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Multi Wheel Roulette  

           Je hra so štandardnými pravidlami hry ruleta, len s pridanou možnosťou pre hráča hrať naraz pri jednej stávke 
až na ôsmych kolesách a otvoriť si tak nové možnosti na výhru. Počet aktívnych kolies rulety je plne na rozhodnutí 
hráča. 

          Pravidlá hry  

a) hraciu plochu tvorí 1- 8 kolies rulety v závislosti od rozhodnutia hráča. Hrá sa na spoločnom hracom plátne na 
uzatváranie stávok. Stávky uzatvorené na tomto plátne sú teda platné pre všetky zvolené kolesá. Herné pole 
obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Kolesá sa štandardne delia na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú 
podľa matematickej vzostupnosti. Čísla sú umiestnené striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá 
leží v poli zelenom;  

b) cieľom hry je uhádnuť, ktoré číslo/čísla padnú. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na hracie pole;  
c) hráč si kliknutím priamo v okne s kolesami ruliet aktivuje/deaktivuje ich činnosť. Zvolený počet kolies zostáva 

aktivovaný aj pre ďalšie spiny (otočenia), do ukončenia hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom samotným; 
d) hráč vkladá svoje stávky na hracie plátno. Jeho základná stávka sa teda násobí počtom aktívnych kolies. Po 

uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN") sa roztočí zvolený počet kolies rulety a vhodia sa guličky. Po 
vyznačení padnutého čísla/čísel sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra/výhry; 

e) v prehľade vpravo hráč vidí aká je hodnota jeho stávky na jedno koleso (WHEEL BET) a tiež počet aktívnych kolies 
(WHEELS). TOTAL BET  teda znamená celkovú výšku stávky. TOTAL WIN zase znamená prípadný súčet výhier zo 
všetkých kolies. 

      Vyhodnotenie hry  
      Hra sa vyhodnocuje formou akoby každé koleso malo svoje plátno. Pre jednoduchosť je však použité         jedno 
spoločné plátno pre všetky kolesá.   

Príklad: Ak by hráč hral napr. 2 kolesá a jeho stávka na plátne by bola nasledovná: párne - 2,00 €; nízke – 3,00 € 
(celková stávka hráča by bola 2,00 € + 3,00 € = 5,00 € x 2 (2 aktívne kolesá) = 10,00 €). 
 
      Vyhodnotenie uvedenej stávky: 
V zátvorke je rozpísaná čiastka, ktorú dostane hráč späť:  
1. koleso  - 0 
Hráč nemal vsadené na „0“ a ak by táto skutočne na jednom  kolese padla, znamenalo by to, že hráč prišiel o polovicu 
svojho celkového vkladu TOTAL BET   - strata vkladu pri jednom plátne. 
2. koleso  - 9 
 Ak by výsledkom druhého kolesa bolo číslo 9, tak príde k vyhodnoteniu opäť voči stávkam na plátne nasledovne: 
 párne = (výhra 0 €); 
 nízke =  (vklad  3,00 € + výhra 3,00 € = 6,00 €). 

      Výherné kategórie: 
 a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky: 

 Red (červené)  
 Black (čierne)  
 Even (párne)  
 Odd (nepárne)  
 1-18 (nízke)  
 19-36 (vysoké)  

b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:  
 First Dozen (1. tucet)  
 Second Dozen (2. tucet)  
 Third Dozen (3. tucet)  
 Collone (sĺpec) 

c)  Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9).    Výhra je v 
pomere 5:1; 

d)  Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3.                  Výhra 

je v pomere 8:1; 

e) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 a   
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kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1; 

f) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne  umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). Výhra je v 

pomere 17:1; 

g) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1. 

       Minimálny vklad 1,00 €.  
 
      Odstupňovanie vkladov  po 1,00 €; 2,00€; 5,00 €; 10,00 €; 25,00€; 50,00 €. 
 
       Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo). 
 
       Maximálna výhra 41 280 €. 
 
        Herné možnosti 
 
a)    Multi Wheel Roulette ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime Regular  (hra s jednoduchými,     
        klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert (popri klasickej ponuke    
        stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného   
        používania vlastných stávkových modelov a systémov); 
b)     hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play a predvoliť jeden  
          z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) prípadne povolenú kombináciu  
          parametrov automatickej hry. 
 


