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Prezentare generală 
 Jocul Roulette with Track de la Playson le oferă jucătorilor experiența unui joc de talie 

mondială. O masă atractivă, tabele de istoric și design intuitiv care fac jocul ușor pentru orice 

jucător. 

Versiune desktop 

 

Versiune mobilă 
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Informații generale 
Tip de joc: Joc de masă 

Valori implicite jetoane (€): 1.00- 2.00- 5.00- 10.00 -20.00-50.00-100.00 

Pariu implicit min./max. (€): 1.00 / 500.00 

 Caracteristicile jocului 

 Panoul de pariuri speciale 

 Numere Calde și Reci 

 Pistă de curse 

 Mod repetare 

 Informații de plată 

Randament pentru jucător 

(%):  

97.30% 

Plata maximă (multiplicarea 

mizei) observată în 

decursul a 500 de milioane 

de rotiri: 

36 

Expunere maximă Pariu maxim*36 

 Limitări 

Limite pentru jucător: Reglementat de PlayBack, sistemul administrativ back-end de la 
Playson 

Altele:  Joc pentru distracție 

 Valori variabile ale pariului  

 Informații tehnice 

ID joc: 

Desktop  

Mobil 

 

roulette_with_track 

roulette_with_track_mob 

Rezoluție ecran 1280х720 pentru versiunea desktop și 1280х720 pentru versiunea 

mobilă 
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Tema jocului și grafica 
Roulette with Track oferă o estetică superbă și un design deosebit, pe lângă opțiunile 

standard de pariere disponibile în orice alte jocuri de masă cunoscute. Jocul oferă tipuri de pariuri 

interioare și exterioare standard pentru ruletă. 

Evidențierea simplă și eficientă a pariurilor și mesajele afișate la trecerea cursorului pe 

deasupra lor îi ajută pe jucători în timpul plasării pariurilor. Această asistență îi informează pe 

jucători asupra pariurilor făcute și le atrage totodată atenția atunci când au trecut peste limita 

aferente unui pariu sau unei mese. 

 

Versiune desktop Versiune mobilă 

Rezoluția jocului este de 1280x720 pixeli și 
cuprinde trei elemente principale: zona de 
afișare video, panoul de joc și zona tastaturii. 

 Zona de afișare video. În această zonă 
este afișată masa principală. Când este 
accesat meniul „Reguli”, zona de afișare 
video este complet înlocuită. Făcând din 
nou clic pe „Reguli”, jucătorul poate 
reveni la masă. 

 Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a afișajului. Acesta afișează 
numărul de credite disponibile în contul 
jucătorului, dar și informații despre pariu 
și câștig. 

 Zona tastaturii. Tastatura este situată în 
partea de jos a ecranului. În funcție de 
etapa jocului, jucătorii pot roti, repeta, 
dubla, anula sau șterge toate pariurile. 

Rezoluția jocului este adaptabilă și cuprinde trei 
elemente principale: zona de afișare video, 
panoul de joc și panoul informațional. 

 Zona de afișare video. În această zonă este 
afișată masa principală. Când este accesat 
meniul „Opțiuni”, zona de afișare video este 

complet înlocuită. Făcând din nou clic pe „
”, jucătorul poate reveni la masă. 

 Panoul de joc. Panoul de joc este situat în 
partea de jos a mesei. Acesta afișează 
numărul de credite disponibile în contul 
jucătorului, dar și informații despre pariu și 
câștig. 

 Zona tastaturii. Tastatura este situată în 
partea de jos a ecranului. În funcție de etapa 
jocului, jucătorii pot roti, repeta, dubla, anula 
sau șterge toate pariurile. 
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Jocul principal 
 Modul de desfășurare a rundei de joc Roulette with Track combină cele mai bune aspecte 

ale unei experiențe de cazino online și real. 

 Jucătorii își așează jetoanele pe masa de ruletă la fel ca în cazul unei mese reale, având 

posibilitatea de a muta sau modifica ușor pariurile respective cu un simplu clic. 

 O rundă de joc Roulette with Track se desfășoară în ordinea următoare: 

1. Jucătorul este invitat să parieze. 
2. Jucătorii își aleg numerele și pariază. 
3. Odată ce pariul este finalizat, jucătorii apasă butonul ROTIRE pentru a începe runda de joc. 

Valoarea tuturor pariurilor plasate este scăzută din soldul jucătorului, iar bila este lansată 
pe roata ruletei. 

4. După ce bila aterizează pe un slot, se anunță numărul câștigător și se plătesc toate pariurile 
câștigătoare. 

Plasarea pariurilor 

 Jucătorii pot alege dintre pariurile interioare, pariurile exterioare, pariurile de pe pista de 

curse sau o combinație a celor trei. Pariurile interioare și exterioare se fac prin plasarea jetoanelor 

direct pe masa de ruletă. Când jucătorul îndreaptă un jeton către o zonă de pariu, numerele incluse 

în pariu sunt evidențiate și o mică fereastră de informare arată restricțiile minime și maxime de 

pariere. După ce pariul este plasat, conținutul ferestrei se schimbă pentru a arăta valoarea 

jetoanelor plasate momentan pe pariul respectiv și plata în caz de câștig.  

 Pe de altă parte, pariurile de pe pista de curse se efectuează prin deschiderea pistei și apoi 

prin plasarea jetoanelor pe zonele de pariuri selectate. Când un jucător indică un pariu de pe pista 

de curse, numerele corespunzătoare incluse în pariu sunt evidențiate pe masă. 
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Tabelul de plată 
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Randomizare  

Generator de numere aleatorii (RNG) 

Algoritmul utilizat pentru generarea de numere aleatorii (RNG) este Quantis, un generator 

fizic de numere aleatorii bazat pe un proces elementar de optică cuantică. Quantis a fost evaluat și 

certificat de METAS (Oficiul Federal Elvețian de Metrologie), organizația națională elvețiană 

responsabilă de măsurători, știință, testare și conformitate. Conform acesteia, caracterul aleatoriu 

al numerelor generate respectă cu mai înalte cerințe. Consultați certificatul de conformitate și citiți 

raportul de testare pe http://www.idquantique.com. 

Quantis a fost, de asemenea, evaluat de Laboratorul de testare a conformității (Bangor, 

Marea Britanie), care a confirmat că este „suficient de imprevizibil și corespunde scopului”.  

Descărcați certificatul în format PDF 

http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-

/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf. 

Quantis a fost aprobat, de asemenea, de autoritățile naționale și poate fi utilizat pentru 

aplicații de joc. 

Managementul defecțiunilor 

Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidă (de exemplu, din 

cauza inactivității sau a repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul se 

poate apoi conecta din nou și relua jocul. Statisticile jocului sunt păstrate întotdeauna pentru ca 

jucătorul să poată relua jocul exact de unde l-a lăsat. 

În cazul unei erori HTTP, al unei probleme de rețea sau al unei erori de server, va fi afișat un 

mesaj de „eroare tehnică”. 

Informații pentru jucător 

Jucătorii au în orice moment acces la regulile jocului în cadrul acestuia. 

Simularea jocului 
O versiune demonstrativă a jocului este disponibilă la playson.com 
 

http://www.idquantique.com/
http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf
http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf
https://playson.com/

