EUROPEAN ROULETTE

Typ hry:
Návratnost hráči:

Hra u stolu
97,30%

European Roulette, tato nejnovější ruleta od Net Entertainment, je
oblíbenou online hrou, jež provozovatelům zajistí výhodu nad ostatními.
Může se pochlubit špičkovým herním systémem, poutavě zpracovaným
stolem s informační tabulí, intuitivním designem a hlasovým komentářem,
díky kterému je hraní nesmírně snadné.
Dynamická informační tabule a sázky na závodní dráhu vám dávají jistotu,
že dosud v žádném online prostředí jste si nemohli vychutnat tak
věrohodnou atmosféru hry u skutečného stolu.

Verze karty hry: 1.0
Datum: 2017-03-29
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry

Hra u stolu

Hodnoty žetonu (€)

Standardní hodnoty: 1, 2, 5, 25, 100, 500

Minimální/maximální sázka (€)

Standardní: 1000 / 250000000

Jazyková podpora

24 jazykù

HERNÍ FUNKCE







Panel speciálních sázek
Žhavá a chladná čísla
Dynamická tabule
Závodní dráha
Oblíbené sázky
Automatická hra

VÝHRY
Návratnost hráči (%)

97,30%

Maximální výhra (€)

Standardní: 4620

ZODPOVĚDNÉ HRANÍ


Herní limity

Hráè a provozovatel kasina mohou nastavit následující herní limity:
Sázka a výhra na relaci, den, týden nebo mìsíc. Blokování všech her po
urèité èasové období. Omezení délky herní relace na urèený poèet
minut.
 Hraní o skuteèné peníze je omezeno množstvím prostøedkù na
uživatelovì úètu (tj. nelze hrát na dluh).
 (Pouze italská jurisdikce) Hráè nemùže mít na zaèátku v penìžence víc
než 1000 €. Jelikož je každá hra uživatelskou relací, mùže èástka v
penìžence bìhem hry tento limit pøekroèit.


Ostatní

Hra pro zábavu
Možnost úpravy hodnoty mince
 Možnost úpravy úrovnì sázky
 Režim G4


TECHNICKÉ INFORMACE
ID hry

europeanroulette3 (základní penìženka)
europeanroulette3_sw (univerzální penìženka)

Velikost souboru (MB)

12.74

Rozlišení obrazu

1024 x 768

Poměr stran

4:3

Technologie

Flash - 11.0.0 nebo vyšší

Nasazení

Informace o spouštění her pro CasinoModule najdete v nápovědě ke
CasinoModule.
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DESIGN HRY

Design hry a grafické zpracování
European Roulette hráče ohromí vynikajícím estetickým
zpracováním a nepřekonatelným designem, samozřejmostí jsou
pochopitelně standardní možnosti sázek, které uživatelé znají i z
ostatních oblíbených stolních her od Net Entertainment.
Nacházejí se zde všechny standardní vnitřní a vnější sázky.

Herní stůl

S umisťováním sázek hráčům pomáhá jednoduché a efektivní
zvýrazňování oblastí na stolu a informace vyvolávané kurzorem
myši. Uživatelé si tak mohou snadno udržovat přehled o
provedených sázkách a zároveň se v případě potřeby dozví, že
překročili limit sázky nebo stolu.
Poutavá informační tabule se v průběhu hry mění. Nacházejí se na
ní výsledky stolu, prezentace výherního čísla a různé statistické
údaje.
Hra samotná představuje pečlivě vyladěnou kombinaci klasických i
nových prvků.

Herní kolo
Samotný průběh herního kola European Roulette v sobě spojuje
to nejlepší, co mohou online i kamenná kasina nabídnout.
Hráči umisťují žetony na stůl rulety stejně jako v opravdové herně,
a přitom mohou své sázky snadno přesouvat a měnit pouhým
kliknutím myši.
Herní kolo European Roulette se skládá z následujících částí:

Vítězné číslo – 1 červená

1. Hráč je vyzván k umístění své sázky.
2. Hráč si rozmyslí a provede své sázky.
3. Po umístění sázky spustí uživatel herní kolo stisknutím tlačítka
ROZTOČIT. Hodnota všech umístěných sázek se odečte od
uživatelova zůstatku a do kola rulety je vhozena kulička.
4. Jakmile se kulička zastaví v některém z políček, dojde k
vyhlášení vítězného čísla a vyplacení všech výherních sázek.

Umisťování sázek
Hráč může využívat vnitřní sázky, vnější sázky, sázky na závodní
dráhu nebo i kombinaci těchto tří variant. Vnitřní a vnější sázky se
provádějí umisťováním žetonů přímo na stůl rulety. Když hráč
přesune žeton na některou z oblastí sázek, všechna čísla
související s danou sázkou se zvýrazní a objeví se malé informační
okno s údajem o minimální a maximální možné sázce. Po umístění
sázky se obsah tohoto okna změní na hodnotu aktuálně
umístěných žetonů a výši případné výhry.
Otevřená závodní dráha

U sázek na závodní dráhu je nejprve zapotřebí závodní dráhu
otevřít, teprve poté je možné umístit žetony do zvolených oblastí.
Když hráč umístí kurzor na některou ze sázek na závodní dráhu,
zvýrazní se na stole čísla, která s touto sázkou souvisejí.
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DESIGN HRY

Podporované sázky a limity
European Roulette podporuje všechny sázky, na které jsou hráči u
stolů zvyklí. V následující tabulce jsou uvedeny podporované
sázky s výchozím maximálním limitem:

Umístěné sázky a vyplacené výhry

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přímá sázka 10 €
Rozdělená sázka 20 €
Sázka na řádek 30 €
Sázka na roh 40 €
Sázka na dva řádky 60 €
Sázky na tucet/sloupec 200 €
Sázka na sudá/lichá čísla 500 €
Sázka na vysoká/nízká čísla 500 €
Sázka na červená/černá čísla 500 €

Informační tabule rulety
Na informační tabuli hry European Roulette se zobrazují 3 žhavá a
chladná čísla a výsledky posledních 15 herních kol. Žhavá a chladná
čísla se vypočítávají z posledních 500 herních kol.

Informační tabule rulety

Oblíbené sázky
Hráčovy sázkové zvyklosti bere v potaz funkce Oblíbené sázky,
jejímž prostřednictvím si uživatel může uložit své preferované
rozmístění sázek a následně je používat automaticky. Stačí vložit
na stůl všechny požadované sázky a poté otevřít nabídku
Oblíbené sázky. V ní si hráč může vytvořit a pojmenovat sázku,
kterou si následně uloží.

Nabídka Oblíbené sázky
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Panel statistik

Panel statistik

Panel statistik je ve své podstatě jednoduchý prvek, který však hře
přidává celou řadu výhod. Jeho prostřednictvím mají uživatelé
přehled o výsledcích herních kol, žhavých a chladných sázkách a
statistikách stolu. Hráč může provádět přímé sázky na žhavá a
chladná čísla či vnější sázky přímo umisťováním žetonů na panel
statistik.

Branding
Stejně jako u ostatních stolních her od Net Entertainment máte u
European Roulette k dispozici množství možností brandingu, aby
hra co nejvíc ladila s designem a barevnou paletou stránek vašeho
kasina a obsahovala potřebné obchodní značky. European
Roulette má k dispozici následující možnosti brandingu:


Výběr barvy pro stůl a podlahu.
Výběr vzoru podlahy.
 Umístění loga na stůl.


Možnost brandingu
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Shrnutí výher
NÁVRATNOST HRÁČI (RTP)
97,30%
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – EUR
Standardní:


4620
Certifikovaná:


Error! Unknown document property name.

Poznámka: Maximální výhra z herního kola je vyšší než maximální okamžitá
výhra, neboť herní kolo se může skládat z několika roztočení.

Tabulka výplat
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Randomizace
GENERÁTOR NÁHODNÝCH ČÍSEL (RNG)
Algoritmem použitým pro generování náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky zabezpečený
generátor pseudonáhodných čísel (PRNG) vytvořený Brucem Schneierem a Nielsem Fergusonem. Podrobnější
informace najdete v dokumentu Generování náhodných čísel.
Testování generátoru náhodných čísel včetně jeho implementace a schválení/certifikace náhodnosti výsledků v
souladu s obecnými standardy odvětví proběhly v akreditované, nezávislé, externí testovací laboratoři.

Postupy při výskytu chyby
Pokud se hráč pokusí komunikovat s hrou prostřednictvím zneplatněné relace (například kvůli neaktivitě nebo
restartování systému), zobrazí se ve hře hlášení o chybě. Uživatel se může poté přihlásit znovu a pokračovat v
hraní. Stav hry je pokaždé ukládán, aby mohl uživatel pokračovat v hraní přesně tam, kde skončil.
V případě chyby HTTP, vypršení časového limitu sítě nebo chybě serveru se uživateli zobrazí zpráva o
„technické chybě“ a hra zůstane v „nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte poté, co bude hra
opět k dispozici.

Vyprší-li časový limit relace, objeví se uživateli zpráva o „vypršení časového limitu relace“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.

Jestliže nastane „vyčerpání prostředků“, objeví se uživateli zpráva o „vyčerpání prostředků“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.

(Pouze italská jurisdikce) Podrobnější informace o postupech při výskytu chyby jsou také popsány v sekci 3.2.1
dokumentu Herní platforma (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Ten obsahuje podrobnosti o tom, jakým
způsobem je uživatel informován o výplatách zůstatku a technickém procesu.
Informace o vypršení časového limitu relace a provozních chybách jsou hráči k dispozici v pravidlech hry.
Konkrétně je v nich uvedeno: „V případě selhání herního hardwaru/softwaru jsou všechny ovlivněné sázky a
výplaty prohlášeny za neplatné a veškeré ovlivněné sázky se navrátí hráčům.“

Informace pro hráče
Po každé hodině souvislého hraní se uživateli objeví okno, které vyžaduje jeho reakci: uživatel nemůže
pokračovat v hraní, dokud nezareaguje na zprávu, která jej informuje o celkové výši sázek a výher z aktuální
herní relace.
Uživatel si může také přímo ze hry kdykoliv otevřít historii své herní relace a pravidla hry.

Simulace hry
Ukázková verze hry je k dispozici na adrese http://www.netent.com/games/.
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