Bine ai venit la The Great Conflict reguli!

DESCRIEREA JOCULUI
The Great Conflict este un slot video cu 5 role, 3 rânduri.
Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.
Jocul are 10 simboluri obișnuite, înlocuire Wild și 3 tipuri diferite de Free Spins.
Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de
plată existente. O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată în ordine de pe rola din
extrema stângă spre cea din dreapta. Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, cu atât
câștigul este mai mare. Numărul de simboluri necesare pentru crearea unei combinații câștigătoare,
coeficientul de câștig și liniile de plată sunt afișate în tabelul de plată.

CARACTERISTICILE JOCULUI
Simbolul Wild
Există tipuri diferite de simboluri în joc.
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile.
Wild Portal
Wild Portal apare numai pe a 3-a rolă și se extinde pe aceasta. Apariția simultană a Wild Portal cu alte
tipuri de Wild activează modul Free Spins corespunzător. Wild Portal nu apare în timpul Free Spins.
Wild Om
Wild Om apare numai pe a 2-a rolă. Wild Om nu apare în timpul Free Spins Atacul Căpcăunilor și
Bătălie.
Wild Căpcăun
Wild Căpcăun apare numai pe a 4-a rolă. Wild Căpcăun nu apare în timpul Free Spins Atacul
Oamenilor și Bătălie.
Free Spins
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins.
Sunt 3 tipuri de Free Spins.
Free Spins Atacul Oamenilor
Apariția simultană a Wild Om și Wild Portal activează 5 Free Spins Atacul Oamenilor. Simbolurile Wild
Om extinse apar aleator pe role în timpul fiecărei Free Spin.

Free Spins Atacul Căpcăunilor
Apariția simultană a Wild Căpcăun și Wild Portal activează 5 Free Spins Atacul Căpcăunilor. În timpul
fiecărei Free Spins, Wild Căpcăun poate apărea de până la 3 ori în locuri aleatorii pe role. Unele
simboluri Wild Căpcăun se pot extinde orizontal pe 3 poziții ale rolelor.
Free Spins Bătălie
Apariția simultană a simbolurilor Wild Om, Căpcăun și Portal activează Free Spins Bătălie. Trebuie să
alegi să fii de partea căpcăunilor sau a oamenilor la începutul bătăliei.
Apariția combinațiilor câștigătoare Căpcăun sau Om permite personajului corespunzător să producă o
daună HP-ului inamic.
Jocul Free Spins se încheie după ce unul dintre personaje își pierde tot HP-ul.
În timpul fiecărei Free Spin, până la 5 simboluri Wild Bătălie apar în locuri aleatorii. După ce apare
combinația Wild Bătălie, ambele personaje produc o daună.
Dacă partea aleasă câștigă, atunci câștigul total este dublat. În cazul unei pierderi sau al unei remize,
câștigul total rămâne neschimbat.
Combinația câștigătoare Om este formată din simboluri Om.
Combinația câștigătoare Căpcăun este formată din simboluri Căpcăun.
Simbolurile Căpcăun și Om sunt prezente în Tabelul de plată.

MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Dă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Dă clic pe butoanele Plus și Minus sau pe valoarea
pariului pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, dă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului este
dedusă din soldul tău și runda jocului începe.
Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentru a alege numărul de rotiri automate. Numărul
selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoare a pariului ca rotirea în care este activat modul
rotiri automate. Poți da clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a opri rotirile automate.
Poți alege condiții suplimentare pentru a opri jocul automat din Setări joc.
Câștig - Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas de plată a câștigului.
Tabel de plată - Afișează toți coeficienții pentru fiecare combinație de simboluri, descrierea
caracteristicilor jocului și toate informațiile despre liniile de plată. Dă clic pe butonul Info pentru a
deschide Tabelul de plată.
Dând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a jocului și schimba setările de
sunet, introducere, vizuale și rotire automată.
Modul glisare - Glisează în jos pentru a roti rolele. Apasă lung oriunde pe role pentru a deschide
panoul de rotire automată.
Poți porni/opri oricând sunetul, porni/opri modul turbo și intra/ieși din ecranul complet din colțul din
dreapta jos.

CUM SE CALCULEAZĂ CÂȘTIGUL LINIEI DE PLATĂ
• Calculează numărul de simboluri identice formate în ordine pe linia de plată de la rola din extrema
stângă până la cea din dreapta.
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișate în Tabelul de plată.
• Câștigul liniei de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.
• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.

RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este de $[RTP_VALUE]%.

RANDOMIZAREA
Rolele sunt rotite cu șansă egală pentru fiecare poziție de oprire dată dată de un generator de numere
aleatoriu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 02.07.2018.

