
REGULAMENT DE JOC 
Lucky Girls 
 
  
DESCRIEREA JOCULUI 
 
Lucky Girls este un slot vide cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 30 de linii de plată fixe.Jocul are 8 
simboluri obișnuite, simbol Golden Wild, simbol Scatter, 3 tipuri de simboluri Lady Wild care declanșează 
Respins, 3 tipuri de Free Spins cu diferite caracteristici și 3 tipuri de evenimente aleatorii.Obiectivul este 
de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de plată existente. O 
combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la rola din extrema stângă la cea 
din dreapta. Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, cu atât câștigul este mai mare. 
Numărul necesar de simboluri pentru a crea o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de 
plată sunt afișate în Tabelul de plată. 
  
 
 Simbol Golden Wild 
 
 Simbolul Golden Wild apare în timpul Free Spins și al evenimentelor aleatorii și înlocuiește toate 
simbolurile obișnuite, cu excepția simbolului Scatter.3 sau mai multe simboluri Golden Wild pe o linie de 
plată se plătesc ca o combinație similară constând din cele mai scumpe simboluri conform Tabelului de 
plată. 
  
 Simbolurile Lady Wild 
 
 Există 3 tipuri de simboluri Lady Wild. Fiecare dintre ele ocupă 3 poziții pe rolă. 
 Simbolurile Lady Wild apar pe a 2-a, a 3-a și a 4-a rolă și înlocuiesc toate simbolurile obișnuite, cu 
excepția simbolului Scatter. 
 Când simbolul Lady Wild apare pe rolă, se extinde peste aceasta, se lipește și activează un Respin. 
  
 Simbolul Scatter 
 
 Simbolurile Scatter apar pe a 2-a, a 3-a și a 4-a rolă.Simbolul Scatter arată ca Roata Norocului cu 
numere.După ce 3 simboluri Scatter apar pe role, Roata Norocului începe să se învârtească.Numărul de 
Free Spins este egal cu suma tuturor numerelor ce au căzut pe 3 Roți ale Norocului.Numărul de Free 
Spins este mereu cel puțin 6. 
  
 Free Spins 
 
 Există 3 tipuri de Free Spins cu caracteristici diferite. Jucătorul trebuie să selecteze unul dintre ele la 
începutul Free Spins. 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  94,00% 

 

 

 


