
MLT ONE FRENCH ROULETTE typu MLT CARB

1. Sázky do hry lze volit v hodnotách dle zvolené sady mincí 10-20-30-40-50 nebo 60-70-80-90-100 kreditů pro verzi hry do herny, resp. 10-20-50-100-200 nebo 400-500-600-800-1000kreditů pro verzi hry do kasina, přičemž 1 kredit = 1 Kč.2. Minimální sázka pro jednu hru je 10 kreditů.3. Rozpětí sázky do jedné hry se pohybuje v rozmezí 10 – 100 kreditů pro verzi hry do herny a 10 -1000 kreditů pro verzi hry do kasina.4. Minimální sázka na libovolnou pozici je 10 kreditů.5. Teoretický výherní podíl Francouzské rulety je ve výši 98,65 % na sázky 1:1 a ve výši 97,30 % navšechny ostatní sázky. Statistická průměrná hodinová prohra je 162 Kč pro verzi hry do herny a1620 Kč pro verzi hry do kasina.6. Výška výhry je v závislosti na výši sázky dána tabulkou výher.7. Sázky do hry na jednotlivých herních pozicích provádí hráči samostatně pomocí vyobrazenýchovládacích a herních prvků na dotykové obrazovce herní pozice .8. Maximální výhra pro jednu hru je 3600 kreditů pro verzi hry do herny a 36000 kreditů pro verzihry do kasina.9. Celková doba trvání jedné hry je od 60s do 90s.

CHARAKTERISTIKA HRY
Hra je elektromechanickou hrou typu „FRENCH ROULETTE“ - ruleta s jednou 0. Na ruletovém kole je 37políček označených čísly 1 až 36 a 0. Nula má zelenou podkladovou barvu, ostatní čísla napůl červenoua černou podkladovou barvu. Cílem hry je odhadnout, ve kterém z políček po roztočení kola skončíhrací kulička.
Pořadí čísel na talíři rulety23,8,30,11,36,13,27,6,34,17,25,2,21,4,19,15,32,0,26,3,35,12,28,7,29,18,22,9,31,14,20,1,33,16,24,5,10.

HRACÍ POLE (PLÁTNO):Hodnota sázky a kreditu je vždy zobrazena v příslušném informačním poli v pravém horním rohudispleje.Volby jednotlivých funkcí, hodnot mincí a sázek probíhají dotekem na požadovanou funkci nebo hracípole zobrazené na dotykovém monitoru. Hrací pole je k dispozici v klasickém zobrazení i ve formě„Racetrack“.



(klasické zobrazení hracího pole, statistika typ 1)



(klasické zobrazení hracího pole, statistika typ 2)

(zobrazení racetrack)
V horní liště displeje je zobrazena historie čísel, kde číslo první v pořadí je číslo, jež padlo jako poslední.
Hra (roztočení rulety, vhoz a dopad kuličky) probíhá zcela automaticky, je-li alespoň na jedné připojenéstanici nenulový kredit. Žádné výherní číslo není předem známo a průběh žádné hry není možnoz žádné strany jakýmkoli způsobemovlivnit.
Účast ve hře probíhá automaticky v intervalu znázorněnémna grafické časové lince.



Výherní kombinace příslušné hry jsou znázorněny podsvitem hracího pole a výherní číslo je zobrazenov horní části displeje jako (PIP) statický snímek kola rulety včetně dalšího popisu výher v textovépodobě.
Všechny výhry jsou automaticky převedeny do kreditu. O výhry nelze dále riskovat.

TLAČÍTKA FUNKCÍ:
ŽETONY:Základní nabídka hodnot hodnotovýchmincíVÝSEČE:Tlačítka „hlášených sázek“ SERIE 0/2/3 , ZERO , SERIE 5/8 , ORPHEL, NEIGHB. (neighbours)ZMĚNIT ŽETONY:Přepne hodnoty mincí z 10-20-30-40-50 na 60-70-80-90-100 (verze hry pro hernu).Přepne hodnotymincí z 10-20-50-100-200 na 400-500-600-800-1000 (verze hry pro kasino).MAX SÁZKA:Znásobí celkovou výši všech vašich sázek pro danou hru na maximální hodnotu v závislosti nazůstatku vašeho kreditu.STAT. (statistiky) :Zobrazí přehlednou tabulku statistik her s možností volby časového úseku nebo počtu spinů.DOUBLE x2 :Zvýší hodnotu celkové sázky vždy na dvojnásobek původní sázky. Sázku lze zvýšit pouze zapředpokladu dostatečné výše zůstatku kreditu. V případě nedostatečného kreditu se sázkaneprovede. Stejně tak se sázka neprovede, pokud by byl překonána maximální hodnota sázkylibovolné vsazené pozice nebomaximální sázka celkem.REBET: Opakuje sázku (rozmístění mincí i jejich hodnoty) z předešlé hry. Sázku lze opakovat pouze zapředpokladu dostatečné výše zůstatku kreditu. V případě nedostatečného kreditu se sázkaneprovede.RESET X:Jeden dotek zruší poslední sázku. Druhý dotek zruší předposlední sázku a třetí dotek rušívšechny sázky.RACE TRACK:Přepne styl zobrazení hracího stolu HRACÍ PLÁTNO / RACE TRACKNÁVOD:Zobrazí návod ke hře.
Čas do ukončení sázek pro novou hru schematicky a barevně (zelená/oranžová/červená) znázorňujelinka rozdělující tlačítka funkcí a hrací pole.

HLÁŠENÉ SÁZKY:
Hlášenou sázku lze provést pouze za předpokladu dostatečné výše zůstatku kreditu. V případěnedostatečného kreditu se sázka neprovede. stejně tak se sázka neprovede, je-li vybrána takováhodnota mince , kdy by vsazení hlášené sázky byla překonána maximální možná sázka libovolné pozicenebomaximální sázka celkově.



VOISIN DU ZERO - VELKÁ SÉRIE- Tato hlášená sázka pokrývá výseč ruletového kola od čísla 22 po 25 (22, 18, 29, 7, 28, 12, 35,3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25) Pro pokrytí této sázky je potřeba 9 mincí . (Corner25/26/28/29, Street 0/2/3, Splits 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35)
ZERO SPIEL- Sázka na čísla kolem nuly - od 12 po 15 (12, 35, 3, 26, 0, 32, 15) Pro pokrytí této sázky jsoupotřeba 4 mince. ( splits 0/3, 12/15, 32/35 a Straight Up 26 )
SERIE 5/8 - MALÁ SÉRIE- Sázka pokryje výseč ruletového kola od čísla 27 - 33 (27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16,33) Pro pokrytí sázky je nutno 6 mincí. (splits 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36)
ORPHELINE- Tato sázka pokrývá čísla 17, 34, 6 a 1, 20, 14, 31, 9.(splits 6/9, 14/17, 17/20, 31/34, Straight Up 1)
NEIGHBOURS - „SOUSEDÉ“- Sázka na číslo a dvě čísla po každé jeho straně umístěných na kole rulety. Pro pokrytí sázky jezapotřebí 5 mincí. Každá sázka je Straight Up.

TABULKA SÁZEK, VÝHERNÍCH POMĚRŮ A VÝHER
druh sázky popis výherní poměrStraight Up sázka na jedno číslo 35:1dvojice -Split sázka na libovolná dvě čísla. Mince se umisťuje na linku mezičísly 17:1
Trio sázka umístěná na průsečík tří čísel z nichž jedno je vždy 0 11:1roh/čtverec- Corner sázka na čtyři čísla umístěním mince na jejich průsečík 8:1
řada -Street sázka na řádek se třemi čísly- mince se umisťuje na konec daného řádku 11:1šestice -Line sázka na dva řádky („streets“) čísel umístěním mincí na konecdaných řádků 5:1Neighbors sázka na číslo a dvě čísla po jeho stranách dle pozice na talířirulety 6:1tucet -Dozen sázka na „prvních 12“, „druhých 12“ a/nebo „třetích 12“ (nahracím poli označováno „1 st 12“, „2 nd 12“ a „3 rd 12“) tj. sázíse vždy na 12 čísel ve třech řádcích za sebou 2:1sloupec -Column sázka na sloupec čísel umístěním mince na pole s označením„2 to 1“ 2:1vysoká /nízká -High/Low sázka na pole s označením „1 to 18“ nebo „19 to 36“ 1:1
červená /černá -Red/Black sázka na zvolenou barvu - nula je z této sázky vyloučena 1:1
sudá / lichá- Odd/Even sázka na sudé nebo liché číslo - nula je z této sázky vyloučena 1:1



druh sázky min. sázka max. sázka násobek sázky max. výhraherna/kasino herna/kasinojedno číslo - StraightUp 10 100/1000 36 3600/36000
dvojice - Split 10 100/1000 18 1800/18000trojice - Trio 10 100/1000 12 1200/12000roh/čtverec - Corner 10 100/1000 9 900/9000šestice - Street 10 100/1000 6 600/6000tucet - Dozen 10 100/1000 3 300/3000sloupec - Column 10 100/1000 3 300/3000vysoká / nízká -High/Low 10 100/1000 2 200/2000
červená / černá -Reb/Black 10 100/1000 2 200/2000
sudá / lichá -Odd/Even 10 100/1000 2 200/2000

„La Partage“ - jde o vyjímečnost, kterou se vyznačuje pouze FRENCH ROULETTE. La Partage znamená,že pokud padne nula, hráč obdrží výhru ve výši poloviny vsazených prostředků na barvu(červená/černá), sudá/lichá, nízká/vysoká.
Hra - herna čas jedné hry max. sázka max. výhra výherní podíl statistickáprůměrnáhodinováprohranázev sec Kč Kč % Kč
FRENCH ROULETTE 60 100 3600 97,3 %resp.98,65% nasázky 1:1

162 a 81

Hra - kasino čas jedné hry max. sázka max. výhra výherní podíl statistickáprůměrnáhodinováprohranázev sec Kč Kč % Kč
FRENCH ROULETTE 60 1000 36000 97,3 %resp.98,65% nasázky 1:1

1620 a 810


