semnul MIN/MAX.
În tabelul următor sunt listate tipurile de mizare, descrierea fiecărui tip de mizare şi
câştigurile corespunzătoare unei mize câştigătoare.

Categorie miză Descriere

Câştig

Mize interioare. Mize plasate pe numere sau pe linii aflate între numere din zona interioară a
mesei.

Straight

Mizaţi pe oricare număr unic, inclusiv 0. Puneţi jetoanele în
centrul unui număr (pătrat). Câştigaţi când bila aterizează pe
numărul dvs.

35:1

Split

Mizaţi pe două numere alăturate, fie orizontal sau vertical.
Puneţi jetoanele pe linia care desparte cele două numere.
Câştigaţi când bila ajunge pe oricare din cele două numere.

Three line

Mizaţi pe un rând de trei numere (o stradă) pe o singură linie
orizontală. Puneţi jetoanele pe numărul de pe linie care separă
11:1
zona interioară de mizare de cea exterioară. Câştigaţi când bila
ajunge pe unul din cele trei numere.

Corner

Mizaţi pe patru numere care formează un pătrat, de exemplu
11-12-14-15. Puneţi jetoanele pe colţul comun pentru cele
8:1
patru numere. Câştigaţi când bila ajunge pe unul din cele patru
numere.

Six line

Pariaţi pe două străzi adiacente. Puneţi jetoanele pe două linii
alăturate din cele trei, de exemplu 25-30. Câştigaţi când bila
5:1
ajunge pe unul din cele şase numere.

17:1

Mize exterioare. Mize plasate în casetele amplasate în jurul numerelor de pe masă.
Mize pe toate cele 12 numere din oricare din cele trei coloane
Stânga, Mijloc,
(stânga, mijloc sau dreapta). Plasaţi jetoanele în casetele
Dreapta
2:1
marcate 2-1 de la finalul unei coloane. Câştigaţi când bila
(Coloană)
ajunge pe unul dintre cele 12 numere din coloană.
Mize pe 12 numere din trei rânduri consecutive.Plasaţi
1st 12, 2nd 12, jetoanele pe casetele denumite 1st 12 pentru suita de numere
3rd 12
de la 1 la 12, 2nd 12 pentru suita de numere de la 13 la 24 sau 2:1
(Duzină)
3rd 12 pentru suita de numere de la 25 la 36. Câştigaţi când
bila ajunge pe unul dintre cele 12 numere acoperite.
Mizele pe primele 18 numere sau pe cele mai mari 18 numere.
19-36 (Mare) Plasaţi jetoanele pe casetele marcate 1-18 pentru numerele
1:1
sau 1-18 (Mic) mici sau pe 19-36 pentru numerele mari. Zero este exclus de la
numerele mici.
Roşu sau
Negru

Mize pe toate numerele roşii sau toate numerele negre.
Plasaţi jetoanele pe casetele care conţin un diamant roşu sau
negru. Zero nu este considerat un număr roşu sau negru.

1:1

Impar sau Par

Mize pe toate numerele pare sau pe toate numerele impare.
Plasaţi un jeton pe caseta cu textul IMPAR sau PAR.

1:1

Mizele din panoul de mize speciale. Plasaţi următorul anunţ sau anunţaţi mizele:

Red Splits

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize divizate
cu un jeton pe 9/12, 16/19, 18/21 şi 27/30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Black Splits

O miză minimă cu şapte (7) jetoane cu şapte (7) mize divizate
cu un jeton pe 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 şi
28/31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Plata este
O miză minimă cu opt (8) jetoane cu opt (8) mize directe cu un
Orphelin Plein
echivalentă cu o
jeton pe 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 şi 34.
miză Directă 35:1

Finale Plein 0

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 0, 10, 20 şi 30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 1

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 1, 11, 21 şi 31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 2

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 2, 12, 22 şi 32.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 3

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 3, 13, 23 şi 33.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 4

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 4, 14, 24 şi 34.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 5

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 5, 15, 25 şi 35.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 6

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize directe
pe numerele 6, 16, 26 şi 36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 7

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize directe pe
numerele 7, 17 şi 27.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 8

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize directe pe
numerele 8, 18 şi 28.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

Finale Plein 9

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize directe pe
numerele 9, 19 şi 29.

Plata este
echivalentă cu o
miză Directă 35:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
numerele 0/1, 10/11 şi 20/21 şi două (2) mize directe pe 30 şi
31.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
numerele 1/2, 11/12 şi 31/32 şi două (2) mize directe pe 21 şi
22.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
2/3

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
numerele 2/3, 22/23 şi 32/33 şi două (2) mize directe pe 12 şi
13.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
3/4

Plata este
echivalentă cu
O miză minimă de şase (6) jetoane cu patru (4) mize directe pe
mizele făcute. Miza
3, 4, 33, şi 34 şi două (2) mize divizate pe 13/14 şi 23/24.
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
4/5

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
numerele 4/5, 14/15 şi 34/35 şi două (2) mize directe pe 24 şi
25.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
5/6

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
numerele 5/6, 25/26 şi 35/36 şi două (2) mize directe pe 15 şi
16.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
0/1

Finale
Cheval/Plein
1/2

Finale
Cheval/Plein
6/7

Plata este
echivalentă cu
O miză minimă de cinci (5) jetoane cu trei (3) mize directe pe
mizele făcute. Miza
numerele 6, 7 şi 36 şi două (2) mize divizate pe 16/17 şi 26/27.
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
7/8

O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize divizate
pe numerele 7/8 şi 17/18 şi două (2) mize directe pe 27 şi 28.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize divizate
pe numerele 8/9 şi 28/29 şi două (2) mize directe pe 18 şi 19.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

O miză minimă de patru (4) jetoane cu două (2) mize directe
pe numerele 9 şi 10 şi două (2) mize divizate pe 19/20 şi
29/30.

Plata este
echivalentă cu
mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Finale
Cheval/Plein
8/9

Finale
Cheval/Plein
9/10

Plata este
O miză minimă de nouă (9) jetoane cu două (2) mize pe linei
echivalentă cu
Les Vousins du
de trei pe 0/2/3 şi şapte (7) mize divizate pe 4/7, 12/15, 18/21, mizele făcute. Linie
zero
19/22, 25/28, 26/29 şi 32/35.
de trei 11:1 şi miză
Divizată 17:1

Tiers Du
Cylindre

Un miză minimă de şase (6) jetoane cu şase (6) mize divizate
pe 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 şi 33/36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
0/3

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize divizate
pe 0/3, 10/13, 20/23 şi 30/33.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
1/4

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize divizate
pe 1/4, 11/14, 21/24 şi 31/34.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
2/5

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize divizate
pe 2/5, 12/15, 22/25 şi 32/35.

Plata este
echivalentă cu o

miză Divizată 17:1
Finale Cheval
3/6

O miză minimă de patru (4) jetoane cu patru (4) mize divizate
pe 3/6, 13/16, 23/26 şi 33/36.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
4/7

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
4/7, 14/17 şi 24/27.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
5/8

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
5/8, 15/18 şi 25/28.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
6/9

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
6/9, 16/19 şi 26/29.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
7/10

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
7/10, 17/20 şi 27/30.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
8/11

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
8/11, 18/21 şi 28/31.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Finale Cheval
9/12

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize divizate pe
9/12, 19/22 şi 29/32.

Plata este
echivalentă cu o
miză Divizată 17:1

Mize pe pista de curse. Mize directe şi următoarele mize anunţate sau apelate pe numerele aflate
unul lângă altul pe roata ruletei.

Serie 0/2/3

Plata este
O miză minimă de nouă (9) jetoane cu una (1) miză linie de trei
echivalentă cu
pe 0/2/3 şi două (2) jetoane, şi şapte (7) mize divizate cu un
mizele făcute. Miza
jeton pe fiecare dintre liniile care împart numerele 4/7, 12/15,
divizată 17:1 şi Linia
18/21, 19/22, 25/28, 26/29 şi 32/35.
de trei 11:1

Serie 5/8

O miză minimă de şase (6) jetoane cu şase (6) mize divizate cu Plata este
un jeton pe fiecare dintre liniile care împart numerele 5/8,
echivalentă cu o
10/11, 13/16, 23/24, 27/30 şi 33/36.
miză Divizată 17:1

ORPH

O miză minimă de cinci (5) jetoane cu una (1) miză directă pe

Plata este

numărul 1 şi patru (4) mize divizate cu un jeton pe fiecare
echivalentă cu
dintre liniile care împart numerele 6/9, 14/17, 17/20 şi 31/34. mizele făcute. Miza
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

ZERO

Plata este
O miză minimă de patru (4) jetoane cu trei (3) mize divizate pe echivalentă cu
liniile care împart numerele 0/3, 12/15, 32/35 şi una (1) miză mizele făcute. Miza
directă cu jeton pe numărul 26.
directă 35:1, iar
miza Divizată 17:1

Mize vecin

O miză minimă de trei (3) jetoane cu trei (3) mize directe
acoperind întinderea de numere din ambele laturi ale
numărului selectat din pista de curse. De exemplu, o întindere Plata este
de 5 numere este o miză cu unsprezece (11) jetoane cu
echivalentă cu o
unsprezece (11) mize directe acoperind numărul selectat şi
miză Directă 35:1
cinci numere la stânga şi cinci numere la dreapta numărului de
pe roată care a fost selectat.

Mize tablou.Două mize speciale unice la acest joc de ruletă disponibile când tabloul este în modul
miză.

Numere
fierbinţi

Plata este
Un minim de patru (4) fise mizate cu patru (4) mize Straight pe
echivalentă cu o
numele fierbinţi prezentate în tablou.
miză Directă 35:1

Numere reci

Plata este
Un minim de patru (4) fise mizate cu patru (4) mize Straight pe
echivalentă cu o
numele reci prezentate în tablou.
miză Directă 35:1

Setări joc
•

Faceţi clic pe pictograma cheie din panoul de joc. Selectaţi pentru a activa următoarele
opţiuni de joc din meniul Setări joc:
o Audio. Activare sau dezactivare toate sunetele.
o Efecte sonore. Activaţi şi dezactivaţi efectele sonore redate pentru diferite
evenimente din joc.
o Muzică fundal. Activare sau dezactivare coloană sonoră de fundal.
o Joc rapid. Activaţi şi dezactivaţi prezentarea cu joc rapid.
o Mize speciale. Activaţi sau dezactivaţi opţiunea pentru afişarea permanentă a
mizelor speciale.
o Mize vecin. Activaţi sau dezactivaţi opţiunea pentru mize vecin şi specificaţi
întinderea numerelor pe fiecare latură a numărului selectat (unde 0 dezactivează
mizele vecin şi de la 1 la 9 se specifică întinderea numerelor).
o Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri
o Istoricul jocului nu este disponibil când este JOC DE AMUZAMENT.

Joc automat
o

Când Autoplay este activat, faceţi clic pe AUTO din panoul de joc şi selectaţi numărul
de runde care se vor juca automat. Când numărul de runde se termină, Autoplay se
opreşte. Pentru a anula Autoplay, faceţi clic pe STOP. Autoplay se opreşte după
terminarea rundei curente de joc.

o

Selectaţi următoarele setări complexe pentru utilizarea Autoplay:
▪ La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
▪ Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
▪ Dacă soldul crește cu. Oprire Joc automat dacă soldul crește cu suma
specificată.
▪ Dacă soldul scade cu. Oprire Joc automat dacă soldul scade cu suma
specificată.
▪ Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc,
toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei
active.
▪ Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate
setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
▪ Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Pentru a elimina anumite condiţii de Autoplay, debifaţi căsuţele corespunzătoare
sau faceţi clic pe butonul Resetare.

o

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 97.30%

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/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

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

Termen tradus

MIN/MAX

MIN/MAX

Straight

Directă

Split

Divizată

Three Line (Street)

Linie de trei (stradă)

Corner (Square)

Colţ (Pătrat)

Six Line

Linie de şase

Left, Middle or Right Row (Column) Rândul Stânga, Mijloc sau Dreapta (Coloană)
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen)

1-a 12, a 2-a 12 sau a 3-a 12 (Duzină)

1-18 (Low) or 19-36 (High)

1-18 (Mic) or 19-36 (Mare)

Red or Black

Roşu sau Negru

Odd or Even

Impar sau Par

Odd, Low

Impar, Mic

Even, High

Par, Mare

Even, Low

Par, Mică

Red Splits

Roşu se divizează

Black Splits

Negru se divizează

Red

Roşu

Green

Verde

Column

Coloană

Dozen

Duzină

Max

Max

BETS

MIZE

Regulile jocului sunt generate:

