Game of Gladiators
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Informații
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată multiple într-o
singură rundă de joc, se adună împreună toate câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este cazul) sunt, de asemenea,
adăugate la câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate
ca și runda de joc care activat secvența - decât dacă se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă rugăm să citiți regulile de joc pentru informații
suplimentare.

Regulament de joc
Game of Gladiators este un joc slot video cu 5 role, 20 de linii de plată, 5 secvențe de joc de bază și o secvență de luptă rotiri gratuite. Secvențe PRIMUS: În timpul jocului de bază, una dintre cele
cinci secvențe PRIMUS pot fi acordate în mod aleatoriu. FAME, un simbol gladiator este selectat, o plată bonus este acordată folosind tabelul de plată Premiu Luptă. SPEAR ATTACK, 3 până la 6 jokeri
aleatorii sunt adăugate la rezultat. SWORD ATTACK, prima rolă este multiplicată de 2 până la 4 ori. NET ATTACK, sunt reținute toate simbolurile gladiator de un fel, apoi există o singură re-rotire.
ENRAGED, doi jokeri extinși sunt adăugați aleatoriu la rezultat.
Intrați în secvența Arena Battle: 3 simboluri scatter declanșează secvența de luptă ENTER THE ARENA. Selecția Campionilor: Un jucător selectează un Campion care înlocuiește simbolul scatter al
jocului de bază. Fiecare Campion are un alt premiu Victorie diferit, în cazul în care câștigă. Amazonia, sau Femeia campion, va primi un bonus multiplicator de pariu de 20x până la 100x. Spartacus,
sau Bărbatul campion, va primi încă o secvență de rotiri gratuite. Secvența se încheie după ce al doilea joc bonus este finalizat, câștigat sau pierdut. Toate premiile Victorie sunt premii suplimentare
adăugate la câștigul total al secvenței.
Campionul câștigă lupta prin înfrângerea tuturor grupurilor de oponenți aflați în partea de sus a rolelor. Campionul pierde lupta dacă mai mult de 11 oponenți în total ajung în partea de sus a rolelor.
Simbolurile scatter Campion inițiază atacuri. Înainte de atacuri, toate simbolurile gladiatori HP vor fi adăugate în partea de sus a rolelor. Oponenții HP sunt adăugați în top în grupuri asemănătoare, cu
cel mai puternic la dreapta. Pe măsură ce grupurile cresc, crește și valoarea lor, conform tabelului de plăți Premiu Luptă. Dacă grupul este distrus, atunci jucătorul primește Premiul Luptă precum și
orice alte câștiguri pe linia de plată. Dacă există două simboluri scatter, al doilea atac va fi un multiplicator 2X pentru Premiul Luptă pentru grupul atacat. Dacă există trei simboluri scatter, al doilea
atac va fi un multiplicator 2X, iar al treilea va fi un multiplicator 3X pentru Premiul Luptă pentru grupul atacat. Rotirile gratuite vor continua la nesfârșit până când bătălia este câștigată sau pierdută.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 96.42%.
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se
opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat
- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul de joc automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările
actuale de pariere. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

