
 

Stránka 1 z 2 

 

European Roulette Gold  

Pravidlá hry  

1. a) hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 37 čísel (vrátane 

0). Koleso sa delí na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej 

vzostupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli 

zelenom;  

2. b) pridaným prvkom je pri tomto type rulety na hracom plátne zmenšené hracie pole s 

usporiadaním všetkých čísel tak, ako je tomu na kolese rulety. Tento prvok uľahčuje hráčom 

umiestnenie ich stávok na tzv. susedné čísla (automaticky je nastavené číslo + jeho dve 

susediace čísla na kolese rulety – hráč môže previesť úpravu v móde EXPERT cez výber 

NEIGHBORS (SUSEDNÉ). Táto úprava nie je možná pri mobilnej verzii a aplikácii hry). Stávky sa 

teda podávajú na výseč kolesa rulety. Pridaným prvkom v zmenšenom plátne sú aj tri špeciálne 

stávky:  

Les Voisins Du Zero - stávka na výseč : sedem dvojíc a jednu trojicu čísel susedných s číslom 

0;Triers du cylinder - stávka na výseč kolesa rulety: šesť dvojíc;Les Orphelins – stávka na štyri 

dvojice (číslo 17 je súčasťou dvoch dvojíc);  

3. c) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na 

hracie pole;  

4. d) hráč vkladá na herné plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN 

(TOČ)") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove 

stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.  

Vyhodnotenie hry  

Ak padne 0 (a hráč na ňu nemal vsadené), hráč prehráva svoj vklad na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady 

sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií. 

Výherné kategórie:  

5. a) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky:  

1. Red (červené) 

2. Black (čierne)  

3. Even (párne)  

4. Odd (nepárne)  

5. 1-18 (nízke) 

6. 19-36 (vysoké) 

6. b) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:  

0. First Dozen (1. tucet)  

1. Second Dozen (2. tucet)  

2. Third Dozen (3. tucet)  

3. Collone (sĺpec) 
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7. 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; 

8. 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; 

9. e) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac 

kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1; 

10. 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; 

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

0. Minimálny vklad 2,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry 1,00 €. 

1. Odstupňovanie vkladov po 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €; 

500,00  

2. Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo). 

3. Maximálna výhra 5 160,00 €.”. 

 


