ROULETTE
Introducere
Jocul de ruleta European cu un singur zero este unul din cele mai vechi , reprezentativ si atractiv joc
de noroc din lume. Este de asemenea si cel mai usor de jucat. Este un joc in care oricine poate sa isi
incerce norocul , si de fiecare data cind bila se roteste , inima fiecarui jucator bate mai tare.
Roata de ruleta are 37 de sloturi separat numerotate alternativ colorate in rosu si negru. Slotul zero
este verde si arata clar ca nu face parte din nici unul din pariurile speciale Rosu/Negru, Par/Impar,
Mare/Mic, Duzine, coloane.
Crupierul va roti roata si va lansa bila. Odata ce bila sa oprit, crupierul va anunta numarul cistigator
and toate pariurile vor fi calculate automat. In ruleta automata bila este lansata dintr-o masina
automat si numarul castigator va fi afisat pe ecran.
In ruleta automata bila este lansata dintr-o masina automat si numarul castigator va fi afisat pe
ecran.
Scopul jocului Scopul jocului. Ghicind numarul castigator, veti cistiga o plata pentru pariul facut.
Plata va fi facuta in functie de natura pariului plasat.

Ca sa incepeti jocul
va rog asteptati pina cind mesajul “Plasati pariurile” apare, apoi selectati valoarea jetoanelor pe
care doriti sa le pariati , si plasati pariurile pe masa.
Totalul pariurilor va fi aratat in zona “total pariu”.
Dupa ce crupierul anunta “nu se mai pariaza”, nu se mai pariaza.
nu se mai pariaza.
Cind bila se opreste in oricare slot, numarul castigator va fi anuntat in statistica si in mijlocul
ecranului. De asemenea va fi evidentiat pe masa si anuntat de crupier. Daca oricare din pariurile
facute acopera numarul castigator, veti fi plati in accord cu tabela de plati. Totalul cistigurilor va fi
evidentiat in zona “Ultimul Cistig” si in mesaj.

Data viitore cind pariati puteti sa:






Repetati pariul plasat in ultima runda prin apasarea butonului Repetati
Dublați toate pariurile plasate
Renunțați la ultima acțiune în plasarea pariurilor
Ștergeți toate pariurile pe masa.

Tipuri Pariuri
Exista un numar de pariuri diferite care pot fi plasate la ruleta. Acestea sun divizate in Pariuri
interioare, care sunt pariuri plasate pe sectia numerotata a mesei, si Pariuri exterioare , care sunt
pariuri plasate pe alte zone.
Pariuri Interioare:







Straight Up - Un pariu pe un numar individual. Cel mai simplu pariu de ruleta cu cea mai
mare plata. Acest pariu plateste 35 la 1.
Split - Un pariu cu doua numere plasat pe linia care leaga cele doua numere; de exemplu
acoperind 24 și 27. Acest tip de pariu se plateste 17 la 1.
Colţ - un pariu plasat la colțul a patru numere; de exemplu acoperind 8, 9, 11 și 12. Acest
pariu se plătește 8 la 1.
Strada - Un pariu de 3 numere, plasat la sfârșitul unui rând de numere ; de exemplu
acoperind 13, 14 și 15. Un pariu pe stradă plătește de la 11 la 1.
Six-Line - Un pariu de șase cifre plasat la intersecția a două pariuri stradale; acoperind de
exemplu 31, 32, 33, 34, 35 și 36. Pariurile cu 6 linii plătesc 5-1.

Pariuri în afara:

o

o

o

Pariul de coloană – un pariu de 12 numere plasat la fața locului marcat cu 2 la 1 la
sfârșitul coloanelor care acoperă toate cele 12 numere din coloana corespunzătoare.
Acest pariu plătește de la 2 la 1.
Duzine - un pariu de 12 numere plasat pe unul dintre cele trei casete marcate cu 1,
12, 2, 12 sau 3 12. din duzina corespunzătoare (1-12, 13-14 sau 25-36). Acest pariu
plătește de la 2 la 1.
Șanse: Șanse: Roșu / Negru, Par / Impar, de la 1 la 18/19 până la 36- au primit
numele deoarece fiecare dintre ele plătește 1 la 1 Orice acoperă cele 18 numere de
pe tablă, așa cum este descris în acea casetă. Pariurile roșu / negru acoperă fie 18
numere roșii, fie 18 numere negre. Acest pariu plătește de la 1 la 1. Pariurile par /
impare acoperă numerele paralele (2, 4, 6, 8 etc.) sau numerele impare (1, 3, 5, 7
etc.). Pariurile 1-18 / 19-36 acoperă cele mai mici 18 numere sau cele mai mari 18
numere. Acest pariu plătește de la 1 la 1.

plătește 1 la 1 Orice acoperă cele 18 numere de pe tablă, așa cum este descris în acea casetă.
Pariurile roșu / negru acoperă fie 18 numere roșii, fie 18 numere negre. Acest pariu plătește de la 1
la 1. Pariurile par / impare acoperă numerele paralele (2, 4, 6, 8 etc.) sau numerele impare (1, 3, 5, 7
etc.). Pariurile 1-18 / 19-36 acoperă cele mai mici 18 numere sau cele mai mari 18 numere. Acest
pariu plătește de la 1 la 1.
Când plasați pariurile, cifrele care vor fi incluse în pariul selectat de exemplu, o scadere de 35: 1 pe
un Straight-Up Bet înseamnă atunci când pariați, de exemplu, 5 unități de cip pe un singur număr ar
câștiga 175 de unități de cipuri plus pariul original de 5, dacă numărul dvs. a câștigat. Plata dvs.
totală va fi egală cu suma câștigurilor dvs. 175 de unități de cip, plus pariul original de 5 unități
PLĂŢI
Tipul Pariului Cuprinde Plată
Straight up
1 Număr 35:1
Split
2 Numere 17:1
Street
3 Numere 11:1
Colţ
4 Numere 8:1
Linie
6 Numere 5:1
Coloană
12 Numere 2:1
Duzină
12 Numere 2:1
Rosu/Negru
18 Numere 1:1
Par/Impar
18 Numere 1:1
1-18/19-36
18 Numere 1:1
RTP
Ul Ruletei este de 97.3%.
Redarea pe Racetrack
Racetrack reprezintă ordinea numerelor din roata. Sectoarele și pariurile vecinilor pot fi jucate
utilizând Racetrack-ul. Sectoarele roților sunt primul și cel mai important grup de pariuri pe care
majoritatea jucatorii folosesc. Aceste tipuri de pariuri sunt plasate folosind Racetrack-ul.
ata este împărțită în 4 secțiuni principale care corespund zonelor de pe masă. Numele tradițional al
acestor secțiuni sunt în limba franceză - Voisins du Zero cu o secțiune Jeu 0, secțiunea Tiers Du
Cylindre, si Orphelins.



Voisins du Zero este un pariu de 9 jetoane care acoperă Zero plus șapte
numere din dreapta și nouă numere din stânga. Acesta este cel mai mare
sector de pe roata. Se compune din 2 chip-uri pe Street 0/2/3, 2 chip-uri pe
Corner 25/26/28/29 și un chip pe fiecare dintre Splits: 4/7, 12/15, 18/21,
19/22 și 32/35.






Jeu 0 este un pariu de 4 jetoane care include un chip pe 26 în Straight-Up și
un chip pe fiecare dintre Splits: 0/3, 12/15 și 32/35.
Tiers du Cylindre un pariu de 6 jetoane care acoperă numerele de pe roată
de la treizeci și trei până la douăzeci și șapte inclusiv. Un singur chip va fi
plasat pe fiecare dintre Splits: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 și 33/36.
Orphelins este un pariu de 5 jetoane care acoperă două parti de roată din
afara lui Tiers și Voisins. Această combinație include un chip pe 1 în StraightUp și unul pe fiecare dintre Splits: 6/9, 14/17, 17/20 și 31/34.

Vecini
A Pariul Vecinilor Un pariu pe vecini acopera un numar in particular si alte numere care sunt
localizate in vecinatatea imediata a acestui numar pe roata. Apasind pe butonul circular "-" o "+" ,
puteti modifiaca numarul de vecini care vor fi inclusi automat cind plasati pariul pe acel numar
particular.
De exemplu: "Numarul 0 si vecinii lui" va acoperii 2 numere la stanga si 2 numere la dreapta. Se
va paria pe un singur numar, cu cate un jeton pe fiecare in parte: 3, 26, 0, 32 si 15, cu un total de 5
jetoane.
Regula Unui Spin Valid
Un număr câștigător este valabil numai atunci când spinul a fost considerat valabil
O rotire valabilă este definită astfel: Bila de ruletă trebuie să fie rotite de Dealer în direcția
opusă rotirii rotii și trebuie să completeze cel puțin patru rotații în jurul pistei roții înainte de
a cădea pentru a constitui o rotire validă.
Dacă rotația este definită ca nevalidă, această situație este numită “No Spin”.
Situațiile în care se va declara un “No Spin” sunt:









bila a făcut mai puțin de 4 rotații complete;
bila a fost rotită în aceeași direcție ca si roata;
Bila sau roata au fost rotite in directia gresita;
Roata sa oprit in timpul in care bila inca se invartea;
Bila nu cade într-un buzunar, ci doar se rotește pe marginea buzunarolui
pentru mai multe rotații de trei;
Bila a ieșit din roată;
Orice obiect străin intră roata.

În cazul unui “No Spin”, dealer-ul va re-roti bila pe baza procedurilor noastre de joc.

Pariul va ramane activ până la o rotire validă.

Inconvenientele Jocului
Dacă există o eroare în procedura de joc, runda de joc va fi temporar întreruptă, managerul va fi
anunțat. Veți fi anunțat printr-un mesaj pop-up pe ecran, pentru a evidenția că problema este în curs
de investigare
Dacă managerul poate rezolva imediat eroarea, runda de joc va continua normal. Dacă rezoluția
imediată nu este posibilă, runda de joc va fi anulată și pariurile inițiale vor fi rambursate tuturor
jucătorilor care au participat la runda de joc.
Sunteți personal responsabil pentru poziționarea corectă a pariului sau pariurilor.
În cazul în care pariul dvs. depășește orice limită minima sau maxima, acesta va fi ajustat automat și
veți fi informat cu privire la acest lucru cu o notificare pe ecran.
În cazul în care bila a aterizat în slotul numeric, dar un număr diferit apare câștigător pe ecran,
numărul corect câștigător ar trebui să fie considerat cel în care bila a aterizat.
Pentru orice nereguli, vă rugăm să contactati serviciul de asistență pentru clienți si sa prezentati
numărul de rundă al jocului în cauză.
Deconectare
Serviciile Ezugi Live Dealer sunt furnizate prin intermediul internetului, care poate in mod
inevitabil să se deconecteze. Acest lucru constituie un obstacol potențial pentru fluxul jocului și
pentru experiența utilizatorului.
Pentru a minimaliza impactul cauzat de deconectările neașteptate, atunci când un jucător își pierde
conectivitatea la serverul de jocuri, pe ecran va apărea un mesaj de reconectare.
Următoarele reguli de gestionare a erorilor se aplică în cazul deconectării:

o

În cazul în care o deconectare are loc înainte de mesajul "Nu se mai pariaza"
pariurile nu au fost acceptate încă de server, pariurile dvs. nu vor fi deduse din sold

o

și nu veți participa la runda de joc. Odată ce ați fost reconectați, verificați soldul și
informați imediat Operatorul de Cazino dacă există probleme.
În cazul în care o deconectare are loc după începerea unei runde de joc, adică după
mesajul "Nu se mai pariaza" pariurile dvs. au fost acceptate de către server, jocul va
continua ca normal și câștigurile vor fi procesate în funcție de rezultatul jocului,
indiferent de deconectare.

