
SEA OF SPINS 

Bine ai venit la regulile jocului Sea of Spins! 

 

DESCRIEREA JOCULUI 

Sea of Spins este un slot 3D cu 5 role și 4 rânduri. 

Jocul se joacă cu 40 de linii de plată fixe. 

Jocul are 8 simboluri obișnuite, simbol Scatter, înlocuiri Wild, 3 tipuri diferite de Free Spins și 
evenimente Aleatorii. 

Obiectivul este de a roti rolele astfel încît simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de 
plată existente. 

Se formează o combinație câștigătoare de simboluri identice în ordine de la rola rând extrema stângă la 
cea din extrema dreaptă. Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, cu atât câștigul este 
mai mare. 

 

Numărul de simboluri necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile 
de plată sunt afișate în Tabelul de plată. 

 

CARACTERISTICILE JOCULUI 

 

Simbol Wild 

În timpul jocului principal, simbolurile Wild pot apărea oriunde pe role. 

Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolului Scatter. 

Simbolurile Wild pot forma o combinație câștigătoare ele însele. Combinațiile câștigătoare de simboluri 
Wild sunt considerate simbolurile cu cel mai ridicat nivel de plată. 

 

Simbol Scatter 

Simbolurile Scatter apar numai pe prima, a 3-a și a 5-a rolă. 

Dacă 3 simboluri Scatter apar pe role în jocul principal, activează 1 din 3 tipuri de Free Spins cu 
caracteristicile lor specifice. 

 

Regulile Free Spins Bătălie 

La începutul Free Spins, jucătorii văd în ce tip de Free Spins vor intra. 

Tipul de Free Spin este ales aleatoriu. 

Free Spins se joacă la același pariu ca și rotirea care a activat Free Spins. 

În Free Spins sunt prezente nave Erou și Inamic. 



 

Eroul și Inamicul au fiecare 7 puncte de sănătate. 

Pentru fiecare rotire, bara de sănătate actuală a eroului sau a inamicului va scădea cu unu.  

Dacă rotirea oferă un Scatter, bara de sănătate a inamicului scade cu unu sau bara de sănătate a Eroului 
scade cu unu. 

Bara de sănătate a inamicului scade cu un punct pentru fiecare simbol Scatter. 

Free Spins se încheie când contorul de sănătate al Eroului sau al inamicului ajunge la zero. 

 

Tipuri de Free Spins 

 

Free Spins nemuritoare 

Până la 4 simboluri aleatorii sunt înlocuite de simboluri Wild după fiecare Free Spin. 

 

Free Spins zburătoare 

După fiecare rotire, toate simbolurile Butoi care apar pe role sunt înlocuite de Wilds. 

 

Free Spins imperiale 

Toate simbolurile Wild devin Wild lipicioase până la sfârșitul jocului Free Spins. 

Wild lipicios funcționează ca un simbol Wild și înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolului 
Scatter. 

 

Free Spins se joacă în modul următor. 

Dacă invingi dușmanul, vor apărea trei cufere pe teren. 

Unul dintre cufere este plin cu un alt tip de Free Spins, celelalte cu un multiplier aleatoriu, x2 sau x3. 

După înfrângerea tuturor căpitanilor inamici, nu vor mai fi Free Spins suplimentare în cufere, doar 
multipliers de câștig. 

Dacă găsești un multiplier, toate câștigurile pe care le dobândești în timpul Free spins sunt înmulțite cu 
multiplier acumulat. 

 

Dacă găsești cufărul cu o Bătălie, va fi declanșat un alt tip de Free Spins.  

Numărul maxim de Free Spins de un tip suplimentar este 2. 

După înfrângerea tuturor căpitanilor, cuferele ar putea conține următorii multipliers: x2, x2, x3 sau 
x3,x3,x2 

 



Evenimente aleatorii 

În jocul principal, evenimentul Aleatoriu poate fi activat după orice rotire pierdută. 

 

Morgan Nemuritorul 

Până la 4 simboluri aleatorii sunt înlocuite de simboluri Wild. 

 

Samuel Săritorul 

Toate simbolurile Butoi sunt înlocuite de Wilds. 

 

John Lipiciosul 

Evenimentul poate fi activat numai dacă simbolurile Wilds sunt prezente pe role.  

Dacă acest eveniment este activat, primești o Respin.   

Toate simbolurile Wild devin Sticky Wild. 

Sticky Wild funcționează ca un simbol Wild și înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolului 
Scatter. 

Payout Rules 

Combinația câștigătoare se formează când simboluri identice sunt aranjate succesiv din extrema stângă 
până la rola din dreapta. 

Câștigul pentru o combinație este egal cu coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri 
înmulțit cu pariul. 

Se plătește numai câștigul cel mai mare de pe fiecare linie de plată. 

Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile. 


