Greedy Goblins
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 30-ich herných
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry,
vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky samotnej
hry.

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie je súčinom vkladu na
jednu líniu a počtom herných línií.
Nastavenie hodnoty mince

Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať, kliknutím na
znamienko „-“(až po stanovené minimum) a na znamienko „+“(až po stanovené
maximum), v poli s názvom (CHOOSE COIN/ZVOĽ MINCU). Aktuálna hodnota
mince je zobrazená v strede poľa (modrá šípka) a je platná až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom.

Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na jednu líniu)
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže znižovať po stlačení
znamienka “-“, ktoré sa nachádza vľavo od hodnoty stávky na líniu

(až po stanovené minimum - zelená šípka) a zvýšiť po stlačení
znamienka “+”, ktoré sa nachádza napravo od hodnoty stávky na líniu (BET PER
LINE/VKLAD NA LÍNIU) (až po stanovené maximum – modrá šípka). Aktuálna
hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom.

MAX BET/MAXIMÁLNA STÁVKA
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin (roztočenie) vykoná za maximálnu
možnú stávku, teda max. vklad na líniu pri súčasnom zachovaní aktuálne nastavenej
hodnoty mince.
Výhry
Výhry za jednotlivé línie sú zobrazované v minciach v poli s názvom
(WIN/VÝHRA) .Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Pri viacerých
možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých
výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla nachádzajúceho sa v pravom hornom rohu.

Zobrazenie výhry 10 mincí na výhernej línii č. 22.

Sticky Wild reels/Divoké valce
Symbol domčeka na strome predstavuje divoký symbol. Ten nahrádza na výhernej línii
všetky chýbajúce symboly (okrem jackpotového symbolu
). Divoký symbol sa
zobrazuje v hre na druhom alebo štvrtom valci. Prvotne sa zobrazí na určitej pozícii,
kde môže byť súčasťou výhernej kombinácie, následne expanduje na celý valec,
zostáva podržaný a ostatné valce točia akciu voľných spinov (re-spins). Počet voľných
spinov je náhodný a môže byť maximálne tri za jeden valec s expandovaným
symbolom. Počas tejto akcie sa môže zobraziť ďalší divoký symbol, ktorý zmení ďalší
valec na divoký. Ak funkciu voľných spinov aktivujú dva wild symboly, môže byť počet
voľných spinov až 6.

Ukážka podržaného Divokého valca, druhého zľava, ostatné valce točia voľné spiny.

Coin drops/ padanie mincí
Keď sa kedykoľvek v hre objavia minimálne dva symboly mince, pribehnú škriatkovia,
ktorí ich vyzbierajú a ako náhle ich vezmú z danej pozície, symbol, ktorý je nad mincou
automaticky (bezplatne) padá na miesto mince. Týmto spôsobom je možné vytvoriť
ďalšie výherné kombinácie. Každá zozbieraná minca predstavuje extra výhru v
hodnote celkovej stávky.

Ukážka dvoch získaných mincí na prvom a štvrtom valci (zľava).

Bonusová hra
Bonusová hra začína zobrazením dvoch symbolov Book of secrets/Knihy
tajomstiev , na druhom a štvrtom valci hernej línie. Na obrazovke sa
zobrazia škriatkovia, ktorí s „pomocou hráča“ zbierajú/kradnú nápady. Hráč
sa môže pohybovať v hre doľava alebo doprava. Každý nápad má hodnotu
kreditu alebo násobiteľa získanej výhry. Hra končí keď sa objaví nápis Collect. Na konci
bonusovej hry je na obrazovke zobrazená celková hodnota získaných nápadov.
V bonusovej hre je možné maximálne dosiahnuť 38400 kreditov (pri maximálnej stávke
a veľkosti mince 1,00).
Na obrázkoch je ukážka postupnosti bonusovej hry.

Elfanian free spins
Voľné spiny elfov sa v hre spustia, keď sa kdekoľvek na valcoch objavia minimálne tri

symboly tabule „Welcome to Elfania“
. Okrem toho, že sa spustí akcia
voľných spinov, hráč získava výhru a voľné spiny v závislosti od počtu zobrazených
symbolov.
3 symboly

....výhra 60 mincí (pri stávke 1 minca na líniu) + 10 voľných spinov

4 symboly

....výhra 300 mincí (pri stávke 1 minca na líniu) + 15 voľných spinov

5 symbolov
spinov

....výhra 1500 mincí (pri stávke 1 minca na líniu) + 25 voľných

Počas voľných spinov sú náhodne na symboloch umiestnené symboly násobiteľov až
do hodnoty x10. Výherné kombinácie, ktoré obsahujú symboly s násobiteľom budú
znásobené všetkými násobiteľmi ktoré sú na výhernej línii (okrem jackpotovej výhry).
Počas voľných spinov elfov možno vyhrať dašie voľné spiny. Voľné spiny za symbol
Wild nenavyšujú spiny voľné spiny elfov.

Zobrazenie troch symbolov tabule. Výhra 60 mincí,

Počas akcie voľných spinov sú výherné kombinácie násobené tým násobkom, ktorý sa
práve zobrazí na danej línii.

Jackpot
Najvyššia možná výhra v hre sa dá získať dosiahnutím kumulovaného Jackpotu.
JACKPOT je možné získať iba pri otočeniach s plným počtom aktívnych herných línií
(30) a maximálnou hodnotou vkladu na líniu (5), pričom musí dôjsť k zobrazeniu 5x

symbolu Elfa
, a to na ktorejkoľvek hernej línii. V prípade zisku Jackpotu hráč
súčasne nevyhráva aj výhernú sumu za symbol 5x Elf podľa výhernej tabuľky.
Hodnota Jackpotu sa zobrazuje v eurách. Výška potenciálne dosiahnuteľnej hodnoty
Jackpotu sa zobrazuje v poli JACKPOT na vrchu obrazovky a závisí od aktuálneho
nastavenia veľkosti mince – hodnota Jackpotu má inú úroveň pri použití mince
veľkosti 0,01 a inú úroveň pri použití mince 1,00: pre každú hodnotu mince sa tvorí
samostatný Jackpot, a pre každú hodnotu mince je tvorený iba z kvalifikujúcich sa
stávok (podľa nižšie uvedených kritérií) pre príslušnú hodnotu mince.
JACKPOT sa pre zvolenú hodnotu mince tvorí z každého točenia, pri ktorom je počet
aktívnych herných línií 30 a hodnota vkladu na líniu je nastavená na 5 (celková
hodnota BET musí byť 150); do jackpotu pre danú hodnotu mince sa z celkovej
hodnoty stávky dostáva 1,00 % v Eurách.
Príklad – zo stávky s 30 líniami a vkladom 5 kreditov na líniu (celkovo 150 kreditov)
pri hodnote mince 0,02 ide do Jackpotu s hodnotou mince 0,02 1% z celkovej
hodnoty stávky, t.j. 0,03 €.
Hodnota Jackpotu bola pred zatočením 1257,10 €.
Po zatočení valcov so stávkou v hodnote 150 kreditov pri veľkosti mince 0,02 je zo
stávky odvedené 1%, ktoré má hodnotu 0,03 €.
Po skončení točenia sa do Jackpotu pri hodnote mince 0,02 pridá 0,03 € - nová
hodnota Jackpotu pri hodnote mince 0,02 je 1257,13 €.

Hodnota Jackpotu pri nastavenej veľkosti mince 0,02 je 1257,10 €; aktuálne prebieha točenie, po ktorom...

... je hodnota Jackpotu navýšená o 0,03 € (1257,13 €) . Roztočenie valcov prebehlo s parametrami 30 herných
línií, 5 kreditov na líniu (BET 150) a veľkosťou mince 0,02 , ktoré kvalifikujú danú stávku pre navýšenie
JACKPOTU.

Hodnota Jackpotu pri nastavení hodnoty mince 1,00 je iná než pri hodnote mince 0,02 – pre každú úroveň
hodnoty mince je tvorený samostatný jackpot s inou hodnotou.

Jackpoty pre každú hodnotu mince sú pre všetkých hráčov spoločné a tvoria sa
kumulatívne všetkými hráčmi v herni – pri zvolenej veľkosti mince sa všetkým
hráčom zobrazuje rovnaká hodnota JACKPOTu. Maximálna hodnota jackpotu pri
ktorejkoľvek veľkosti mince je teoreticky nekonečná.
Základná hodnota JACKPOTU je 25000 mincí pre každú úroveň mince (t.j.
v prepočte 250 € pre hodnotu mince 0,01, 500 € pre hodnotu mince 0,02 , 1200 € pre

hodnotu mince 0,05 , 2500 pre hodnotu mince 0,10 , 6250 € pre hodnotu mince 0,25
, 12 500 € pre hodnotu mince 0,50 a 25 000 € pre hodnotu mince 1,00 ).

Double up/zdvojnásob
Double up ponúka ďalšiu možnosť znásobenia výhry. V hre sa náhodne zobrazí po
štandardnej výhernej situácii. Hru hráč spúšťa pomocou tlačidla Double up, ktoré sa
zobrazí v pravom dolnom rohu. Následne sa rozbalí panel, ktorý dáva hráčovi na
výber hodiť mincu Goblina/škriatka alebo Elfa . Pokiaľ si hráč tipne správne, jeho
aktuálna výhra sa zdvojnásobí. V prípade nesprávneho tipu, hráč nezískava žiadnu
výhru.

Balance/Zostatok
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej časti obrazovky pod
valcami výherného prístroja na displeji v poli "BALANCE/ZOSTATOK".
Prepočet hodnoty prostriedkov hráča (ktoré má k dispozícii) na mince, podľa
nastavenej hodnoty mince, je zobrazovaný v poli s názvom CREDITS/KREDITY.

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". Po
jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia. Ak si
však želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla „STOP AUTO/
STOP AUTOHRA“
tlačidle).

(

- počet zostávajúcich voľných spinov zobrazený pri

Nastavenia režimu automatickej hry hráč vykoná po zakliknutí tlačidla
Hráč si pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre:

Hodnotu mince/COIN VALUE
Vklad na líniu/ BET PER LINE

Počet automatických točení valcov / NUMBER OF AUTOMATIC SPINS

Nastavenie automatickej hry je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie
(zakliknutie Accept/prijať).
Po zakliknutí CANCEL/ZRUŠIŤ nie je automatická hra spustená a hráč je vrátený na
základnú obrazovku s valcami.

Herné limity:
-

Minimálna stávka na hru:
0,30 €
Maximálna stávka na hru:
150,00 €
Maximálna možná výhra pri základnej hre: JACKPOT
Výherné tabuľky:

Výherná tabuľka je zobrazená pri vklade vo výške 3,00€ (hodnota mince 0,10€,
stávka vo výške 1 mince na jednu líniu, počet aktívnych herných línií = 30).

Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte
hru. Uložené výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej
aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené
V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.

