
 

 

Spingo  
 

Je jednoduchá a veľmi zábavná hra ktorá spája v sebe prvky binga a rulety.  Pri hre sú žrebované loptičky 
podobné bingo loptičkám ktoré vypadávajú na koleso ako pri rulete. Spojenie týchto dvoch hier prináša 
hráčom nové možnosti pri ich tipovaní v unikátnej 3D grafike kolesa s realistickým pohybom loptičky.     

Pravidlá hry  

a) hraciu plochu tvorí žrebovacie zariadenie na loptičky s číslami 0 – 10.  Koleso ruletového typu, 
avšak bez čísel s 8 žltými, 8 modrými, 8 červenými a jedným zeleným poľom, ktoré sú umiestenené 
na kolese striedavo.  Pole na uzatváranie stávok obsahuje 11 čísel (vrátane 0);   

b) Pred každým žrebovaním sa v žrebovacom prístroji nachádza jedna loptička s hodnotou 0  a po 
dvoch loptičkách s hodnotou 1 -10.   

c) cieľom hry je uhádnuť vyžrebované číslo a farbu poľa na ktorom zostane loptička stáť; 
d) hráč umiestňuje svoje stávky na hracie plátno pod kolesom. Stávka sa uzatvára umiestnením 

žetónov na hracie pole.  Druhy stávok a výherný pomer je uvedený vo Výherných kategóriách; 
e) Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN/TOČ") sa roztočí koleso a vyžrebuje sa loptička. Po 

označení 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.  Pre výhru pri kombinovanej stávke musí hráč uhádnuť 
hodnotu vyžrebovaného čísla spolu s farbou poľa. 

Výherné kategórie: 

 
       a) Kombinovaná stávka farba a číslo  – vyhrávajú pomerom 31:1;  

       b) Zelené (Green) – vyhrávajú pomerom 23:1; 
 

c) Nula – Výhra je v pomere 19:1; 
 
d) Straight Up (1-10, neplatí pre 0) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 9:1; 
 
e) Stávka na farbu (neplatí pre zelenú)   – Výhra je v pomere 2:1. 
 
f) Odd/Even (Párne/Nepárne) –Výhra je v pomere 1:1. 
 
g) Low / Nízke čísla (1-5) – Výhra je v pomere 1:1. 
 
h) High / Vysoké čísla (6-10) – Výhra je v pomere 1:1. 
 
  

 Stávkové limity: 

 

                 Min. vklad.              Max. vklad. 

 

Kombinovaná stávka    0,25€  10,00€ 

Stávky na zelenú farbu, nulu   0,50€  20,00€ 

Stávka na číslo (neplatí pre 0)   0,75€  30,00€ 

Stávka na farbu (neplatí pre zelenú)  1,00€  80,00€ 

Stávky na Párne, Nepárne, Nízke, Vysoké  1,00€  100,00€   
 
 

 
Maximálny vklad 1 280 € 

 Maximálna výhra  1 260 €. 



 

 

  
Herné možnosti: 

   
 hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play/Autohra a predvoliť jeden 

z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry...) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry. 
 


