3D Roullete
Pravidlá hry
3D Roulette je internetová stolová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre ruletu. Hru je
možné hrať aj v automatickom režime.
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;
b) cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na príslušné hracie
pole.
c) hráč vkladá na hracie plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo SPIN "TOČIŤ“) 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), tak hráč prehráva svoj vklad. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie
popísaných kategórií.;
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
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.
Uzatváranie stávok
- Kliknutím na žetón s požadovanou hodnotou (0,10; 0,50; 1,00; 5,00 alebo 10,00 €) zvoľte, koľko chcete staviť na
daný typ stávky (v prípade prekročenia stanoveného limitu pri danom type stávky systém automaticky obmedzí
výšku vašej stávky). Aktuálna hodnota celkovej stávky hráča na jednu hru je zobrazená na displeji s označením
TOTAL STAKE / Celková stávka
- Kliknutím na tlačidlo SPIN "TOČIŤ“ spustíte hru.
- Ak chcete zdvojnásobiť stávku, kliknite na tlačidlo DOUBLE BET “Dvojnásobná stávka”.
- Ak chcete vrátiť späť svoj posledný úkon, kliknite na tlačidlo UNDO “Späť”.
- Ak chcete vyčistiť herné plátno, kliknite na tlačidlo CLEAR ALL BETS “Zrušiť všetky stávky”.
- Ak chcete zopakovať svoju stávku (iba vloženie na herné plátno bez spustenia hry), kliknite na tlačidlo REPEAT BET
“Zopakovať stávku”.
- Ak chcete zopakovať svoju stávku s následným spustením rulety, kliknite na tlačidlo REPEAT & SPIN „Zopakovať
stávku a Točiť“.
Špeciálne stávky
Ďalšie stávky: Po kliknutí na tlačidlo MORE BETS “Ďalšie stávky” sa sprístupnia ďalšie typy stávok tzv. Špeciálne
stávky:
- Červené dvojice/Red Splits: Stávka na toto políčko zahŕňa všetky dvojice červených čísel so spoločnou hranicou.
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- Čierne dvojice/Black Splits: Stávka na toto políčko zahŕňa všetky dvojice čiernych čísel so spoločnou hranicou.
- Voisins: Stávka na číslo a s ním susediace čísla podľa skutočného usporiadania na výseči kolesa rulety. Táto stávka
zahŕňa čísla: 22,18,29,7,28,12,35,3,26,0,32,15,19,4,21,2,25.
- Tiers: Stávka na číslo a s ním susediace čísla podľa skutočného usporiadania na kolese rulety. Táto stávka zahŕňa
čísla: 27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33.
- Orphelins: Stávka na číslo a s ním susediace čísla, ktoré na kolese rulety tvoria dve samostatné sekcie mimo sekcií
Tiers a Voisins. Táto stávka zahŕňa čísla 17,34,6,1,20,14,31,9.
Pri voľbe ľubovoľného čísla, zakliknutím kurzoru, v tejto sekcii (na zmenšenom hracom plátne s usporiadaním
všetkých čísel tak, ako je tomu na kolese rulety) je možné umiestniť stávku na konkrétne číslo a s ním susediace (po
oboch stranách dve).
Automatický režim – aktivuje sa stlačením tlačidla Auto Play, v tomto režime je možné zvoliť si počet automatických
spinov rulety pre danú stávku a rozloženie žetónov. Tento režim je možné kedykoľvek deaktivovať.
Turbo režim – aktivuje sa stlačením tlačítka Turbo, v tomto režime je zrýchlené padanie guličky. Tento režim je
možné kedykoľvek deaktivovať opätovným stlačením tlačítka Turbo.
Minimálny vklad: 0,10 €
Maximálny vklad: 200 €
Maximálna výhra: 400 €
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