
REGULAMENT DE JOC 
Reign of Dragons 
  
 
DESCRIEREA JOCULUI 

  
Reign of Dragons este un slot cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe. Jocul are 8 
simboluri obișnuite, înlocuire Wild, 4 simboluri Scatter diferite cu caracteristici în Free Spins. Obiectivul 
este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de plată existente. 
O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată în ordine din extrema stângă spre dreapta. 
Cu cât sunt aliniate mai multe simboluri identice, 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 

  
Simbol Wild 

Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter. 
  
 Scatter symbols 

 
 Există 4 tipuri diferite de simboluri Scatter, toate cu un personaj corespondent și caracteristica sa. 
Apariția simultană a doi Stăpâni activează 5 Free Spins cu caracteristici combinate! Simbolurile Scatter 
apar numai în jocul principal. În timpul Free Spins, șansa unui câștig mare crește și mai mult când toți 
Stăpânii sunt activați împreună și caracteristicile lor se combină. Când un Scatter apare pe prima sau a 5-
a rolă la mărime completă, există o șansă ca un simbol Scatter suplimentar din poziție opusă să apară și 
să activeze 5 Free Spins cu caracteristici combinate. 
 Stăpânul Roșu apare pe prima rolă. Până la 3 simboluri roșii cu plată scăzută sunt înlocuite cu simboluri 
Wild.Stăpânul Auriu apare pe prima rolă. Stăpânul Albastru apare pe a 5-a rolă. Trei role din mijloc sunt 
sincronizate după fiecare rotire.Stăpânul Verde apare pe a 5-a rolă. Toate simbolurile verzi cu plată 
scăzută devin Sticky Wild până la sfârșitul jocului Free Spins. 
  
 Free Spins 

 
 Free Spins se joacă cu același pariu ca rotirea care activează Free Spins. 
 În timpul Free Spins, fiecare Stăpân declanșează propria caracteristică.  
 Ordinea este următoarea: Stăpânii din partea dreaptă declanșează mai întâi caracteristica lor, apoi 
stăpânii din stânga declanșează caracteristica lor. 
  

 

Rentabilitatea pentru jucător 

RTP joc:  95,80% 

 

 


