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John Daly Spin It And Win It – regulile jocului
John Daly Spin It And Win It aduce la viață personajul tare, colorat și imprevizibil de incitant al
lui John Daly sub forma unui slot video cu 5 role și 3 rânduri.
Jocul are trei funcționalități de bază convingătoare și alte trei funcționalități bonus cu un
potențial de câștig de peste 20.000 de ori.
Câștig Teoretic al Jucătorului (RTP): 94,78%
REGULI JOC
- Setul de role are 5 role și 3 rânduri.
- Jocul se joacă cu 243 de modalități de plată.
- Rolele au 11 simboluri, inclusiv 4 cu plăți mari, 5 cu plăți mici, un simbol wild și un
simbol bonus.
- Nivelul pariului este setat folosind selectorii NIVEL PARIU.
- JOCUL AUTOMAT rulează în mod automat jocul pentru numărul selectat de runde.
- Jucătorul este plătit conform Tabelului de plăți.
- Panoul este evaluat de la stânga la dreapta pe rolele adiacente începând cu cea mai
din stânga rolă.
- Se plătesc doar cele mai mari combinații de potriviri per modalitate câștigătoare.
- Câștigurile simultane sau coincidente pe diferite modalități de câștig sunt adăugate și
plătite.
- Simbolurile bonus pot apărea numai pe rolele 1, 3 și 5.
- Ori de câte ori 3 simboluri bonus ajung oriunde pe setul de role, jucătorul este dus la
Funcționalitatea Bonus.
- Free Spins sunt plătite în funcție de suma pariată stabilită înainte de a intra în
Modul Freespins.
- Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.
FUNCȚIONALITĂȚI JOC
Simbolul Wild
- Simbolul wild poate ateriza pe oricare dintre rolele din jocul de bază
- Înlocuiește orice simbol, cu excepția simbolului bonus.
Jocul are trei modificatori de bază.
- Aceștia se declanșează numai în cazul rotirilor plătite care au un rezultat câștigător.
- Nu se garantează că modificatorii jocului de bază vor îmbunătăți rezultatul rotirii de
declanșare.
- Simbolurile bonus nu apar pe role atunci când aceste funcționalități sunt active.
[1] Wild-uri Aleatorii
- Această funcționalitate îl prezintă pe John Daly lovind mingi pe panou.
- Între 1 și 5 wild-uri sunt adăugate aleatoriu la panoul existent.
- Panelul final este apoi evaluat și plătit.
[2] Câștig Expansiv
- Se blochează toate simbolurile câștigătoare și are loc o rerotire.
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-

Dacă rerotirea are ca rezultat un câștig îmbunătățit, noile simboluri câștigătoare
se blochează și va avea loc o altă rerotire.
Secvența se termină atunci când rezultatul panoului care îl precede nu este
îmbunătățit.
Panelul final este apoi evaluat și plătit.

[3] Wild Umblător
- Un simbol wild aterizează pe una dintre cele 5 role.
- Wild va avea fie 1, 2 sau 3 simboluri în înălțime pe toată durata secvenței.
- Panoul este evaluat și apoi plătit, după care are loc o rerotire.
- Wild-ul mișcă o rolă fie la stânga, fie la dreapta.
- După șapte rotiri, wild-ul umblător se poate mișca într-o singură direcție.
- Panoul este ridicat din nou și apoi plătit.
- Secvența de rerotiri se termină după rerotirea în care wild-ul iese din panou.
Funcționalități bonus
Când funcția bonus este declanșată, una dintre cele 3 funcționalități disponibile este
selectată aleatoriu.
Jucătorul poate:
- Acceptă funcționalitatea selectată, sau;
- Alege să parieze pentru a juca o funcționalitate diferită.
Dacă jucătorul respinge funcționalitatea selectată, aceasta nu mai poate fi selectată aleatoriu
și se adaugă un premiu misterios în locul ei. Dacă jocul selectează un premiu misterios, atunci
jucătorul nu mai poate juca și acel premiu este plătit.
[1] Marele Schimb John Daly
- Personajul John Daly va lovi o minge în aer.
- Un multiplicator de câștig va fi afișat crescând în sus în timp ce mingea zboară prin
aer.
- Mingea fie se va ciocni cu un obiect și va exploda, fie va continua să zboare până când
valoarea multiplicatorului maxim a fost atinsă (20.000x).
- Câștigul total al jucătorului este determinat prin înmulțirea nivelului de pariu cu
multiplicatorul final de câștig și apoi plătit.
[2] Gratuit pentru Toți (free spins)
- Se joacă cu 8 free spins inițiale
- 3 simboluri bonus redeclanșează bonusul și adaugă încă 5 rotiri. Redeclanșarea poate
apărea o singură dată.
- Jocul prezintă wild-uri normale și lipicioase. Simbolurile wild lipicioase rămân în
poziția în care aterizează inițial pentru restul secvenței de rotire.
- Ambele tipuri de simboluri wild pot conține aleatoriu un multiplicator de câștig.
Multiplicatorii individuali de câștig au o valoare de 2X sau 3X.
- Multiplicatorul wild se aplică câștigului total al unui simbol dacă cel puțin una dintre
modalitățile acelui simbol conține multiplicatorul wild.
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3OAK și 4OAK de Wild nu plătesc.
La sfârșitul secvenței, valoarea tuturor multiplicatorilor de câștig este adăugată, apoi
aplicată câștigului acumulat și apoi plătită.

[3] Mingi Lipicioase
- Rolele se schimbă la un aspect cu 5 role și 4 rânduri.
- Fiecare poziţie de simbol este trasă independent.
- Este afișat un contor de multiplicare a câștigurilor.
- Se acordă 10 free spins inițiale.
- Simbolurile pot fi doar spații libere, mingi de golf cu premii în bani, bile aurii sau bile
multicolore care sunt lipicioase pentru rotirile rămase. Dacă unul dintre aceste tipuri
de simbol nu aterizează pe o poziție, poziția rămâne goală.
- Bilele de Aur cresc multiplicatorul general al câștigului cu +1.
- Bilele multicolore acordă între 2 și 5 free spins suplimentare.
- Bilele aurii și bilele colorate pot fi extrase numai dacă valoarea multiplicatorului
câștigului este mai mică de 20.
- Dacă toate cele 20 de poziții de simbol conțin premii în bani, secvența se va încheia.
- Valoarea tuturor premiilor în numerar se acumulează și este înmulțită cu valoarea
multiplicatorului final de câștig la sfârșitul secvenței și apoi plătită.
Premiu Misterios
- Se selectează și se plătește un singur multiplicator aleatoriu, între 20x și 200x, după
care funcția bonus se încheie.
Funcționalități de cumpărare
Jucătorii pot cumpăra următoarele funcționalități și pariuri îmbunătățite prin intermediul
butonului Pariuri Speciale. Aceasta deschide un meniu pop-up care listează pariurile
disponibile și costul asociat.
Aceste funcționalități suplimentare nu sunt disponibile în toate jurisdicțiile sau cu toți
operatorii.
Funcționalități de modificare a jocului de bază
-

Jucătorii pot alege să cumpere individual oricare dintre funcțiile modificatoare ale
jocului de bază. Costurile sunt următoarele:
o Wild-uri Aleatorii: x12 nivelul pariului
o Câștig Expansiv: x27 nivelul pariului
o Wild Umblător: x23 nivelul pariului

Funcționalități bonus
-

Jucătorii pot alege să-și cumpere drumul către funcționalitatea bonus la un cost de
x90 nivelul pariului
Jucătorii pot alege să cumpere individual oricare dintre funcționalitățile bonus.
Costurile sunt următoarele:
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o Marele Schimb John Daly: x86 nivelul pariului
o Gratuit pentru Toți: x86 nivelul pariului
o Mingi Lipicioase: x90 nivelul pariului

FUNCȚII JOC
BUTON SPIN
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc
la nivelul de pariu actual.

BUTON SPIN (ÎN TIMPUL SPINULUI)
Faceți clic pentru a opri rapid animațiile
pe rolă sau orice alte animații
câștigătoare. Nu oprește funcția de joc
automat.

BUTON DE JOC AUTOMAT
Faceți clic pentru a deschide meniul popup de joc automat.

BUTON DE JOC AUTOMAT (CU JOC
AUTOMAT ACTIV)
Numărul afișează câte rotații cu joc
automat rămân. Faceți clic pentru a opri
jocul automat.

BUTON SUMĂ PARIU
Faceți clic pentru a deschide meniul popup cu suma pariului.
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BUTON MENIU
Faceți clic pentru a deschide setările,
tabelul de plată și regulile jocului.
BUTON AUDIO
Faceți clic pentru a activa/dezactiva tot
sunetul.

MENIURI POP-UP
Sumă pariu

Meniul pop-up pentru suma pariului afișează toate opțiunile de pariu/linie și linie de plată
disponibile. Suma selectată în prezent este evidențiată cu alb. Jucătorul poate face clic și pe
iconița „Înapoi” pentru a reveni la ecranul principal al jocului, fără a face modificări la
valoarea pariului.

7

John Daly Spin It And Win It – regulile jocului

Joc automat

Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția alb. Jucătorul trebuie apoi să stabilească o
limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul
principal al jocului, cu jocul automat activat.
De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat
jocul automat. Acestea includ:
-

Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.
Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.

Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în
mod implicit atunci când reîncărcați jocul.
Jocul automat nu este disponibil în toate jurisdicțiile.

SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE
Timp actual
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este
preluat de la computerul sau ceasul dispozitivului jucătorului.
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.
-

Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.
Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.

În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate.
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