
REGULAMENT DE JOC 
Ace Round  
 
  
DESCRIEREA JOCULUI 
  
Ace Round este un slot video cu 5 role, 3 rânduri.Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.Jocul are 10 
simboluri obișnuite, simboluri Wild Mergătoare, înlocuiri Wild, Respins, 2 tipuri de Free Spins și 3 tipuri de 
Evenimente Aleatorii.The objective is to spin the reels so that the symbols form the winning combinations 
on the existing paylines. A winning combination of identical symbols is formed in sequence from the most 
left to right reel. The more identical symbols are formed successively, the greater the win. The required 
number of symbols to create a winning combination, win coefficient and paylines are displayed in the 
Paytable. 
  
Simboluri Wild 
 
Există patru tipuri de simboluri Wild în joc care înlocuiesc toate simbolurile de pe role, cu excepția altor 
simboluri Wild.In jocul principal, Wild S.W.A.T. apare pe prima rolă și activează Respins. Wild S.W.A.T. 
se deplasează la dreapta la următoarea rolă la începutului fiecărei Respin. 
Wild Terorist apare pe a cincea rolă și activează Respins. Wild Terorist se deplasează la stânga la 
următoarea rolă la începutul fiecărei Respin.Respins continuă atâta timp cât cel puțin un simbol rămâne 
pe role.In cazul în care S.W.A.T. Wild și Terrorist Wild apar pe același rând, acestea se ciocnesc în timpul 
Respin și declanșează Free Spins.S.W.A.T. Wild începe primul, urmat de Terrorist Wild Simbolul Wild la 
rândul căruia a avut loc coliziunea acoperă celălalt Wild și câștigă. 
     Dacă S.W.A.T. Wild acoperă Terrorist Wild, atunci sunt lansate 3 rotiri gratuite S.W.A.T. 
     Dacă Terrorist Wild acoperă S.W.A.T. Wild, atunci sunt lansate 10 Terrorist Free Spins. 
     Dacă un S.W.A.T. Wild ajunge pe a 5-a rolă și Terrorist Wild apare în poziția lui S.W.A.T. Wild, jocul 
de S.W.A.T. Free Spins este declanșat. 
      
 Free Spins 
 
 Free Spins sunt jucate cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins. 
 În timpul Free Spins S.W.A.T., cinci simboluri aleatorii sunt înlocuite de Wild Ostatic. În Free Spins 
S.W.A.T., nu apar alte simboluri Wild. 
 În timpul Free Spins Teroriști, Wild Bombă apare aleatoriu pe rolă. Participarea Wild Bombă pe liniile 
câștigătoare multiplică câștigul cu cinci. 
 În timpul Rotirilor Teroriști, nu apar alte simboluri Wild. 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,01% 

 

 


