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UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Top Sport“ (toliau - Bendrovė) nuotolinius lošimus organizuoja 

(nuotolinio lošimo paslaugas teikia) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų 

įstatymu (toliau – Azartinių lošimų įstatymas) ir šiuo reglamentu (toliau – Reglamentas). 

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų 

priežiūros tarnyba) Bendrovei yra išdavusi leidimą, suteikiantį teisę organizuoti nuotolinius 

lošimus (teikti nuotolinio lošimo paslaugas). Nuotolinio lošimo organizavimo vieta yra 

laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos. 

2. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Azartinių lošimų įstatyme vartojamas sąvokas. 

Žemiau pateikiamos sąvokos, kurių nėra Azartinių lošimų įstatyme: 

2.1. Bendrovės interneto tinklapis – Bendrovės interneto svetainė, pritaikyta naršymui 

skirtingų tipų įrenginiuose, patalpinta topsport.lt, bettopsport.ru ir bettopsport.com 

domenuose bei pasiekiama naršymo ir kitos programinės įrangos pagalba. 

2.2. Bendrovės mokėjimo sąskaita - mokėjimo sąskaita, skirta apskaityti Lošėjų pinigams 

ir nurodyta prašyme Lošimų priežiūros tarnybai išduoti leidimą organizuoti Nuotolinius 

lošimus. 

2.3. Lošėjo lošimų sąskaita – unikali Bendrovės duomenų bazėje registruota lošėjo sąskaita, 

kurioje apskaitomos lošėjo iš anksto įmokėtos Nuotoliniams lošimams skirtos ir 

Nuotoliniuose lošimuose laimėtos pinigų sumos. 

2.4. Lošėjo mokėjimo sąskaita – lošėjui priklausanti asmeninė mokėjimo sąskaita, atidaryta 

komerciniame banke ar kitoje finansinėje įstaigoje ir nurodyta nuotolinio lošimo 

sutartyje. 

2.5. Lošėjo paskyra – Bendrovės interneto tinklapio sritis, kurioje lošėjas gali matyti savo 

informaciją, pateiktą sudarant nuotolinio lošimo sutartį, savo Lošėjo lošimų sąskaitą, jos 

einamąjį likutį, įmokų ir išmokų istoriją, nuotolinio lošimo sutartį (su visais jos 

pakeitimais ir papildymais), taip pat kitą informaciją, susijusią su lošėjo dalyvavimu 

Nuotoliniuose lošimuose. 

2.6. Nuotolinis lošimas (Nuotoliniai lošimai) – bet kuri iš Bendrovės siūlomų nuotolinio 

lošimo paslaugų, apimančių nuotolinio lošimo lažybas ir lošimus nuotolinio lošimo 

įrenginiais. 

2.7. Oficialūs informacijos šaltiniai – masinės visuomenės informavimo ir specializuotos 

informavimo priemonės, tokios kaip televizijos ir internetinės transliacijos, interneto 

portalai, laikraščiai, žurnalai ir pan. 

2.8. Statymas – lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka konkretų Nuotolinį lošimą, 

Statomą sumą ir savo atitinkamais valiniais veiksmais išreiškia valią dalyvauti 

Nuotoliniame lošime. 

2.9. Statoma suma (Statymo suma) – pinigų suma, lošėjo iš Lošėjo lošimų sąskaitos 

įmokama dalyvaujant Nuotoliniuose lošimuose. 
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II. PAGRINDINĖS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

3. Bendrovė nuotolinius lošimus organizuoja vadovaudamasi galiojančiu Reglamentu ir su 

lošėju sudaryta nuotolinio lošimo sutartimi. 

4. Bendrovės organizuojamuose Nuotoliniuose lošimuose Statomos sumos priimamos ir 

laimėjimai išmokami naudojantis Nuotolinių lošimų programine įranga.  

5. Kiekvienas lošėjas gali susipažinti su Reglamentu Bendrovės interneto tinklapyje, Bendrovės 

buveinėje arba Bendrovės lošimų organizavimo vietoje. 

6. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas dalyvaujantis Nuotoliniuose lošimuose yra susipažinęs 

su Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento nuostatos. Kilus 

nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su 

Reglamentu ar neteisingai jį suprato. 

7. Lošėjui, dalyvaujančiam Nuotoliniuose lošimuose, draudžiama naudotis bet kokiomis 

techninėmis ar kitomis priemonėmis, skirtomis padidinti jo galimybes laimėti, įskaitant, bet 

tuo neapsiribojant, programine ir/ar mechanine įranga, įrenginiais, įrengimais, mechanizmais, 

elektroninėmis ar kitomis specializuotomis skaičiuoklėmis. Lošėjas taip pat neturi teisės 

naudotis programine ar mechanine įranga, skirta paslėpti, pakeisti, ar kitaip iškraipyti lošėjo 

tapatybę, IP adresą ar kitą su lošėju susijusią informaciją. 

71. Bendrovė savo nuožiūra turi teisę riboti dalyvavimą nuotoliniuose lošimuose asmenims, kurie, 

įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pažeidinėja Reglamento nuostatas, lošia nesąžiningai arba 

atlieka kitus veiksmus, nesuderinamus su Bendrovės organizuojamų nuotolinių lošimų 

organizavimo tvarka. Tokiems lošėjams Bendrovė vienašališkai be papildomo perspėjimo turi 

teisę riboti maksimalaus Statymo sumą arba atsisakyti priimti atskirą Statymą. 

III. LOŠĖJO LOŠIMŲ SĄSKAITA, JOS PAPILDYMAS IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMAS 

8. Lošėjo lošimų sąskaita atidaroma (registruojama) po to, kai lošėjas sudaro nuotolinio lošimo 

sutartį ir jos pagrindu yra sukuriama (registruojama) Lošėjo paskyra. Norėdamas sudaryti 

nuotolinio lošimo sutartį lošėjas Bendrovės interneto tinklapyje turi įvesti  savo asmens 

duomenis ir pasirinkti pageidaujamą įmokų įmokėjimo būdą. Sudarius nuotolinio lošimo 

sutartį ir sukūrus (registravus) Lošėjo paskyrą bei atidarius (registravus) Lošėjo lošimų 

sąskaitą, Bendrovė lošėjui suteikia (patvirtina) unikalius prisijungimo duomenis. Lošėjas, su 

kuriuo sudaryta nuotolinio lošimo sutartis, atsako už tai, kad jam suteiktais unikaliais 

prisijungimo duomenimis nepasinaudotų tretieji asmenys. Lošėjo lošimų sąskaita yra 

uždaroma pasibaigus nuotolinio lošimo sutarčiai Reglamento 18 punkte nustatyta tvarka, taip 

pat Reglamento 17 punkte nurodytais atvejais, taip pat nutraukus nuotolinio lošimo sutartį joje 

nustatyta tvarka. Lošėjo lošimų sąskaita nėra ir negali būti laikoma lošėjo mokėjimo sąskaita 

ir jokios operacijos šioje sąskaitoje, nesusijusios su lošėjo dalyvavimu Nuotoliniuose 

lošimuose, nėra galimos. 

9. Bendrovė lošėjui suteikia teisę papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovės interneto 

tinklapyje numatytais būdais ir sąlygomis. Bendrovė turi teisę kompensuotis savo faktines 

išlaidas, susijusias su atskiriems Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo būdams komercinių 

bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais įmokėtų pinigų įskaitymui į Bendrovės 

mokėjimo sąskaitą. Kompensavimas vykdomas kompensuojamą sumą išskaitant iš lošėjo 

įmokėtos į Lošėjo lošimų sąskaitą sumos. Kiekvienam lošėjo lošimų sąskaitos papildymo 

būdui taikomos kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės interneto tinklapyje, Lošėjo 

paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje. 
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10. Lošėjo lošimų sąskaita laikoma papildyta ir jos balansas yra pakeičiamas (lošėjo įmokėta 

papildymui skirta pinigų suma yra įskaitoma) atitinkamai po to, kai lošėjo pinigai, skirti 

Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti, yra įskaitomi į Bendrovės mokėjimo sąskaitą. 

11. Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančius pinigus 

Bendrovės interneto tinklapyje numatytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo 

sąskaitą. Lošėjas, norėdamas išsimokėti negrynuosius pinigus, Lošėjo paskyroje turi pasirinkti 

norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą (Lošėjo mokėjimo sąskaitą, į kurią turi būti 

atliktas išmokėjimas) ir patvirtinti išmokėjimą. Lošėjas taip pat turi teisę atsiimti pinigus bet 

kuriame Bendrovės lažybų punkte ar automatų salone grynaisiais pinigais. 

12. Lošėjui atsiimant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės interneto tinklapyje 

numatytais būdais negrynaisiais pinigais Bendrovė turi teisę kompensuotis savo faktines 

išlaidas, susijusias su atskiriems pinigų atsiėmimo būdams komercinių bankų ar kitų 

finansinių įstaigų taikomais mokesčiais tokiam pinigų atsiėmimo įvykdymui. Kompensavimas 

vykdomas kompensuojamą sumą išskaitant iš lošėjo atsiimamos pinigų sumos. Kiekvienam 

pinigų atsiėmimo būdui taikomos kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės interneto 

tinklapyje, Lošėjo paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Negrynųjų pinigų išmokėjimas yra 

atliekamas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo lošėjo atlikto pinigų atsiėmimo 

patvirtinimo Lošėjo paskyroje. 

13. Bendrovei išmokant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės interneto tinklapyje 

numatytais būdais ir tvarka negrynaisiais pinigais, toks išmokėjimas yra laikomas atliktu, kai 

atitinkama pinigų suma yra nuskaityta nuo Bendrovės mokėjimo sąskaitos. 

14. Lažybų tarpininkas/kasininkas ar kitas asmuo, turintis teisę išmokėti grynuosius pinigus 

Bendrovės lošimų organizavimo vietoje, privalo iš bet kurio lošėjo, ketinančio atsiimti pinigus 

iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų organizavimo vietoje grynaisiais pinigais, 

pareikalauti pateikti lošėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Lošėjui atsisakius 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą už pinigų išmokėjimą atsakingas asmuo 

neturi teisės išmokėti pinigų. 

15. Bendrovė neatsako už jokius lošėjo nuostolius, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaitos 

papildymu ar pinigų išmokėjimu, atsiradusius ne dėl Bendrovės kaltės, įskaitant, bet tuo 

neapsiribojant, dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo, Lošėjo lošimų sąskaitos 

papildymo ar pinigų išmokėjimo metu įvykusių ryšio sutrikimų, Lošėjo mokėjimo sąskaitos ar 

bet kokių kitų finansinių įstaigų, aptarnaujančių ar susijusių su Lošėjo mokėjimo sąskaitos 

aptarnavimu, veikimo sutrikimų.  

16. Bendrovė turi teisę laikinai vienašališkai užblokuoti Lošėjo lošimų sąskaitą ir neleisti ja 

naudotis lošėjui tuo atveju, kai: 

16.1. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad lošėjas nuotolinio lošimo sutarties sudarymo metu 

pateikė neteisingus (klaidinančius) duomenis ir tokie duomenys nebuvo patikslinti; 

16.2. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad lošėjas nesąžiningai (įskaitant, bet tuo 

neapsiribojant, taip, kaip nurodyta Reglamento7 punkte)lošė ir/ar laimėjo Nuotoliniuose 

lošimuose; 

16.3. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad lošėjas dalyvauja Nuotoliniuose lošimuose galimai 

iš jurisdikcijos, kurioje tokia veikla yra draudžiama ir/ar ribojama ir/ar kitaip 

kontroliuojama; 

16.4. dėl lošėjo veiksmų kyla reali grėsmė Bendrovės (Bendrovės interneto tinklapio) veiklai 

(veikimui) ir/ar Bendrovė gali patirti nepagrįstų nuostolių ir/ar kitais teisės aktuose 

numatytais atvejais. 

17. Reglamento 16 punkte numatytais atvejais Bendrovei užblokavus Lošėjo lošimų sąskaitą, 

Bendrovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti lošėjui 

(išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu elektroninio pašto 

adresu) tokį blokavimą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei pagrindžiančių dokumentų 



 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

4 

ar kitų duomenų kopijas. Ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo šiame punkte 

nurodytos informacijos gavimo lošėjas privalo pateikti Bendrovei informaciją (informacija 

pateikiama Reglamento 28 punkte numatytais būdais) apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo 

laikinai blokuota Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl kurių 

Bendrovė turėtų panaikinti blokavimą. Bendrovė, gavusi minėtą informaciją, nedelsiant, bet 

ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ją privalo išnagrinėti ir pateikti lošėjui atitinkamą 

atsakymą (atsakymas pateikiamas jį išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu 

lošėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) dėl blokavimo panaikinimo ar nuotolinio lošimo 

sutarties nutraukimo ir lošėjo lošimų sąskaitos uždarymo. Tuo atveju, jei lošėjas per šiame 

punkte nustatytą terminą (kurį Bendrovė turi teisę vienašališkai pratęsti du kartus po 20 

(dvidešimt) darbo dienų) nepateikė Bendrovei jokios informacijos arba pateikta informacija 

nebuvo pakankama ir Reglamento 16 punkte nurodytos aplinkybės neišnyko, Bendrovė turi 

teisę vienašališkai nutraukti nuotolinio lošimo sutartį ir uždaryti Lošėjo lošimų sąskaitą. 

18. Lošėjui iki nuotolinio lošimo sutarties galiojimo pabaigos nepratęsus nuotolinio lošimo 

sutarties galiojimo, nuotolinio lošimo sutartis laikoma nebegaliojančia ir Bendrovė nedelsiant 

be atskiro pranešimo nutraukia galimybę lošėjui dalyvauti Nuotoliniuose lošimuose, o Lošėjo 

lošimų sąskaita yra uždaroma. 

19. Reglamento 17ir 18punktuose, taip pat nuotolinio lošimo sutartyje nustatyta tvarka Bendrovei 

nutraukus nuotolinio lošimo sutartį ir uždarius Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovė nedelsiant, 

bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas privalo grąžinti lošėjui Lošėjo lošimų sąskaitoje 

buvusius pinigus. Šiuo atveju pinigai grąžinami į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą 

nuotolinio lošimo sutartyje (tuo atveju jei lošėjas nuotolinio lošimo sutartyje buvo nurodęs 

kelias Lošėjo mokėjimo sąskaitas, pinigai grąžinami į tą Lošėjo mokėjimo sąskaitą, kuri buvo 

naudota papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą paskutinį kartą). Tuo atveju kai Bendrovė neturi 

galimybių atlikti tokio grąžinimo į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, lošėjas nedelsiant, bet ne vėliau 

nei per 5 (penkias) darbo dienas apie tai yra informuojamas nuotolinio lošimo sutartyje 

esančiu ir/ar kitu Bendrovei žinomu lošėjo elektroninio pašto adresu ir/ar kitu adresu. Kartu 

su tokiu pranešimu lošėjui yra nurodoma kokios tiksliai informacijos Bendrovei trūksta tam, 

kad būtų galima atlikti pinigų grąžinimą. Lošėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokios 

informacijos išsiuntimo dienos Bendrovei nenurodžius pinigų grąžinimui trūkstamos 

informacijos (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, apie Lošėjo mokėjimo sąskaitą), pinigai lošėjui 

gali būti grąžinami tik grynaisiais pinigais bet kurioje Bendrovės lošimų organizavimo vietoje 

lošėjui apie tai iš anksto, bet ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas, informavus 

Bendrovę. 

20. Lošėjo pretenzijos dėl šiame Reglamento skyriuje numatytų Lošėjo lošimų sąskaitos laikino 

blokavimo ir uždarymo bei nuotolinio lošimo sutarties nutraukimo (tiek kiek šiame 

Reglamento skyriuje nenurodyta kitaip) yra priimamos ir nagrinėjamos Reglamento28punkte 

nustatyta tvarka. 

IV. NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBOS 

21. Bendrovė sudaro sąlygas Bendrovės interneto tinklapyje Nuotolinių lošimų programinės 

įrangos dėka nuotoliniu būdu dalyvauti nuotolinio lošimo lažybose. 

22. Norėdamas atlikti Statymą nuotolinio lošimo lažybose lošėjas Bendrovės interneto tinklapyje 

turi pasirinkti įvykį (įvykius) už kurį ketina statyti, norimą pastatyti Statymo sumą ir 

patvirtinti Statymą. Statymai Bendrovės organizuojamose nuotolinio lošimo lažybose yra 

priimami pasirinktą Statymo sumą nuskaitant nuo Lošėjo lošimų sąskaitos. Tuo atveju, jei 

pasirinktos Statymo sumos Lošėjo lošimų sąskaitoje neužtenka pinigų atlikti Statymui, toks 

Statymas nėra priimamas. 
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23. Bendrovės organizuojamų nuotolinio lošimo lažybų Taisyklės yra pateikiamos Reglamento 

priede Nr. 1. 

24. Nuotolinio lošimo lažybų laimėjimai (nepaisant laimėjimo dydžio) yra įskaitomi į Lošėjo 

lošimų sąskaitą iš karto po to, kai Lažybų įvykių rezultatai paskelbiami Oficialiuose 

informacijos šaltiniuose, o Bendrovė nurodytus rezultatus paskelbia Bendrovės duomenų 

bazėje, pasiekiamoje per Lošėjo paskyrą ir Bendrovės interneto tinklapyje. 

 

V. KITOS NUOSTATOS 

25. Informacija apie atliktus statymus Nuotoliniuose lošimuose ir kitus lošėjo veiksmus yra 

saugoma Bendrovėje teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. Bendrovė turi teisę atsisakyti sudaryti nuotolinio lošimo sutartį su bet kuriuo lošėju dėl bet 

kokių Bendrovės nuomone svarbių priežasčių. 

27. Bendrovė neatsako prieš lošėją už nuo jos veiksmų nepriklausančius (su Bendrove 

nesusijusius) ir su trečiųjų asmenų (tokių kaip interneto paslaugų tiekėjų) veikla susijusių 

ryšių ar bet kokių kitų techninių priemonių, reikalingų norint dalyvauti nuotoliniuose 

lošimuose, gedimus, bet kokius kitokius veikimo sutrikimus, trukdžius, taip pat už bet kokį 

kitokį netinkamą veikimą. Tokio netinkamo veikimo atveju, taip pat dėl bet kokių kitų 

aplinkybių lošėjui nepavykus tinkamai atlikti Statymo ir/ar Bendrovei nepriėmus Statymo 

laikoma, kad lošėjas nedalyvavo lošime ir bet kokia nuo Lošėjo lošimų sąskaitos nuskaityta 

Statymo suma, skirta dalyvauti tokiame lošime, yra įskaitoma atgal į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

28. Lošėjai bet kokias savo pretenzijas gali reikšti iš karto tokioms pretenzijoms atsiradus 

siunčiant jas (i) paštu į centrinę Bendrovės buveinę; arba (ii) elektroniniu paštu adresu 

pretenzijos@topsport.lt. Apie bet kokias gautas pretenzijas Bendrovės darbuotojai informuoja 

Bendrovės administraciją, ir, vadovaudamiesi be kita ko ir Reglamento nuostatomis, pagrįstas 

pretenzijas patenkina nedelsdami. Jeigu pretenzijos patenkinti (išspręsti) nedelsiant nėra 

galimybės, pretenzija per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos turi būti išnagrinėta 

ir apie tai informuotas pareiškėjas. Pareiškėjas informuojamas atsakymą jam pateikiant 

pretenzijoje nurodytu adresu arba atsakant į elektroninį laišką, kuriuo buvo pateikta pretenzija. 

Pretenzijos įteikimo Bendrovei diena yra laikoma pretenzijos įteikimo/gavimo Bendrovės 

centrinėje buveinėje arba elektroniniame pašte diena, o atsakymo į pretenziją įteikimo 

pareiškėjui diena yra laikoma atsakymo išsiuntimo paštu arba elektroniniu paštu diena. 

29. Lošėjai, kurių pretenzijų Bendrovė nepatenkino, savo teises pirmiausiai gali ginti kreipdamiesi 

į Lošimų priežiūros tarnybą. Lošėjai taip pat gali ginti savo teises teisme. 

30. Lošėjui pageidaujant, Bendrovė išduoda lošėjui Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos 

formos pažymą apie iš Nuotolinių lošimų gautas pajamas. Nurodyta pažyma yra pateikiama 

Lošėjo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu (skaitmeninė pažymos kopija) arba 

išsiunčiama registruotu laišku lošėjo nurodytu adresu (popierinė pažymos kopija). 

31. Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir 

tokius pakeitimus patvirtinus Lošimų priežiūros tarnybai. 

32. Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei ir visiems Bendrovės organizuojamų nuotolinių 

lošimų lošėjams. 

VI. NUOLAIDŲ SISTEMA 

33. Bendrovė turi teisę lošėjams taikyti nuolaidas, kurias galima skirti tik dalies įmokų, skirtų 

Statymams nuotoliniuose lošimuose atlikti, padengimui, pagal žemiau nurodytas nuolaidų 

taikymo taisykles: 
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33.1. Sprendimą taikyti nuolaidą/-as priima Bendrovės direktorius savo įsakymu (toliau 

– Įsakymas). Įsakyme nurodomos nuolaidų taikymo sąlygos ir kita svarbi informacija 

(jeigu yra) apie taikomas nuolaidas. 

33.2. Įsakymas taikyti nuolaidas yra skelbiamas Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar 

Bendrovės lošimų organizavimo vietose. 

33.3. Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, nuolaidų 

kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai. 

33.4. Nuolaida yra suteikiama tada, kai yra įvykdomos Įsakyme nurodytos nuolaidos 

sąlygos. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta Įsakyme, gali būti įvykdomos tiek visa 

apimtimi, tiek ir dalimis ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamas nuolaidos sąlygas 

ir jų dalį. 

33.5. Nuolaida lošėjams, atitinkantiems Įsakyme nurodytas nuolaidos taikymo sąlygas, 

suteikiama Įsakyme nurodytą nuolaidos galiojimo laikotarpį padengiant tam tikrą vieno 

ar kelių Statymų sumos dalį. Įsakyme nurodyta nuolaida suteikiama Lošėjo lošimo 

sąskaitai vieną kartą. 

33.6. Suteikta nuolaida yra registruojama Bendrovės duomenų bazėje ir nurodoma 

Lošėjo lošimų sąskaitoje. 

33.7. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet 

kuriuo metu, apie tai iš anksto pranešus Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar Bendrovės 

lošimų organizavimo vietose. 

 

VII. LOŠIMAI NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIAIS 

34. Bendrovės organizuojami lošimai nuotolinio lošimo įrenginiais apima nuotolinius lošimus A 

kategorijos lošimo automatais ir nuotolinio lošimo lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių 

(nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių. 

35. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais – nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo automatais – 

taisyklės ir kita susijusi informacija yra pateikiama Reglamento Priede Nr. 2. Lošimų 

nuotolinio lošimo įrenginiais taisyklės taip pat yra pateikiamos Bendrovės interneto 

tinklapyje. Lažybų dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir 

žirgų lenktynių informacija, taisyklės ir kita susijusi informacija yra pateikiama UAB „Top 

Sport“ nuotolinio lošimo Reglamento Priedo Nr. 1 Priedėlyje Nr. 2. 

36. Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais tikslas yra gauti laiminčias simbolių kombinacijas. Už 

laiminčias kombinacijas skiriamas laimėjimas arba papildomas lošimas. Papildomas lošimas 

– tai lošimas, kurio metu lošėjas neatlikęs statymo gali laimėti naudodamasis pirminiu 

statymu. 

37. Norėdamas atlikti Statymą lošime nuotolinio lošimo įrenginiu lošėjas Bendrovės interneto 

tinklapyje turi pasirinkti nuotolinio lošimo įrenginį, kuriuo ketina lošti, norimą pastatyti 

Statymo sumą ir patvirtinti Statymą. Statymai lošimuose nuotolinio lošimo įrenginiais yra 

priimami pasirinktą Statymo sumą nuskaitant nuo Lošėjo lošimų sąskaitos. Tuo atveju, jei 

pasirinktos Statymo sumos Lošėjo lošimų sąskaitoje neužtenka pinigų atlikti Statymui, toks 

Statymas nėra priimamas. 

38. Laimėjimai yra išmokami iš karto pasibaigus lošimui nuotolinio lošimo įrenginiu įskaitant 

juos į Lošėjo lošimų sąskaitą. Išmokami tik tie laimėjimai, kurie atitinka Reglamente 

nurodytas Lošimų nuotolinio lošimo įrenginiais taisykles. 
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UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 1 

NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojamos sąvokos atitinka Azartinių lošimų įstatyme ir 

Reglamente vartojamas sąvokas. Žemiau pateikiamos sąvokos, kurių nėra Azartinių lošimų 

įstatyme ir Reglamente: 

1.1. Atidėtas Lažybų įvykis – Lažybų įvykis, įvykęs/pabaigtas ne vėliau, kaip per 

24(dvidešimt keturias) valandas nuo anksčiau Bendrovės Lažybų pasiūloje skelbtos 

Lažybų įvykio pradžios. 

1.2. Atšauktas Lažybų įvykis – tai realiai neįvykęs ir neatidėtas Lažybų pasiūloje skelbtas 

Lažybų įvykis, kuris neįvyko dėl to, kad nors vienas iš Lažybų pasiūloje nurodytų 

Lažybų įvykio dalyvių realiai nedalyvavo įvykyje ir apie tai iki Lažybų įvykio pradžios 

buvo paskelbta oficialiuose informacijos šaltiniuose. 

1.3. Bendrovės duomenų bazė – centrinė duomenų bazė, valdoma Bendrovės, kurioje 

saugoma ir kaupiama informacija apie su Bendrovės organizuojamomis lažybomis 

susijusius veiksmus (Lažybų įvykius, Statymus, statomas sumas, išmokėtinus ir 

išmokėtus laimėjimus ir pan.). 

1.4. Įvykęs Lažybų įvykis – Lažybų pasiūloje skelbtas ir Lažybų pasiūloje nurodytu laiku 

realiai įvykęs įvykis, kuriame realiai dalyvavo Lažybų pasiūloje nurodyti Lažybų įvykio 

dalyvis/iai. 

1.5. Laimėtojas – lošėjas, Taisyklėse nustatyta tvarka atspėjęs Lažybų kortelėje nurodytų 

Lažybų įvykių baigtį. 

1.6. Lažybų įvykio baigtis – įvykusio arba atidėto Lažybų įvykio arba – Taisyklėse ir 

Lažybų pasiūloje numatytais atvejais – Lažybų įvykio dalies rezultatas arba Lažybų 

įvykio įvykimo/neįvykimo faktas arba kitos su Lažybų įvykiu susijusios aplinkybės. 

1.7. Lažybų įvykio dalyvis – tas, kas tiesiogiai dalyvauja Lažybų įvykyje. 

1.8. Lažybų įvykis – objektyviai ateityje įvyksiančios sporto varžybos ar kitas įvykis ar 

veiksmas, kurio baigtį spėja lošėjas. 

1.9. Lažybų „Gyvai” įvykis - realiu laiku vykstančios sporto varžybos ar kitas įvykis ar 

veiksmas, kurio baigtį spėja lošėjas. 

1.10. Lažybų koeficientas - skaičius, iš kurio padauginta Statymo suma bus išmokėta 

laimėjusiam lošėjui Taisyklėse nustatytais atvejais. Jeigu Lažybų koeficientas yra 

išreiškiamas procentais, tai reiškia, kad laimėjusiam lošėjui bus išmokėta pinigų suma, 

susidedanti iš Statymo sumos ir nurodytos procentinės statymo dalies. 

1.11. Lažybų kortelė –skaitmeninis  dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose. 

1.12. Lažybų pasiūla – tai Bendrovės siūlomų spėti Lažybų įvykių baigčių, joms priskirtų 

Lažybų koeficientų ir kitos su lažybomis susijusios informacijos visuma. 

1.13. Nutrauktas Lažybų įvykis – tai prasidėjęs, bet dėl tam tikrų priežasčių neapibrėžtam 

laikui sustabdytas Lažybų įvykis (oro sąlygos, sirgalių riaušės ar pan.). Tokiu atveju 

laimėjimai išmokami dėl pilnai iki nutraukimo momento įvykusių baigčių (pvz. pirmas 

kėlinys, pirmas įvartis ir pan.). Laimėjimų išmokėjimas dėl neįvykusių/nepasibaigusių 

įvykių baigčių yra atidedamas, kol įvykis bus pabaigtas, bet ne ilgiau nei 24 (dvidešimt 

keturioms)valandoms nuo įvykio nutraukimo momento. Praėjus 24 (dvidešimt 

keturioms) valandoms nuo įvykio nutraukimo momento neįvykę/nepasibaigę įvykiai yra 
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prilyginami 1, išskyrus atvejus aprašytus Taisyklių IX skyriuje („Specialiosios 

sąlygos”). 

1.14. Statymas „Gyvai” – statymas po Lažybų įvykio pradžios (Lažybų įvykio metu jam 

nepasibaigus). 

2. Bendrovė organizuoja nuotolinio lošimo lažybas vadovaudamasi galiojančiu Reglamentu. 

3. Kiekvienas lošėjas gali susipažinti su Taisyklėmis ir nuotolinio lošimo lažybų pasiūla 

Bendrovės interneto tinklapyje. 

4. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas, dalyvaujantis nuotolinio lošimo lažybose, yra 

susipažinęs su Taisyklėmis, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Taisyklių ir 

nuotolinių lošimų Lažybų pasiūlos nuostatos. Kilus nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, 

lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su Taisyklėmis ar neteisingai jas suprato. 

 

II.  PAGRINDINĖS NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

 

5. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nurodyti Lažybų įvykius, dėl kurių baigties galima lažintis 

tik atliekant kombinuotus statymus. Šiuo atveju Lažybų pasiūloje Bendrovė nurodo, dėl kurio 

įvykio baigties galima lažintis tik atliekant kombinuotą statymą ir privalomą spėti įvykių 

kiekį. 

6. Spėjant sporto varžybų Lažybų įvykio baigtį – kuri komanda laimės, konkretų rungtynių 

rezultatą, kiek abi komandos pelnys taškų/įvarčių per rungtynes, kokiu skirtumu laimės, 

įskaitomas rezultatas, Lažybų įvykio dalyvių pasiektas per pagrindinį rungtynių laiką, 

neskaitant pratęsimų, jeigu Lažybų pasiūloje nenurodyta kitaip. Bendrovė turi teisę siūlyti 

spėti tiek Lažybų įvykio be pratęsimų, tiek to paties Lažybų įvykio su visais pratęsimais 

baigtį, tačiau šiais atvejais siūlomas spėti Lažybų įvykis Lažybų pasiūloje pateikiamas kaip du 

skirtingi Lažybų įvykiai, turintys skirtingus Lažybų įvykių numerius ir parametrus (pvz. 

koeficientai, pranašumas, daugiau/mažiau ir pan.). 

7. Dalyvaujant lažybose dėl sporto varžybų Lažybų įvykio baigčių, kurios yra nustatomos 

pasibaigus rungtynėms ir visiems pratęsimams (jeigu jų buvo) – pvz. komandų ar žaidėjų 

pataikymo procentas, kuris žaidėjas pelnė daugiau taškų/įvarčių, kiek pelnė taškų/įvarčių, kiek 

rezultatyvių perdavimų atliko žaidėjas ar komanda, kiek kamuolių atkovojo, kiek kartų 

smūgiavo į vartus ir pan., spėjama sporto varžybų Lažybų įvykio baigtis, kuri buvo pasiekta 

per rungtynes su visais pratęsimais, neskaitant rezultato, pasiekto baudiniais, bulitais ir kitais 

būdais, kuriais išaiškinamas nugalėtojas pasibaigus rungtynėms skirtam laikui. 

8. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu keisti Lažybų pasiūlą, tačiau iki Lažybų pasiūlos 

pakeitimo priimti Statymai lieka galioti. Lošėjas turi teisę atlikti Statymus tik pagal paskutinę 

Lažybų pasiūlą. 

9. Bendrovės interneto tinklapyje nurodyta informacija apie Lažybų pasiūlą negali būti 

traktuojama kaip galutinė ir neginčytina. Kaip galutinė ir neginčytina Lažybų pasiūla, kurios 

pagrindu yra priimami Statymai, yra traktuojama Bendrovės duomenų bazėje esanti Lažybų 

pasiūla, pasiekiama per Lošėjo paskyrą. 

10. Išskyrus Taisyklių 11 punkte nurodytą atvejį Statymai gali būti priimami tik iki įvykio 

organizatoriaus nurodytos preliminarios Lažybų įvykio pradžios ar kito Lažybų pasiūloje 

nurodyto laiko. 

11. Statymų „Gyvai” atveju statymai gali būti priimami Lažybų įvykiui prasidėjus – iki Lažybų 

pasiūloje nurodyto tokio Statymo priėmimo pabaigos, bet ne vėliau, negu iki Lažybų įvykio 

pabaigos. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

9 

 

12. Lošėjas gali dalyvauti lažybose, įsigydamas neribotą kiekį Lažybų kortelių. 

13. Lažybų kortelėje bet kuris Lažybų įvykis nurodomas tik vieną kartą.  

14. Bendrovė turi teisę Oficialiuose informacijos šaltiniuose  nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo viešai skelbti apie Laimėtojų ir kitų lažybose 

dalyvaujančių (dalyvavusių) lošėjų laimėjimus ir/ar kitus pasiekimus. 

III. LAŽYBŲ PASIŪLA 

15. Lažybų pasiūloje yra pateikiama tokia informacija: 

15.1. Lažybų įvykio tipas (pvz. „Krepšinis”, „Futbolas” ir pan.);  

15.2. Lažybų įvykio lygis (pvz. „Europos krepšinio čempionatas”, „UEFA Čempionų lyga” ir 

pan.); 

15.3. Lažybų įvykio, dėl kurio lažinamasi, unikalus Lažybų įvykio numeris Lažybų pasiūloje 

(pvz. „17”);  

15.4. Lažybų įvykio dalyviai (pvz. „Kauno Žalgiris” – „Vilniaus Lietuvos rytas”, „Milano 

Inter” – „Barselonos Barselona” ir pan.); 

15.5. Lažybų įvykio indeksas (aprašytas skaičiumi arba tekstu), kuriuo žymimas Lošėjo 

pasirinktas Lažybų pasiūloje nurodyto Lažybų įvykyje dalyvaujančio dalyvio rezultatas 

(Lažybų įvykio baigtis) (pvz. Lažybų įvykio indeksas „1” reiškia, kad yra siūloma 

atlikti Statymą už dvejų Lažybų įvykio dalyvių varžybose dalyvaujančio pirmojo 

Lažybų įvykio dalyvio pergalę, Lažybų įvykio indeksas „3” reiškia, kad yra siūloma 

atlikti Statymą už tai, kad grupinių varžybų Lažybų įvykyje dalyvaujantis dalyvis pateks 

į pirmąjį trejetą ir pan.); 

15.6. Lažybų koeficientas, išreikštas skaičiumi (pvz. „1,75”); 

15.7. Laikas (laiko formatas – 20xx metų y mėnesio z diena, xx valandų yy minučių), iki 

kurio pabaigos lažybų punktuose priimami statymai (pvz. „2015 metų liepos mėnesio 

17 diena, 17 valandų 17 minučių”). 

IV. STATOMŲ SUMŲ ĮMOKĖJIMAS IR LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS 

16. Mažiausią Statomą sumą vienai Lažybų kortelei nustato ir Bendrovės interneto tinklapyje 

skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei 0,10 Eur (dešimt 

euro centų). 

17. Didžiausia Statoma suma vienai lažybų kortelei visais atvejais yra 14  Eur (keturiolika 

tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai). Maksimali galima laimėti suma 

nuotolinio lošimo lažybose yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų). 

18. Lošėjo laimimą sumą sudaro lošėjo Statoma suma padauginta iš Lažybų kortelėje nurodyto 

Lažybų koeficiento, gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio. Šiuo atveju 

jeigu trečiasis po kablelio esantis skaitmuo yra 5 (penki) ir daugiau, tai apvalinama didinant 

antrąjį skaitmenį, esantį po kablelio, jei mažiau – antrasis skaitmuo nėra keičiamas. 

19. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis Lažybų įvykio dalyvius, lošėjo laimėjimo suma 

yra apskaičiuojama Lažybų kortelėje nurodytą Lažybų koeficientą padalinant iš Lažybų įvykio 

nugalėtojais paskelbtų įvykio dalyvių skaičiaus, tačiau šiuo atveju perskaičiuotas Lažybų 

koeficientas negali būti mažesnis už „1”. 

20. Lošėjas turi teisę gauti laimėjimą tuo atveju, jei Statymo atlikimo metu teisingai atspėjo 

Lažybų įvykių baigtį (baigtis). Taisyklių Priedėlyje Nr. 1 numatytu „Stop” statymo atveju 

lošėjas turi teisę gauti Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotas išmokas ir tada, kai jo 

spėjimas Statymo atlikimo metu nebuvo teisingas. 
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21. Esant pagrįstam įtarimui, kad Lažybų įvykio rezultatas buvo pasiektas dėl nesąžiningo Lažybų 

įvykio (varžybų) dalyvių susitarimo (pvz. yra įtariama, kad nesąžininga veikla lėmė Lažybų 

įvykio baigtį (pavyzdžiui, įtariama, kad Lažybų įvykio eigą/baigtį lėmė neleidžiami 

susitarimai, įtariama, kad Statymą dėl Lažybų įvykio atliko (atlieka) asmenys (asmuo), kurie 

patys dalyvauja kaip lažybų įvykio dalyviai, žaidėjai, treneriai, teisėjai, vienodus Statymus ar 

jų kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję asmenys ir pan.)), laimėjimų išmokėjimas 

Bendrovės vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) yra sustabdomas iki tol, kol nurodytos 

sporto šakos federacija, ikiteisminio tyrimo institucija, Lošimų priežiūros tarnyba, tarptautinės 

lažybų asociacijos ar kita kompetentinga institucija paskelbs išvadą, patvirtinančią arba 

paneigiančią kilusius įtarimus. Apie Bendrovės vadovo įsakymą sustabdyti laimėjimų 

išmokėjimą yra informuojami visi lošėjai, atlikę statymus už tokius Lažybų įvykius. Bendrovė 

ne vėliau nei per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo laimėjimų išmokėjimo sustabdymo 

(tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kompetentingos 

institucijos atitinkamo sprendimo priėmimo) priima sprendimą dėl laimėjimų išmokėjimo ar 

lažybų anuliavimo. Jeigu kilę įtarimai patvirtinami ir atitinkama kompetentinga institucija 

priima galutinį sprendimą dėl nesąžiningų varžybų, tai visi Lažybų įvykiai, susiję su 

nesąžiningai vykusiomis varžybomis, anuliuojami. Per minėtą terminą kompetentingai 

institucijai nepriėmus galutinio sprendimo dėl nesąžiningų varžybų, Bendrovė pasibaigus 

minėtam terminui laimėjimus išmoka lošėjams. 

22. Jeigu Lažybų įvykis nutrauktas, tai laimėjimų išmokėjimas dėl neįvykusių/nepasibaigusių 

įvykių baigčių yra atidedamas iki tol, kol Lažybų įvykis bus pabaigtas arba Lažybų įvykio 

nugalėtojas bus paskelbtas Oficialiuose informacijos šaltiniuose, bet ne ilgiau, kaip 24 

(dvidešimt keturioms) valandoms nuo Lažybų įvykio nutraukimo momento. Jeigu Lažybų 

įvykis nebuvo pabaigtas arba Lažybų įvykio nugalėtojas nebuvo paskelbtas per 24 (dvidešimt 

keturias) valandas, tai laimėjimai išmokami už lažybas, kurios nebuvo anuliuotos taip, kaip 

numatyta Taisyklių 40 punkte. 

V. STATYMŲ TIPAI 

23. Bendrovė, organizuodama nuotolinio lošimo lažybas, priima (i) paprastus, (ii) sisteminius, 

(iii) kombinuotus, (iv) „Stop”, (v) „Grandinėlės” ir (vi) sąlyginius tipų Statymus. Kiekvieno iš 

nurodyto tipo statymų pavyzdžiai yra pateikiami Taisyklių priedėlyje Nr. 1 STATYMŲ TIPŲ 

APRAŠYMAS. 

VI. LAŽYBŲ KORTELĖS 

24. Lošėjui atlikus statymą, o Bendrovei – priėmus Statymą, lošėjui yra pateikiama Lažybų 

kortelė, o spausdintos Lažybų kortelės nėra išduodamos. Lažybų kortelės yra pateikiamos 

lošėjui (ir gali būti prieinamos lošėjui Lošėjo paskyroje 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio 

Lažybų įvykio Lažybų kortelėje rezultato paskelbimo datos) iš karto po to, kai įvyko Statymo 

priėmimas. 

VII. STATYMŲ PRIĖMIMAS 

25. Lošėjas, norintis dalyvauti lažybose, privalo atlikti Statymą – pasirinkti ir Nuotolinių lošimų 

programinės įrangos pagalba Bendrovės interneto tinklapyje nurodyti (perduoti informaciją 

apie) statymo tipą, spėjamų Lažybų įvykių numerius, savo pasirinktus galimus įvykių baigčių 

variantus, kitą su lažybomis susijusią informaciją (jei taikytina). 
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26. Informaciją apie atliekamo Statymo sumą, taip pat pasirenkamą Lažybų įvykį, Lažybų įvykio 

koeficientą, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri yra susijusi su Statymo atlikimu ir/ar 

Statoma suma, lošėjas privalo patikrinti prieš atlikdamas Statymą. Po to kai įvyko Statymo 

priėmimas statymo atšaukimas nėra galimas. 

 

 

 

VIII. LAŽYBŲ ANULIAVIMAS 

27. VIII („Lažybų anuliavimas”), IX („Specialios sąlygos”) ir X („Ypatingi atvejai”) Taisyklių 

skyriuose numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos.  

28. Anuliavus lažybas, anuliuotoms lažyboms taikytinas Lažybų koeficientas yra prilyginamas 

„1” ir atsižvelgiant į tai yra įvykdomas Lažybų kortelėje nurodyto galimo laimėjimo 

perskaičiavimas. Paprasto statymo tipo atveju anuliavus lažybas Statymo suma yra iš karto 

įskaitoma į Lošėjo lošimų sąskaitą, o kitų statymų tipų atvejais yra atliekamas 

perskaičiavimas šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka. 

29. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis neįvyko. 

30. Lažybos dėl komandos nario individualaus pasirodymo (individualių rezultatų) anuliuojamos, 

jeigu komandos narys (futbolininkas, krepšininkas ir kt.) neišėjo į aikštę ir/arba visiškai 

nežaidė rungtynėse, nors ir buvo registruotas nurodytoms rungtynėms.  

31. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko Statymą ir jo Statymą Bendrovė priėmė po Lažybų 

įvykio pradžios, arba jei lošėjas atliko Statymą iki Lažybų įvykio pradžios, bet Statymas buvo 

priimtas po Lažybų įvykio pradžios. Statymų „Gyvai” atveju lažybos anuliuojamos tuomet, 

kai Statymas yra priimamas už Lažybų įvykį, kuris jau yra įvykęs. 

32. Lažybos anuliuojamos visais atvejais, kai Statymas buvo atliktas po Lažybų įvykio pabaigos. 

33. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis yra atšauktas, taip pat jeigu Lažybų įvykis 

neprasidėjo nustatytu laiku ir praėjus 24(dvidešimt keturioms) valandoms nuo Lažybų įvykio 

organizatoriaus paskelbto Lažybų įvykio pradžios laiko. 

34. Lažybos anuliuojamos, jeigu Lažybų pasiūloje ir Lažybų kortelėje buvo neteisingai nurodyti 

Lažybų įvykių dalyviai. Jei lošėjas atliko kombinuotą Statymą, kuriame yra sukombinuoti 

vienas kitą lemiantys Lažybų įvykiai (pvz: "abi komandos pelnys įvarčius" ir "bus daugiau nei 

1,5 įvarčių per rungtynes" ir pan.) ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, tokios lažybos 

yra anuliuojamos. 

35. Jeigu Bendrovė suklydo iš esmės sudarydama lažybas su lošėju (akivaizdžiai klaidingas 

lažybų koeficientas; yra praleistas kablelis; pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su 

neigiamu; papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių 

pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, pelnys taškų ir pan.); baigties koeficientas iš esmės skiriasi 

nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje ir pan.) ir šią klaidą 

Bendrovė nustatė iki ar po Lažybų įvykio pradžios(įskaitant ir Statymų „Gyvai” atveju), tai 

Lažybos anuliuojamos, apie anuliavimą bei jo priežastis paskelbiant Bendrovės interneto 

tinklapyje. Pasibaigus Lažybų įvykiui lažybų anuliavimas dėl šiame punkte nurodytos 

priežasties nėra galimas. 

36. Lažybos yra anuliuojamos jeigu iki varžybų pradžios arba varžybų metu Lažybų įvykio 

organizatoriai pakeičia Lažybų įvykio reglamentą (pvz. buvo sutrumpintas varžyboms skirtas 

laikas, o naujai skirtas laikas sudaro mažiau, negu Taisyklių IX skyriuje („Specialiosios 

sąlygos”) nurodytas laikas (ar kitas varžybų trukmės matas). Jeigu minėtoje vietoje nėra 

nurodytas minimalus varžybų trukmės laikas (ar kitoks minimalus matas), kurio nesužaidus 
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lažybos yra anuliuojamos, lažybos anuliuojamos, jeigu varžyboms naujai skirtas laikas sudaro 

mažiau, negu 90 (devyniasdešimt) procentų įprastinio varžyboms skirto laiko). 

37. Lažybos, atsižvelgiant į Taisyklių IX skyrių („Specialiosios sąlygos”), anuliuojamos, jeigu 

Lažybų įvykis yra nebaigtas (nutrauktas). Jeigu Taisyklių IX skyriuje („Specialiosios 

sąlygos”) nenurodyta kitaip, Lažybų įvykio baigtys, kurios yra įvykusios iki Lažybų įvykio 

nutraukimo momento ir kurioms išaiškėti visas skirtas laikas yra pasibaigęs (pvz., „Atkovos 

pirmą kamuolį”, „Laimės pirmą kėlinį” ir pan.), yra įskaitomos, o jų atžvilgiu lažybos nėra 

anuliuojamos. 

38. Dėl Lažybų pasiūloje įsivėlusios gramatinės, stiliaus ar kitos panašaus pobūdžio klaidos 

(klaidingai užrašytas Lažybų įvykio dalyvio vardas, pavardė ar pavadinimas ir pan.), kuri 

nekeičia Lažybų įvykio sąlygų prasmės, lažybos nėra anuliuojamos. 

39. Bendrovei anuliavus lažybas lošėjas, kuris nesutinka su lažybų anuliavimu dėl Bendrovės 

nurodytų priežasčių, turi teisę pateikti pretenziją Bendrovei Reglamento 28 punkte nustatyta 

tvarka. 

IX. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

40. Taisyklių specialiosiose sąlygose nenurodytose sporto šakose, kur vienų Lažybų įvykių 

rungtynių trukmė yra reglamentuota oficialiose tų sporto šakų taisyklėse, nutraukus Lažybų 

įvykį sužaidus mažiau negu 90 (devyniasdešimt) procentų minėtose taisyklėse nustatyto 

pradinio įvykiui skirto laiko, Lažybos anuliuojamos dėl Lažybų įvykių, kurie galėtų pasikeisti, 

jeigu įvykis nebūtų nutrauktas (pvz., „Kuri komanda ilgiau kontroliuos kamuolį”, „Kuri 

komanda atkovos daugiau kamuolių”, „Kurios komandos žaidėjams bus parodyta daugiau 

geltonų kortelių”, „Ar per rungtynes bus įmušta įvarčių”, „Žaidėjas pelnys/nepelnys įvartį” ir 

pan.). Šiuo atveju neanuliuojamos Lažybos tik dėl Lažybų įvykio nugalėtojo, jeigu jis ne 

vėliau, kaip per 24(dvidešimt keturias) val. nuo Lažybų įvykio nutraukimo buvo paskelbtas 

varžybų rengėjų sprendimu. 

41. Futbole prie bet kurio kėlinio laiko (žaidžiami 2 kėliniai po 45 min.) teisėjui pridėjus 

papildomo laiko (dėl keitimų, traumų ir kt.), visi per šį pridėtą laiką pasiekti įvarčiai, 

parodytos kortelės, keitimai ir kiti įvykiai laikomi įvykę per pagrindinį kėlinio ir/ar rungtynių 

laiką. Jeigu rungtynių metu žaidėjui parodoma antra geltona kortelė ir po to raudona kortelė, 

tai skaičiuojamos ir antra geltona, ir raudona kortelės. Jei parodoma iš karto raudona kortelė, 

tai skaičiuojama tik raudona kortelė. 11 metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant 

išsiaiškinti rungtynių nugalėtoją, lažybose nėra laikomi 11 metrų baudiniais ir nėra 

skaičiuojami kaip žaidėjo įmušti įvarčiai. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus 

(„owngoal”) lažybose neskaičiuojamas, t.y. žaidėjas nėra laikomas įmušęs įvartį. Kortelės, 

parodytos ne žaidėjams tuo metu esantiems aikštėje (pvz: komandos vadovams, treneriams, 

atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos. 

42. Lažybos dėl visų Lažybų įvykių baigčių anuliuojamos, jeigu beisbolo varžybos neįvyksta 

Lažybų pasiūloje nurodytą dieną arba yra nebaigtos, nesvarbu, kiek kėlinių iki varžybų 

nutraukimo buvo sužaista. Šiuo atveju netaikoma Taisyklėse aptartų atidėtų Lažybų įvykių 

taisyklė. Lažybose dėl beisbolo Statymai priimami visam rungtynių laikui (įskaitant 

pratęsimus). Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, kai šios baigiasi lygiosiomis ir nėra 

žaidžiami pratęsimai, anuliuojami statymai tik dėl lažybų "kas laimės". Dėl kitų Statymų 

(pvz: "Pranašumas", "Abi komandos pelnys taškų" ir kt.) lažybos lieka galioti. 

43. Beisbolo varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, Lažybų pasiūloje 

vadinamos „R1” (anksčiau tą dieną įvykusios varžybos) ir „R2” (vėliau tą dieną įvykusios 
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varžybos). Abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios (ankstesniųjų tos 

dienos varžybų „R1”) laikas. 

44. Teniso varžybose nebaigus rungtynių iki turnyro pabaigos, lažybos nėra anuliuojamos, dėl 

baigčių, pilnai įvykusių ir viršytų per sužaistą laiką. Lažybos dėl kitų Lažybų įvykių 

anuliuojamos, kaip numatyta Taisyklių 28 punkte. Teniso varžyboms danga ar varžybų vieta 

(atviras ar uždaras kortas) neturi įtakos. Jei keičiasi ar pasiūloje nurodyta kita danga ar 

varžybų vieta tai lažybos dėl su tuo susijusių Lažybų įvykių nėra anuliuojamos. Jei teniso 

dvejetų (porų) varžybose lemiamame sete žaidžiamas čempioniškasis "Tie-Break" (10 laimėtų 

taškų su vienos iš porų dviejų taškų galutiniu pranašumu), lemiamo seto rezultatas 

prilyginamas geimo rezultatui, t.y. skaičiuojamas kaip vienas laimėtas geimas. Jei 

komandinėse teniso varžybose („Davis Cup” ir kt.) dėl bet kokios priežasties keičiasi vienas 

ar keli dalyviai iš bet kurios komandos, statymai dėl bet kokios komandos pergalės lieka 

galioti. 

45. Lažybos anuliuojamos dėl dviejų automobilių lenktynininkų tarpusavio rezultato konkrečiame 

lenktynių etape, jeigu abu lenktynininkai nebaigė lenktynių, nuvažiavę tokį patį ratų skaičių. 

Jei abu lenktynininkai nebaigė lenktynių, tačiau nuvažiavo skirtingą ratų skaičių, nugalėtoju 

pripažįstamas daugiau ratų nuvažiavęs lenktynininkas. 

451Tais atvejais kai krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus 

pagrindiniam rungtynių laikui yra lygus (pvz: draugiškos rungtynės), statymų 1 ir 2 

(Rungtynių nugalėtojas įskaitant pratęsimą) koeficientai yra prilyginami 1. Tais atvejais, kai 

krepšinio varžybose žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų, o dėl to kad to reikalauja turnyro 

reglamentas, Lažybų įvykių baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko 

rezultatą, o Statymai dėl rungtynių nugalėtojo, bei žaidėjų ir komandų statistinių rodiklių 

įskaitomi įskaitant ir pratęsimą. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus 

rungtynėms (pvz: sulaužomas lankas, muštynės ir t.t.), lažybų baigtys „Kas pirmas pelnys 

taškus”, „Kas pirmas pelnys tritaškį” lieka galioti. 

452    Lažybose dėl Amerikietiškojo ir Australietiškojo futbolo, Statymai "kas laimės" priimami 

visam rungtynių laikui (t.y. įskaitant pratęsimus), o visi kiti Statymai (pvz: "Pranašumas", 

"Abi komandos pelnys taškų, "Komanda pelnys taškų ir kt.) priimami tik pagrindiniam 

rungtynių laikui. 

X. YPATINGI ATVEJAI 

46. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi Oficialių informacijos šaltinių paskelbto Lažybų įvykio baigties 

patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų nuo tokio 

paskelbimo. Apie rezultato patvirtinimo atidėjimą lošėjai informuojami lažybų punktuose ir 

Bendrovės interneto tinklapyje skelbimais. Praėjus šiame punkte nustatytam terminui 

Bendrovė privalo išmokėti laimėjimą arba anuliuoti Lažybų įvykio rezultatą. 

47. Lažybų įvykio rezultato anuliavimo (pvz., diskvalifikacija, dopingas, teisėjų klaida) atveju 

galiojančiu laikomas pirmasis iki anuliavimo paskelbtas rezultatas. 

48. Nėra anuliuojamos lažybos dėl sutrumpintų (kaip nurodyta IX („Specialios sąlygos”) 

Taisyklių skyriuje) ar nutrauktų Lažybų įvykių, jeigu tai nenumatyta Specialiosiose sąlygose. 

Šiuo atveju Lažybų įvykių nugalėtojai nustatomi pagal Lažybų įvykio rengėjų paskelbtus 

rezultatus. 

XI. STATYMO IŠPIRKIMAS 
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49. Statymo išsipirkimas – tai lošėjo veiksmas, kuomet jis priima Bendrovės pasiūlymą: (a) 

atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį Statytos sumos. Statymo išsipirkimas galimas tik 

iki lažybų įvykio pabaigos. 

50. Bendrovė turi teisę lošėjams siūlyti išsipirkti Statymą. Konkretūs Lažybų įvykiai ir Statymai, 

kuriems taikomi statymo išsipirkimo pasiūlymai, nustatomi Bendrovės nuožiūra kiekvienu 

atskiru atveju ir tinklapyje pažymimi specialia statymo išsipirkimo vaizdine priemone. 

51. Kiekviename Bendrovės pateikiamame pasiūlyme išsipirkti Statymą yra nurodoma konkreti 

dalis laimėjimo ar dalis statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės pasiūlymo 

sąlygos kinta priklausomai nuo Lažybų įvykio eigos, informacijos prieš Lažybų įvykio 

pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui, priėmus konkretų Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą, jis 

be pakeitimų įvykdomas nedelsiant. 

52. Bendrovė turi teisę lošėjams pateikti dalinius Statymo išsipirkimo pasiūlymus. Dalinis 

Statymo išsipirkimas – Statymo išsipirkimas, kai išsipirkimui naudojama tik dalis atlikto 

Statymo sumos, pasirenkama lošėjo. Lošėjo nepasirinktai daliai taikomos sąlygos, pagal 

kurias buvo atliktas Statymas, o dalinai išsiperkamai sumai taikomos Taisyklių53 arba 54 

punktų nuostatos. 

53. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti Statymą atsiimant dalį laimėjimo, ir 

Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama 

dalis laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo 

atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią Statymo metu nurodyto galimo laimėjimo 

dalį. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė nei jo statyta suma arba jai 

lygi. 

54. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti Statymą atsiimant dalį Statymo sumos, ir 

Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama 

tokia dalis statymo sumos, kurią atgauti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės 

pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti Statymo metu nurodytą galimą 

laimėjimą, bei praranda dalį Statymo sumos. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis visuomet 

mažesnė nei jo Statymo suma. 

55. Statymo išsipirkimo pasiūlymai laikomi Bendrovės nuotolinių lažybų pasiūlos dalimi ir 

lošėjams nėra privalomi. 

56. Statymo išsipirkimo pasiūlymas laikomas pasirinktu (priimtu), kai lošėjas prie konkretaus 

atlikto Statymo paspaudžia atitinkamą aktyvią nuorodą ir patvirtina , kad konkretaus 

Bendrovės pasiūlymo sąlygos (atsiimama laimėjimo dalis, atsiimama Statymo dalis) lošėją 

tenkina.   

57. Lošėjui nereikia atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, išskyrus veiksmus, nurodytus Taisyklių 

56 punkto nuostatoje. 

58. Bendrovė, pateikusi lošėjui pasiūlymą išsipirkti Statymą, turi teisę atsisakyti patvirtinti lošėjo 

pasirinkimą pasinaudoti pasiūlymu. Bendrovė turi teisę anuliuoti statymo išsipirkimą, jei (a) 

Statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos; (b) Bendrovė pateikdama Statymo 

išsipirkimo pasiūlymą ar jį patvirtindama suklydo iš esmės; (c) lošėjas nesąžiningai siekia 

pasinaudoti Statymo išsipirkimo pasiūlymais. 

 

XII. LAŽYBOS DĖL OBJEKTYVIAI NEĮVYKSIANČIŲ (NUOTOLINIO LOŠIMO 

ĮRENGINIO SUKURTŲ) ŠUNŲ IR ŽIRGŲ LENKTYNIŲ 
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59. Bendrovė nuotolinio lošimo įrenginiais organizuoja lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių 

(nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių. Tokių lažybų organizavimui 

mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių  nuostatos. 

60. Lažybų dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų 

lenktynių taisyklės yra pateikiamos Reglamento Priede Nr. 1 Priedėlyje Nr. 2 NUOTOLINIO 

LOŠIMO LAŽYBŲ DĖL OBJEKTYVIAI NEĮVYKSIANČIŲ (NUOTOLINIO LOŠIMO 

ĮRENGINIO SUKURTŲ) ŠUNŲ IR ŽIRGŲ LENKTYNIŲ TAISYKLIŲ APRAŠYMUOSE.   

UAB „TOP SPORT”NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDO NR. 1 PRIEDĖLIS 

NR. 1 

STATYMŲ TIPŲ APRAŠYMAI 

 

Bendrovė nuotolinio lošimo lažybose siūlo lažintis atliekant žemiau nurodytų tipų Statymus. 

 

Paprastas statymas – tai vienos Lažybų įvykio baigties spėjimas vienoje Lažybų kortelėje. 

Galimos paprasto statymo rūšys: 

 

a. Statymas už Lažybų įvykio baigtį su galimais rezultatų variantais: 

- laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis; 

- laimi antrasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis; 

- lygiosios; 

- laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios; 

- laimi antrasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios; 

- laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba laimi antrasis pasiūloje 

įrašytas Lažybų įvykio dalyvis (t.y. Lažybų įvykis būtinai baigiasi vieno iš jų dalyvių 

pergale, o ne lygiosiomis). 

b. Statymas už Lažybų įvykio baigtį, kai vienam Lažybų įvykio dalyviui Bendrovė 

suteikia pranašumą („handikapas”): 

Dviejų baigčių „azijietiškas” pranašumas – kai po lažybų įvykio baigties prie 

galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-” 

atimamas) pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą 

su pranašumu šis rezultatas su pranašumu yra pasirinktos komandos ar dalyvio 

naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jei rezultatas, įvertinus pranašumą, yra 

priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei 

įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui). 

Pvz: žaidžia „Real” prieš „Barcelona” ir lošėjas pasirenka „Real” pranašumą (+2). 

Rungtynėms pasibaigus rezultatu 70:67, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus 

pranašumą gaunamas rezultatas yra lošėjo pasirinktos komandos naudai 72:67. 

Rungtynėms pasibaigus 68:73, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus 

pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 70:73. Rungtynėms 

pasibaigus 72:74 , statymas prilyginamas 1 (vienetui), nes įvertinus pranašumą 

rezultatas tampa lygus 74-74. 

Trijų baigčių pranašumas –  kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos 

komandos ar dalyvio  rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-” atimamas) 

Pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą su 

pranašumu šis rezultatas su pranašumu yra pasirinktos komandos ar dalyvio naudai, 
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tai statymas laikomas laimėtu. Jei rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos 

komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus 

pranašumą rezultatas tampa lygus – laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu 

pranašumu. Pvz: žaidžia „Milan” - „Inter”, o lošėjas pasirenka „Milan” pranašumą (-

1) , tuomet rungtynėms pasibaigus rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes 

įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 1:0. 

Rungtynėms pasibaigus rezultatu 1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus 

pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 0:1. Rungtynėms 

pasibaigus 2:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą rezultatas 

tampa lygus – 1:1. 

Dvigubas „azijietiškas” pranašumas - kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio 

išsirinktos komandos ar dalyvio  rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-” atimamas) 

Pranašumas, o statymo suma yra padalijama į 2 lygias dalis. Pvz: jei siūlomas 

dvigubas „azijietiškas” pranašumas (-1, -1,5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR tai 

skaičiuojama kad 50 EUR statoma už pranašumą (-1) ir 50 EUR statoma už 

pranašumą (-1,5). Kadangi tai yra dvigubas pasiūlymas, tai galutinis laimėjimo 

koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą. 

Pvz.: lošėjas stato 100 EUR už rungtynes „Milan” - „Inter” už „Milan” komandos 

dvigubą „azijietišką” pranašumą (-1, -1,5) su koeficientu 1,8 ir rungtynės baigiasi 

rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymas už „Milan” pranašumą (-1) yra 

prilyginamas 1 (nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus 1:1), o 50 EUR 

statymas už „Milan” pranašumą (-1,5) yra praloštas (nes įvertinus pranašumą 

rezultatas tampa 0,5:1 priešingos komandos naudai). Šiuo atveju lošėjui išmokamas 

50 EUR laimėjimas. 

c. Statymas už pasirinktų įvykių dalyvių – asmenų ar komandų – pergalę ar išsidėstymą 

turnyrinėje lentelėje. 

d. Statymas už geriausius rezultatus pasiekusį įvykio dalyvį per tam tikrą laiko tarpą, ar 

pasiektus geriausius rezultatus ilgai trunkančiuose įvykiuose. 

e. Statymas už surinktų taškų/balsų/balų skaičių per iš anksto išvardintus įvykius. 

f. Statymas už tikslų įvykio rezultatą (per pagrindinį įvykio laiką). 

g. Statymas už įvykio trukmės dalį: lošėjas spėja pasirinktos įvykio dalies rezultatą. 

h. Statymas už tai, kuris iš dviejų įvykio dalyvių pateks į tolimesnį įvykio etapą 

(pavyzdžiui, ketvirtfinalį, pusfinalį, finalą, sekantį turą, sekantį ratą ir t.t.). 

i. Statymas už tai, kuris iš dviejų įvykio dalyvių surinks daugiau taškų/balsų/balų per 

tam tikrą įvykių kiekį per pagrindinį laiką (pavyzdžiui, kuri iš dviejų futbolo 

komandų įmuš daugiau įvarčių per 10 rungtynių ir t.t.). 

j. Statymas už finalines pozicijas: lošėjas stato už tai, kaip po įvykio pabaigos 

išsidėstys įvykio dalyviai - asmenys ar komandos - galutinėje lentelėje. 

 

Kombinuotas statymas – tai ne mažiau, negu dviejų ir ne daugiau, negu 30 įvykių baigčių 

spėjimas vienoje Lažybų kortelėje. Šiuo atveju Lažybų koeficientas, iš kurio laimėjimo atveju bus 

dauginama statymo suma, yra apskaičiuojamas sudauginant visų Lažybų kortelėje nurodytų Lažybų 

įvykių koeficientus ir suapvalinant gautą skaičių iki dviejų skaitmenų po kablelio. Šiuo atveju jeigu 

trečiasis po kablelio esantis skaitmuo yra 5 ir daugiau, tai apvalinama didinant  antrąjį skaitmenį, 

esantį po kablelio, jei mažiau – antrasis skaitmuo nėra keičiamas. Kombinuoto statymo atveju 

vienoje Lažybų kortelėje negalima kombinuoti tarpusavyje susijusių arba vienas kitą lemiančių 

Lažybų įvykių (įvykių, kurie labai glaudžiai priklauso vienas nuo kito; pvz. rungtynėse „Barcelona” 

- „Real” tarpusavyje susiję ir vienas kitą lemiantys įvykiai būtų „Barcelona” įmuštas įvartis ir 
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„Barcelona” laimėtos rungtynės). Šio statymo atveju lošėjas laimi, jei teisingai atspėja visų Lažybų 

kortelėje nurodytų įvykių baigtį, išskyrus statymo tipą „13”.  

 

Kombinuoto statymo pavyzdys: lošėjas pasirinko tris Lažybų įvykius: „Barcelona” – 

„Real”,  „Arsenal” – „Chelsea” ir „Žalgiris” – „Lietuvos Rytas”. Lošėjo atliktose Statymuose 

nurodyta, kad jis spėja, jog turėtų laimėti pirmosios pasiūloje nurodytos komandos. „Barcelona” 

lažybų koeficientas - 2, „Arsenal” lažybų koeficientas - 3, „Žalgiris” lažybų koeficientas  - 1,5. 

Tokiu 

atveju, jei lošėjas pastatė 1 Eur, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų koeficientų 

sandaugos. Teisingai atspėjus visas Lažybų įvykių baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 9 

Eur(1x(2x3x1,5)=9), neatspėjus bent vienos baigties iš visų pasirinktų Lažybų įvykių, visas lošėjo 

kombinuotas statymas laikomas praloštu. 

 

Kombinuoto statymo tipai: 

 

a. Septynetas – tai statymas, kai lošėjas iš Lažybų pasiūloje nurodyto specialaus sąrašo 

pasirenka ne mažiau, kaip septynis įvykius. Lošėjas turi teisę gauti laimėjimą, jei 

teisingai atspėja visas pasirinktų įvykių baigtis. Lažybų koeficientas gaunamas 

sudauginus visų Lažybų kortelėje nurodytų Lažybų įvykių koeficientus. 

b. Statymas su papildomu koeficientu – tai statymas, kai lošėjas vienoje Lažybų 

kortelėje spėja ne mažiau, kaip 4 įvykių, kurių kiekvieno nustatytas Lažybų 

koeficientas yra ne mažesnis, kaip 1,4, baigtį. Šiuo atveju galutinis Lažybų 

koeficientas papildomai yra dauginamas iš Bendrovės tai dienai nustatyto papildomo 

koeficiento. 

c. „Super” statymas. Bendrovė nurodo įvykį, kurio baigtį spėjant tą dieną yra 

nustatomas aukštesnis Lažybų koeficientas. Tačiau nurodyto įvykio aukštesnis 

Lažybų koeficientas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu lošėjas atlieka kombinuotą 

statymą, spėdamas vienoje Lažybų kortelėje ne mažiau, kaip Bendrovės tam 

kalendoriniam laikotarpiui (dienai, savaitei, mėnesiu ir t.t.) nustatyto Lažybų įvykių 

skaičiaus baigtį. Įvykis su padidintu koeficientu būtinai turi patekti į Lažybų įvykių, 

kurių baigtį spėja lošėjas, sąrašą. 

d. Statymas„10”, „11”, „12” „13”. Tai Statymas, kai lošėjas vienoje Lažybų kortelėje 

lošėjas spėja ne mažiau, kaip 10, 11, 12, 13 įvykių baigtį iš specialaus Lažybų įvykių 

sąrašo. Šiuo atveju lošėjas laimi, jeigu teisingai atspėja visų Lažybų kortelėje 

nurodytų Lažybų įvykių baigtį, o taip pat jeigu neatspėjo vieno iš Lažybų kortelėje 

nurodytų įvykių baigties, o kitų įvykių baigtį atspėjo teisingai. Neatspėjus vieno 

įvykio baigties lošėjo laimėjimą sudaro statymo suma, padauginta iš Lažybų 

koeficiento „1”.  

 

Sisteminis statymas – tai Statymas grupuojant Lažybų įvykius į sistemas už pasirinktų įvykių 

baigtį iš ne daugiau, kaip 30 (trisdešimties) įvykių grupės, kai lošėjas nurodo, kiek Lažybų įvykių 

baigčių turi būti atspėta, kad lošėjas gautų laimėjimą. Sisteminių statymų tipai: 

 

a. paprastas sisteminis statymas – toks statymas, kai yra galimybė laimėti ir neatspėjus 

visų pasirinktų Lažybų įvykių baigčių. Pasirenkamas įvykių kiekis ir kiek mažiausiai 

baigčių tikimasi atspėti (pvz. pasirinkus, kad tikimasi atspėti trijų Lažybų įvykių 

baigtis iš penkių, užtenka iš pasirinktų penkių Lažybų įvykių atspėti trijų Lažybų 

įvykių baigtis). Nuotolinių lošimų programinė įranga sugeneruoja visas įmanomas 
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skirtingas kombinacijas iš pasirinktų Lažybų įvykių, o lošėjas pasirenka vienos 

kombinacijos statymo sumą. Bendra statymo suma gaunama susumavus visų 

kombinacijų statymų sumas (jei pasirenkama 3 iš 5, tai yra 10 įmanomų kombinacijų 

variantų ir pasirinkus statymo sumą pvz. 1 Eur, tokiu būdu statoma 10 Eur, 10 

kombinacijų x 1 Eur). Mažiausia suma už vieną kombinaciją yra 0,10 Eur (dešimt 

euro centų). Kiekviena kombinacija yra vertinama atskirai, o laimėjimas 

apskaičiuojamas susumavus visų kombinacijų laimėtas sumas; 

b. sisteminis statymas su konstanta – tai statymas, kai iš pasirinktų lažybų įvykių 

lošėjas nurodo, kurių įvykių baigtis jis planuoja atspėti būtinai (tokie įvykiai 

vadinami "konstantomis"), o iš likusių įvykių yra daromos paprasto sisteminio 

statymo kombinacijos ir prie kiekvienos iš gautų kombinacijų pridedamos 

konstantos. Konstantų negali būti daugiau negu pasirinktų įvykių kortelėje skaičius 

minus 2 (t.y. Jei pasirenkame 5 įvykius, tai negalime rinktis daugiau nei 3 

konstantų). Laimėjimas apskaičiuojamas kaip ir paprasto sisteminio statymo atveju. 

c. didžioji sistema - tai daugiau nei vienas sisteminis statymas toje pačioje kortelėje iš 

tų pačių įvykių. Pvz. pasirenkama 2 iš 4 (6  įmanomos kombinacijos) ir 3 iš 4 (4 

įmanomos kombinacijos), taigi kortelėje iš viso bus 10 kombinacijų. Laimėjimas 

apskaičiuojamas kaip ir paprasto sisteminio statymo atveju. 

 

 

„Stop” statymas – tai kombinuotas statymas, kai spėjant tam tikros Lažybų pasiūloje nurodytos 

Lažybų įvykių kategorijos baigtį, lošėjas turi teisę per iš anksto Bendrovės nustatytą laikotarpį 

pasiūlyti Bendrovei užfiksuoti realiu laiku esantį neįvykusio Lažybų įvykio rezultatą ir išmokėti 

laimėjimą. Laiku lošėjo pateiktas pasiūlymas yra privalomas Bendrovei. Tokiu atveju išmokos 

lošėjui dydį apskaičiuoja Bendrovė/kompiuterinė programa. Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties 

ir iki tol nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe 

pasinaudoti negali, bei visas jo kombinuotas statymas laikomas pralaimėjusiu. Lošėjui 

nepasinaudojus kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, Stop statymas prilyginamas 

kombinuotam statymui ir laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į 

kombinuotą statymą (laimėjimas pagal šį statymą apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir 

kombinuotame statyme). 

 

„Stop” statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona” – „Real M.” 

„Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas”. Lošėjas šiuose įvykiuose pasirinko tris lažybų 

baigtis, jog laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios 

komandos nurodytos pirmos) ir už jų kombinaciją pastatė 10 Eur. „Barcelona” lažybų koeficientas - 

3, „Juventus” lažybų koeficientas - 2, „Žalgiris” lažybų koeficientas - 3. Pasirinkti lažybų įvykiai 

vyksta tokia tvarka: „Barcelona” – „Real M.” „Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – 

„Atlantas”.  Įvykus „Barcelona” – „Real M.” lažybų įvykiui ir laimėjus „Barcelona” komandai 

(„Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykiai turi būti neprasidėję), lošėjas gali 

sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykių 

baigties (šių lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1” ir lažybos dėl šių baigčių laikomos 

anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 24 Eur ((10x3)x0,8=24).  Įvykus „Barcelona” – 

„Real M.” bei „Juventus” – „Inter” lažybų įvykiams ir laimėjus „Barcelona” bei „Juventus” 

komandoms („Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykis turi būti neprasidėjęs), lošėjas gali sustabdyti 

statymą ir nelaukdamas „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykio baigties (šios lažybų baigties 

koeficientas prilyginamas „1” ir lažybos dėl šios baigties laikomos anuliuotomis), atsiimti 

laimėjimą, kuris būtų lygus 54 Eur ((10x(3x2))x0,9=54).  Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, 
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lošėjo laimėjimas būtų 180 Eur (10x(3x2x3)=180). Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties ir iki tol 

nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe pasinaudoti 

negali, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, 

įskaitant statytą 10 Eur sumą. Lošėjas turi galimybę pasinaudoti „Stop” statymu kai neprasidėjo nei 

vienas iš jo kombinuoto statymo įvykių ar paprasto statymo įvykis. 

 

„Grandinėlė” – tai statymas pasirenkant daugiau nei vieną tarpusavyje nesusijusių lažybų įvykių 

baigtį. Lošėjas gali rinktis nuo 2 iki 15 lažybų įvykių baigčių bei savo nuožiūra nustatyti lažybų 

įvykių eilės tvarką. Lošėjas atlieka statymą už pirmąją „grandinėlės” statymo lažybų įvykio baigtį. 

Kitiems statymams atlikti naudojami pinigai iš ankstesnių „grandinėlės” statymo lažybų įvykių 

baigčių laimėjimų. Pirmuoju statymu laikoma pirmoji „grandinėlės” statyme pasirinkta įvykio 

baigtis, o ne anksčiausiai įvyksiantis lažybų įvykis. Pirmojo „grandinėlės” statymo lažybų įvykio 

laimėjimas / laimėjimo dalis automatiškai yra skiriama statymui už antrąją lažybų įvykio baigtį. Jei 

statymas už antro lažybų įvykio baigtį pralaimi, tada statymui už trečiojo lažybų įvykio baigtį 

automatiškai skiriama suma iš ankstesnių „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų. 

Visi statymai yra vienodo lošėjo pasirinkto dydžio, kuris lygus statymui, atliekamam už pirmo 

:grandinėlės„ statymo lažybų įvykio baigtį., išskyrus tuo atveju, „grandinėlės” statymo lažybų 

įvykių baigčių bendras laimėjimas yra mažesnis nei reikalinga statymui atlikti, statymui naudojama 

likutinė suma. Tuo atveju, kai „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių bendras laimėjimas 

tampa lygus nuliui, „grandinėlės” statymas laikomas pralaimėtu. Įvykus paskutiniam lažybų 

įvykiui, lošėjui yra išmokama likusi visų „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimo 

suma, iš kurios atskaityti statymai už antrąjį ir kitas lažybų įvykių baigtis. 

 

„Grandinėlės” statymo pavyzdys: lošėjas pasirenka 5 (penkis), vienas nuo kito nepriklausančius 

lažybų įvykius ir atlieka 3 Eur statymą už pirmą „grandinėlės” statyme nurodyto lažybų įvykio 

baigtį. Po laimėto pirmo lažybų įvykio (jo koeficientas lygus 2), lošėjas turi 6 Eur laimėjimą (3 Eur 

statymas x (padauginta) 2 koeficientas). Tuomet 3 Eur paliekami kaip laimėjimas, o likę 3 EUR 

automatiškai skiriami statymui už antro lažybų įvykio baigtį. Įvykus antram lažybų įvykiui 

(koeficientas 1,5) ir lošėjui laimėjus 4,5 Eur, 3 Eur automatiškai statomi už trečiojo lažybų įvykio 

baigtį, o 1,5 Eur lieka kaip laimėjimas. Bendras laimėjimas atskaičius sumą sekančiam statymui jau 

yra 4,5 Eur. Pralaimėjus trečiąją lažybų įvykio baigtį, 3 Eur statymui už ketvirtojo (koeficientas 3) 

lažybų įvykio baigtį yra skiriama iš likusios bendros laimėjimų dalies. Laimėjus ketvirtąją lažybų 

įvykio baigtį – 9 Eur, 3 Eur statomi už penktojo lažybų įvykio baigtį, o 6 Eur lieka kaip laimėjimas. 

Pralaimėjus statymą už penktą lažybų įvykio baigtį, lošėjui išmokama bendra likusi laimėjimų dalis, 

atskaičius statymams skirtas sumas – 7,5 Eur. 

 

Sąlyginis statymas – tai statymas pasirenkant vieną lažybų įvykio baigtį, susietą su papildoma 

sąlyga, kuriai įvykus neteisingas lažybų įvykio baigties spėjimas nelaikomas lošėjo pralošimu. Tuo 

atveju, jeigu lošėjas atspėja pasirinktą lažybų įvykio baigtį, jo laimėjimas nustatomas kaip ir 

Paprastame statyme, statymo sumą padauginus iš anksto nustatyto lažybų koeficiento, t.y. 

laimėjimas priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo, o papildoma sąlyga neturi jokios 

reikšmės. 

 

Sąlyginio statymo pavyzdys: Lošėjas pasirenka įvykį „Žalgiris” – „Lietuvos Rytas”, kuriame yra 

papildoma sąlyga, kad pirmuosius rungtynių taškus įmes „Lietuvos Rytas” ir nori pastatyti už 

„Žalgirio” pergalę. Už „Žalgirio” pergalę lažybų pasiūloje nustatytas koeficientas  yra 1,5. Tai 

reiškia, kad lošėjas pastatęs 10 EUR už „Žalgirio” pergalę, šios komandos pergalės atveju laimėtų 

15 Eur (10x1,5=15). Jei laimi „Lietuvos Rytas”, lošėjas pralošia. Jei laimi „Lietuvos Rytas”, tačiau 
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įvykdoma papildoma sąlyga, t.y. „Lietuvos Rytas” pelno pirmuosius rungtynių taškus, lošėjas 

nelaikomas pralaimėjusiu ir gali susigrąžinti statymo sumą. 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDO NR. 1 

PRIEDĖLIS NR. 2 

NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ DĖL OBJEKTYVIAI NEĮVYKSIANČIŲ 

(NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIO SUKURTŲ) ŠUNŲ IR ŽIRGŲ LENKTYNIŲ 

TAISYKLĖS 

1. Mažiausią Statomą sumą vienam statymui nuotolinio lošimo lažybose dėl objektyviai 

neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių nustato ir Bendrovės 

interneto tinklapyje skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei 0,01 

Eur (vienas euro centas). Didžiausia Statoma suma vienam statymui lošime nuotolinio lošimo 

lažybose dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų lenktynių 

visais atvejais yra 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Maksimali galima laimėti suma nuotolinio 

lošimo lažybose dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) šunų ir žirgų 

lenktynių yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų). 

 

2. Nuotolinio lošimo lažybų dėl objektyviai neįvyksiančių (nuotolinio lošimo įrenginio sukurtų) 

šunų ir žirgų lenktynių taisyklės: 

 

2.1 Žaidimas „Žirgų lenktynės” („Racing Horses”) 

 

 
 

       Pasirinkite bėgimą 

1     Pirmiausia turite pasirinkti kitą bėgimą: paspauskite ant viršuje, kairėje pusėje esančio 

laukelio. Čia taip pat rodomas ir kito žaidimo numeris. 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

22 

 

3 

1 

1 

 

2     Pasirinkite žetoną 

     Dabar privalote pasirinkti norimą statymo sumą. 

 

 

 

 
3     Laimėtojo spėjimai 

       Spėkite, kas laimės lenktynes („WINNER“). Norėdami spėti, kas laimės, paspauskite ant 

pasirinkto varianto. 

 

 

 
 

Žirgų poros laimėtojos spėjimas 

Norint atlikti žirgų poros laimėtojos spėjimą (kas atbėgs pirmas ir antras poroje), reikia suvesti 

vertikalią (atbėgs pirmas „FIRST“) ir horizontalią (atbėgs antras „SECOND“) padėtį taip, kad 

sankirta būtų Jūsų pageidaujamas spėjimas.  
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4 

 
 

          

         Spėjimų panaikinimas 

        Norėdami pašalinti paskutinį spėjimą, paspauskite mygtuką „PANAIKINTI PASKUTINĮ“ 

(„CLEAR LAST“). Paspaudus mygtuką „PANAIKINTI VISKĄ” („CLEAR ALL“), bus 

panaikinti visi statymai. Pasirinkus šią funkciją, galima pašalinti tik dar neprasidėjusių lošimų 

spėjimus. 

 

          Įvykę bėgimai 

          Įvykę bėgimai žetonu pažymimi žaidimo skiltyje. 

 

           Rezultatai 

           Žaidimui pasibaigus, pirmosios vietos nugalėtojas (įstrižas stulpelis „WINNER”) bei 

pirmosios ir antrosios vietos laimėtojai poroje pažymimi auksiniu ženkliuku.  

Žaliai pažymėti skaičiai lentelėje nurodo mažiausią siūlomą koeficientą už žirgą laimėtoją 

(šiuo atveju, kad 7 žirgas atbėgs pirmas – 4.0) ir mažiausią siūlomą koeficientą už žirgų porą, 

t.y. kuris žirgas atbėgs pirmas ir kuris antras poroje (šiuo atveju 7-4 17,6 koeficientas). 

Raudonai pažymėti skaičiai nurodo didžiausią siūlomą koeficientą už žirgą laimėtoją (šiuo 

atveju, kad 1 žirgas atbėgs pirmas – 10,4) ir didžiausią koeficientą už žirgų porą, t.y. kuris 

žirgas atbėgs pirmas ir kuris antras poroje (šiuo atveju 1-6  111,9 koeficientas).  

 

 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

24 

 

1 

2 

3 

 
 

Paskutiniai žaidimai 

 

Šioje skiltyje nurodomi vykstantys ir jau įvykę žaidimai, žaidimo numeris, pirmosios ir 

antrosios vietos poroje laimėtojai bei informacija apie laimėjimą. 

 

Pasirinkite žaidimą 

Paspauskite ant norimo žaidimo. 

 

 

Istorija 

Norėdami peržiūrėti visus sužaistus vykdomos sesijos žaidimus, 

paspauskite mygtuką „ISTORIJA”. Norėdami peržiūrėti visus žaidimo spėjimus, paspauskite 

atitinkamą lentelės eilutę. 

 

 

 

Papildomas žaidimas 

Atsitiktine tvarka Jums gali būti suteiktas laimėtos sumos, teisingo spėjimo atveju, 

padvigubinimas arba patrigubinimas. Tokiu atveju lenktynių įrašo metu savo naršyklės lange 

pamatysite 2x arba 3x piktogramas. 
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STATYMAS 

Rodomas pasirinkto žaidimo statymas. 

 

LAIMĖJIMAS 

Rodomi pasirinkto žaidimų metu užfiksuoti laimėjimai. 

 

Atgalinio skaičiavimo laikrodis 

Rodomas iki kito žaidimo pradžios likęs laikas. 

 

RODYTI VAIZDO MEDŽIAGĄ 

Šiuo mygtuku atidaromas arba uždaromas vaizdinės medžiagos ekranas. 

 

TURIMI PINIGAI 

Rodomi visi turimi pinigai. 

 

Žaidimo išjungimas arba nutraukimas 

Jei paspausite seanso užbaigimo mygtuką ir išjungsite žaidimą, tačiau turėsite galiojančių statymų, 

informacinis langas neišsijungs. Jame galite patvirtinti, kad norite atšaukti statymus ir išjungti 

žaidimą. 

Jei žaidimą nutrauksite kitu būdu, nebus atšaukti galiojantys statymai! Prasidėjusių bėgimų 

statymai negali būti atšaukti. 
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2.2  Žaidimas „Šunų lenktynės”  („Racing dogs”) 

 

 

 

 
       

1    Pasirinkite bėgimą 

    Pirmiausia turite pasirinkti kitą bėgimą: paspauskite ant viršuje, kairėje pusėje esančio 

laukelio. Čia taip pat rodomas ir kito žaidimo numeris. 

 

 

2     Pasirinkite žetoną 

     Dabar privalote pasirinkti norimą statymo sumą. 

 

 

3. 

 
3    Laimėtojo spėjimai 
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     Spėkite, kas laimės lenktynes („WINNER“). Norėdami spėti, kas laimės, paspauskite ant 

pasirinkto varianto. 

 

 
 

Šunų poros laimėtojos spėjimas 

Norint atlikti šunų poros laimėtojos spėjimą (kas atbėgs pirmas ir antras poroje), reikia suvesti 

vertikalią (atbėgs pirmas „FIRST“) ir horizontalią (atbėgs antras „SECOND“) padėtį taip, kad 

sankirta būtų Jūsų pageidaujamas spėjimas.  

 

 
 

Spėjimų panaikinimas 

        Norėdami pašalinti paskutinį spėjimą, paspauskite mygtuką „PANAIKINTI 

PASKUTINĮ“ („CLEAR LAST“). Paspaudus mygtuką „PANAIKINTI VISKĄ“ („CLEAR 

ALL“), bus panaikinti visi statymai.  

Pasirinkus šią funkciją, galima pašalinti tik dar neprasidėjusių bėgimų spėjimus. 

          

          Įvykę bėgimai 
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         Įvykę bėgimai žetonu pažymimi žaidimo skiltyje.  

 

 

           Rezultatai 

           Žaidimui pasibaigus, pirmosios vietos nugalėtojas (įstrižas stulpelis „WINNER“) bei 

pirmosios ir antrosios vietos laimėtojai poroje pažymimi auksiniu ženkliuku.  

Žaliai pažymėti skaičiai lentelėje nurodo mažiausią siūlomą koeficientą už šunį laimėtoją (šiuo 

atveju, kad 5 šuo atbėgs pirmas – 3,7) ir mažiausią siūlomą koeficientą už šunų porą, t.y. kuris 

šuo atbėgs pirmas, o kuris antras (šiuo atveju 5-1 13,0 koficientas). Raudonai pažymėti 

skaičiai nuorodo didžiausią siūlomą koeficientą už šunį laimėtoją (šiuo atveju, kad 2 šuo 

atbėgs pirmas – 8,7) ir didžiausią koeficientą už šunų porą, t.y. kuris šuo atbėgs pirmas, o 

kuris antras (šiuo atveju 2-3 76,7 koficientas).  

 
 

Paskutiniai žaidimai 

Šioje skiltyje nurodomi vykstantys ir jau įvykę žaidimai, žaidimo numeris, pirmosios ir 

antrosios vietos laimėtojai poroje bei informacija apie laimėjimą. 

 

Pasirinkite žaidimą 

Paspauskite ant norimo žaidimo. 

 

 

Istorija 

Norėdami peržiūrėti visus sužaistus vykdomos sesijos žaidimus, 

paspauskite mygtuką „ISTORIJA“. Norėdami peržiūrėti visus žaidimo spėjimus, paspauskite 

atitinkamą lentelės eilutę.  
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Papildomas žaidimas 

Atsitiktine tvarka Jums gali būti suteiktas laimėtos sumos, teisingo spėjimo atveju, 

padvigubinimas arba patrigubinimas. Tokiu atveju lenktynių įrašo metu savo naršyklės lange 

pamatysite 2x arba 3x piktogramas. 

 

 

 
 

STATYMAS 

Rodomas pasirinkto žaidimo statymas. 

 

LAIMĖJIMAS 

Rodomi pasirinkto žaidimo metu užfiksuoti laimėjimai. 

 

Atgalinio skaičiavimo laikrodis 

Rodomas iki kito žaidimo pradžios likęs laikas. 

 

RODYTI VAIZDO MEDŽIAGĄ 

Šiuo mygtuku atidaromas arba uždaromas vaizdinės medžiagos ekranas. 

 

TURIMI PINIGAI 

Rodomi visi turimi pinigai. 

 

 

Žaidimo išjungimas arba nutraukimas 

Jei paspausite seanso užbaigimo mygtuką ir išjungsite žaidimą, tačiau turėsite galiojančių statymų, 

informacinis langas neišsijungs. Jame galite patvirtinti, kad norite atšaukti statymus ir išjungti 

žaidimą. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

30 

 

Jei žaidimą nutrauksite kitu būdu, nebus atšaukti galiojantys statymai! Prasidėjusių bėgimų 

statymai negali būti atšaukti. 
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UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 2 

NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS 

TAISYKLĖS  

1. Mažiausią Statomą sumą vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose A 

kategorijos lošimo automatais nustato ir Bendrovės interneto tinklapyje skelbia 

Bendrovė. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei 0,01 Eur (vienas euro 

centas). Didžiausia Statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose A 

kategorijos lošimo automatais visais atvejais yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių 

eurų). Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos 

lošimo automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų). 

 

2. Lošimų nuotolinio A kategorijos lošimo automatais taisyklės: 

2.1 Žaidimas „Septyni veidrodžiai” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami 

įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant 

„Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma 

didžiausia leidžiama žaidimo suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Septyni veidrodžiai” pagyvina simbolis „Scatter”, 

kuris įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite naudoti 

dvigubo laimėjimo lošimo režimą. 

 

Kaip žaisti? 

Norėdami žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo” mygtuką. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimų derinių lentelę, kuri atsidaro 

paspaudus mygtuką „Taisyklės”. 

3. Galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia 

leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo 

nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 

statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo išmokas ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė 

suma parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
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5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau 

esančiame paveikslėlyje. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter” simbolius (žr. paaiškinimą žemiau), kurie gali pasirodyti bet kokia pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

Simbolis „Scatter” 

Žvaigždės simbolis yra „Scatter” simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą, jeigu 

laimėjimas kurioje būgno padėtyje užsidega trys ar daugiau žvaigždžių simbolių. Vienu 

metu ant kiekvieno būgno gali atsirasti tik vienas „Scatter” simbolis. 

Papildomas žaidimas 

Papildomame žaidime pasirodys ekranas su septyniais veidrodžiais. Turite pasirinkti 

veidrodžius ir ant jų paspausti, kad atidengtumėte laimėtą papildomą kiekį. Galimų 

pasirinkti veidrodžių kiekis priklauso nuo „Scatter” simbolių, kurie įjungia Papildomą 

žaidimą, kiekio. Pasirinkus jį, papildomas laimėjimas automatiškai pridedamas prie 

kreditų sąskaitos. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite 

atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite 

kortą. Jeigu atspėjate teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu 

teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.  
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Laimėjimų derinių lentelė 

Simboliai 3x 4x 5x 

 

77 x Laimėjimas 177 x Laimėjimas 777 x Laimėjimas 

 

17 x Laimėjimas 77 x Laimėjimas 177 x Laimėjimas 

 

7 x Laimėjimas 17 x Laimėjimas 77 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 40 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 30 x Laimėjimas 
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2 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 

 

2 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

2 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

2 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

Papildomas 
žaidimas 

Papildomas 
žaidimas 

Papildomas 
žaidimas 

 

2.2 Žaidimas „Juodoji Mumija” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidime numatytos 5 laimėjimo eilutės. Jūs pasirenkate norimą statyti kiekį. Norėdami 

įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant 

„Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma 

didžiausia leistina žaidimo suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodoji Mumija” pagyvina simbolis „Wild” kuris, 

laimėjimo deriniuose pakeisdamas tam tikrus simbolius, laimėjimams taiko papildomus 

dauginamuosius.  

 

Kaip žaisti? 
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Norėdami žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo” mygtuką. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausia leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 

iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo išmokėjimus ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 

suma parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į bendrą jūsų kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

1  2  3  4  5  

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos.  

Toliau pateikiami laimėjimo deriniai: 

Simbolis „Wild” 

Juodoji mumija – tai simbolis „Wild”, kuris žaidime gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, 

kad būtų galima lengviau suformuoti laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild” vienu 

metu pasirodo daugiau kaip vienoje laimėjimo eilutėje, tai šis simbolis tose laimėjimo 

eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai išmokami atskirai. Tokiu atveju 

visi laimėjimai yra grupuojami, kad galėtumėte iš jų lošti arba susirinkti bendrą 

laimėjimą. 

Kai simbolis „Wild” pakeičia J, Q, K arba A, tai laimėjimo eilutei laimėti taikomas 

papildomas dauginamasis, atsižvelgiant į tai, kiek simbolių yra derinyje. 
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Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite 

atspėti, ar kitame būgne pasirodysianti žvaigždė bus raudona, ar juoda. Pasirinkus spalvą 

(paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai 

pradės suktis, ir jeigu atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu 

teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo 

auksinė žvaigždė. Tokiu atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite 

dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį 

susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 

Simboliai 5x 4x 3x 

 

100 x Laimėjimas - - 

 

50 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

40 x Laimėjimas 12 x Laimėjimas 6 x Laimėjimas 

 

30 x Laimėjimas 8 x Laimėjimas 4 x Laimėjimas 
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20 x Laimėjimas 6 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas 

 

6 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

4 x Laimėjimas 2 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

3 x Laimėjimas 2 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

2.3 Žaidimas „Juodabarzdžio užduotis” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 
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Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimą statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, 

naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” 

mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo 

suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodabarzdžio užduotis” pagyvina simbolis „Wild” ir 

3 „Scatter” simboliai. „Scatter” simboliai suteiks jums nemokamus sukimus, jeigu šie 

simboliai po sukimo atitinkamai pasirodys pirmame, trečiame ir penktame būgnuose. 

Nemokamų sukimų metu 3 „Scatter” simboliai taps kortomis „Wild”, kurios suteiks jums 

papildomus laimėjimus. Taip pat galite rinktis lošti iš savo laimėjimų, norėdami juos 

padvigubinti.  

 

Kaip žaisti? 

Norėdami žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimų lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo” mygtuką. 

Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais 

žaidimo leistinais kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. 

Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai 

pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir laimėjimo 

derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa 

galutinė suma rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Šiame žaidime galite aktyvinti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija 

pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pamatyti žaidimo 

ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 
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Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter” ir Premijas, kuriems esant laimėjimas yra išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka 

jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos.  

Laimėjimo deriniai aprašyti toliau. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę.  

Simbolis „Wild” 

Juodabarzdžio simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus 

simbolius „Scatter”, vertę, kad laimėjimo derinys galėtų būti užbaigtas. 

Nemokami sukimai 

Pasirodžius trims skrynios simboliams (jie pasirodys atitinkamuose pirmame, trečiame ir 

penktame būgnuose), Jums suteikiami nemokami sukimai. Jeigu nemokamų sukimų metu 

pasirodo trys skrynios simboliai, Jums suteikiama daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 

nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu trys skrynios taip pat yra „Wild” simboliai, 

kurie gali turėti kurio kito simbolio, išskyrus Juodabarzdžio, vertę, kad laimėjimo derinys 

būtų baigtas.  

Nemokamų sukimų metu yra naudojamas tas pats eilutės statymas ir eilučių vertės, kurios 

buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame sukime. Laimėjimo 

išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus 

laimėjimus. 

 

„Lošimo” funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 

 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 
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Papildom
i sukimai  

 

5000 x 
Laimėjima
s 

1000 x 
Laimėjima
s 

100 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

 

1000 x 
Laimėjima
s 

250 x 
Laimėjima
s 

50 x 
Laimėjima
s 

5 x 
Laimėjima
s 

 

500 x 
Laimėjima
s 

100 x 
Laimėjima
s 

25 x 
Laimėjima
s 

5 x 
Laimėjima
s 

 

250 x 
Laimėjima
s 

75 x 
Laimėjima
s 

15 x 
Laimėjima
s 

5 x 
Laimėjima
s 

 

150 x 
Laimėjima
s 

40 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

 

 

150 x 
Laimėjima
s 

40 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

 

 

150 x 
Laimėjima
s 

40 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

 

 

100 x 
Laimėjima
s 

20 x 
Laimėjima
s 

5 x 
Laimėjima
s 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

41 

 

 

100 x 
Laimėjima
s 

20 x 
Laimėjima
s 

5 x 
Laimėjima
s 

 

 

2.4 Žaidimas „Kerų knyga” 

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau kaip 9 eilutės.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kerų knyga” pagyvina simbolis „Wild” ir „ypatingas 

besiplečiantis” simbolis. Simbolis „Wild” suteiks nemokamus sukimus, jeigu būgnuose 

atsiras trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild” simbolių. Ypatingas stebuklingas 

besiplečiantis simbolis atsiranda tik nemokamų sukimų metu. Jeigu norite padvigubinti 

savo laimėjimą, galite rinktis lošti iš laimėjimo. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Kiekvieno sukimo 

statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis 

skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „–” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, jeigu norite pamatyti laimėjimo eilutes ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė 

suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
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6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Šiame žaidime galite aktyvinti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane 

paspausdami „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter”, kuriems esant, laimėjimas yra išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka jie pasirodė. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos.  

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas” reiškia visą sumą, 

kurią statote vieno sukimo metu.  

Simbolis „Wild” 

Kerų knygos simbolis yra „Wild” korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių vertę, kad 

galima būtų baigti laimėjimo derinį. Jeigu atsiranda trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild” 

simbolių, Jums suteikiami nemokami sukimai. 

Nemokami sukimai 

Jeigu po sukimo būgnuose pasirodo trys, keturi arba penki „Wild” simboliai, Jums 

suteikiami nemokami sukimai. Suteikus nemokamus sukimus, pasirodo kerų knyga, kuri 

atsitiktine tvarka parenka vieną iš žaidime esančių simbolių, kuris tik nemokamų sukimų 

metu tampa „ypatingu besiplečiančiu simboliu”. Pradžioje, laimėjimai už „ypatingą 

besiplečiantį simbolį” bus išmokami kaip ir už aktyviose eilutėse įprastai esančius 

simbolius. Jeigu būgnuose yra pakankamai besiplečiančių simbolių, tai šie simboliai 

plėsis tol, kol užims visas tris padėtis būgnuose ir laimėjimai už juos bus išmokami kaip 

už įprastus simbolius, tačiau bus įskaityti ir visų aktyvių eilučių ne greta esantys 

simboliai. Nemokamų sukimų metu „Wild” simbolis negali pakeisti besiplečiančio 

simbolio.  

Žaidime yra 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir 

eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame 

sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus jūsų nemokamų sukimų 

metu gautus laimėjimus. Nemokamų sukimų metu galite laimėti daugiau nemokamų 

sukimų. 
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Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti savo laimėjimą. 

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – yra kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu neatspėjate 

teisingos spalvos, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

200 x Bendras 
laimėjimas+ 

Papildomi sukimai 

20 x Bendras 
laimėjimas+ 

Papildomi sukimai 

2 x Bendras 
laimėjimas+ 

Papildomi sukimai 
 

 

5000 x Laimėjimas 1000 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 
10 x 

Laimėjimas 

 

2000 x Laimėjimas 500 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 
5 x 

Laimėjimas 

 

750 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 
5 x 

Laimėjimas 

 

750 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 
5 x 

Laimėjimas 

 

150 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 
 

 

150 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 
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100 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 
 

 

100 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 
 

 

100 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 
 

 

 

 

2.5 Žaidimas „Kleopatros paslaptis” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 25 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašomas dabartinis eilučių skaičius, statymo pasirinkimas ir 

pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau kaip 25 eilutės.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kleopatros paslaptis” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai. Žaidimo ekrane parodžius tris, keturis ar penkis „Scatter” simbolius, jie suteiks 

Jums nemokamus sukimus. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo ir 

padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimo sumą.  

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 25 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
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4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 25 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

6. Galite pasirinkti „lošti” arba susirinkti savo laimėjimą. Paspaudus „Lošimo” mygtuką, 

atsidarys Lošimo funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti susirinkti laimėtą sumą ir ji 

bus automatiškai pridėta prie bendros jūsų kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”, arba galite pasirinkti lošti iš naujo. 

7. Norėdami žaisti iš naujo su ta pačia eilučių parinktimi ir statymu už eilutę, paspauskite 

„Sukimo” mygtuką arba pakeiskite eilučių parinktis ir statymą už eilutę, 

vadovaudamiesi nurodymais „Kaip žaisti”.  

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Šiame žaidime galite aktyvinti daugiausia 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija 

parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo 

ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 

        2   4   6   8   10   12   14   16   18   

20   22   24   

1   3   5   7   9   11   13   15   17   

19   21   23   25   

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter” 

simbolius, kuriems esant laimėjimas yra išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka jie pasirodė. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat po kiekvieno sukimo galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.  

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas” reiškia visą sumą, 

kurią statote vieno sukimo metu. 

„Wild” simbolis 
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Sfinkso simbolis yra „Wild” korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter” 

simbolį, vertę, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Visi „Wild” simbolį turintys 

laimėjimai yra trigubinami. 

Jeigu laimėjimo eilutėje gaunate daugiau kaip du „Wild” simbolius, laimėjimas 

išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simbolis 

užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, kurios laimėjimas yra didesnis už 

„Wild” simbolių derinį. Tokiu atveju išmokamas didžiausias laimėjimas.  

 

Nemokami sukimai 

Mumijos simbolis – tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose parodomi du „Scatter” 

simboliai, laimite dvigubą statytą sumą. Jeigu būgnuose parodomi trys, keturi arba penki 

„Scatter” simboliai, jūsų bendra pastatyta suma padauginama remiantis laimėjimo 

išmokos lentele ir gaunate nemokamus sukimus. 

Gavę nemokamus sukimus, turėsite tris pasirinkimus. Galėsite rinktis, su keliais 

nemokamais sukimais ir dauginamaisiais norite lošti: 

12 nemokamų sukimų su 4x dauginamuoju; 

16 nemokamų sukimų su 3x dauginamuoju; 

24 nemokami sukimai su 2x dauginamuoju. 

Nemokamų sukimų metu yra naudojamos tas pats eilutės statymas ir vertės, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame sukime. Laimėjimo išmokos 

apskaičiuojamos sumuojant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus ir 

pritaikant atitinkamą dauginamąjį. Išnaudoję paskirtus nemokamus sukimus, galite 

pasirinkti lošti iš viso savo laimėjimo. Nemokami sukimai nesuteikia daugiau nemokamų 

sukimų.  

 

Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate „Lošimą”, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami 

padvigubinti laimėjimą, turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita 

korta, o norėdami keturgubinti savo laimėjimą turėsite atspėti, kokia bus kita korta – 

vynai, širdys, būgnai ar kryžiai. Pasirinkus, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, 

gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą, kurią galite pasirinkti 

susirinkti arba „lošti” iš jos. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate 

turimą laimėjimą. 

 

 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

7000 x Laimėjimas 700 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 
3 x 

Laimėjimas 
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800 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 12 x Laimėjimas - 

 

800 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 12 x Laimėjimas - 

 

800 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 12 x Laimėjimas - 

 

200 x Laimėjimas 60 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas - 

 

100 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 9 x Laimėjimas - 

 

80 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 8 x Laimėjimas - 

 

60 x Laimėjimas 15 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas - 

 

50 x Laimėjimas 15 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas - 

 

40 x laimejimas 12 x Laimėjimas 4 x Laimėjimas - 

 

30 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 3 x Laimėjimas - 

 

100 x galutinis 
laimejimas + 

nemokami sukimai 

20 x Bendras 
laimėjimas+ 

Papildomi sukimai 

3 x Bendras 
laimėjimas+ 

Papildomi sukimai 

2 x Bendras 
laimėjimas 
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2.6 Žaidimas „Don Žuano pipiras” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 20 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 40 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), kuriose galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma bei pasirenkama ne daugiau kaip 40 eilučių.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Don Žuano pipiras” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai, įjungiantys nemokamus sukimus. Kiekvieną kartą nemokamų sukimų metu 

atsiradus „Scatter” simboliui, jis suteikia papildomą nemokamą sukimą ir likusiam šio 

režimo laikui šis simbolis pasikeičia į „Sticky Scatter Wild” simbolį (atrodantį taip pat, 

kaip “Scatter” simbolis, tik turintį papildomus žymėjimus „Sticky” ir „Wild”).  

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime galima aktyvinti ne daugiau kaip 40 eilučių. 

Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, 

eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 40 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

 

Nemokami sukimai 

Kiekvieną kartą nemokamų sukimų metu iškritus raudonai aitriajai paprikai, ji suteikia 

vieną papildomą nemokamą sukimą. Jeigu raudona aitrioji paprika iškrenta ant jau 

pasikeitusios aitriosios paprikos, ji nesuteikia papildomo nemokamo sukimo. 

Žaidime yra nustatytos laimėjimo eilutės. 
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  1   2    3    4    5    6   7    8    9  10   

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane bus 

rodomas „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba „lošti” dėl jų, jeigu 

norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate „Lošimą”, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite 

atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta 

atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu 

teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 

 

 

2.7 Žaidimas „Dvigubas „Flash” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 9 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidime yra 27 nustatytos eilutės. Jūs pasirenkate statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, 

naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” 

mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo 

suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Dvigubas „Flash” pagyvina „Wild” simbolis, du 

„Premijos” simboliai, kurie įgalina Papildomą žaidimą, kurio metu gaunami nemokami 

sukimai ir Lošimo funkcija. 

Visi žaidimo simboliai turi mažesnius spalvotus arba pilkus atitikmenis. Jeigu nors vienas 

simbolio atitikmuo laimėjimo derinyje yra spalvotas, jūsų tos laimėjimo eilutės 

laimėjimas automatiškai dvigubinamas.  

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 
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1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausia leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 

iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo išmokėjimus ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė 

suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į bendrą jūsų kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 

 

Laimėjimų išmokos 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime yra 27 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

1   3   5   7   9   11   13   15   

17   19   21   23   25 27  

Laimėjimo derinys 

Šiame žaidime laimėjimai išmokami tik už „trys vienodos” derinį. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai: 

„Wild” simbolis 

Juokdarys – tai „Wild” korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Premijų”, 

kad padėtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės atsiranda trys 

„Wild” simboliai, laimėjimai už juos išmokami pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

Premijų funkcijos 

Premijų „Criss Cross” funkcija 

Varpas yra vienas iš „Premijų” simbolių. Jeigu būgne atsiranda trys varpo simboliai, 

įgalinama Premijų „Criss Cross” funkcija. Turėsite rinktis iš trijų varpų. Paspaudus ant 

vieno varpo, pasirodys du vaisiai. Jūsų pasirinktas vaisius per kitus 10 Jums suteiktų 

nemokamų sukimų elgsis ypatingai: kiekvieną kartą, kai tik vaisius pasirodo, jis 
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prikalamas prie 3x3 lentos, kuri matoma žaidimo ekrane. Pasibaigus nemokamiems 

sukimams, be gautų laimėjimo eilučių derinių kaip išmokėtina premija yra skaičiuojami ir 

antroje lentoje esantys vaisių deriniai.  

Mėlyna nemokamų sukimų funkcija 

Žvaigždė yra antrasis „Premijų simbolis. Jeigu būgne atsiranda trys žvaigždės simboliai, 

įgalinama Mėlyna nemokamų sukimų funkcija. Norėdami gauti nemokamus sukimus, 

turėsite rinktis iš trijų žvaigždžių. Šalia vienos žvaigždės bus numeris, kuris parodo, kiek 

nemokamų sukimų gausite pasirinkę šią žvaigždę. Prie kitų dviejų žvaigždžių bus 

juokdariai su klaustukais. Tai reiškia, kad nemokamų sukimų skaičius, kurį galite gauti, 

jeigu pasirinksite šias žvaigždes, yra paslėptas ir bus atskleistas tik tada, kai pasirinksite. 

Paspauskite ant pasirinktos žvaigždės ir susirinkite nemokamus sukimus pagal skaičių, 

kuris yra rodomas šalia pasirinktos žvaigždės. 

 

„Lošimo” funkcija 

Jeigu „Lošimo” funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo 

limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite 

atsiimti savo laimėjimus arba „lošti” dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 

Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite 

atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė. 

Pasirinkus spalvą (paspaudus ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais 

šonuose), pradės suktis būgnai. Jeigu atspėsite teisingai, gausite dvigubą dabartinį 

laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėsite, neteksite dabartinio laimėjimo. Trečia 

galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei 

pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite rinktis, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar 

jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 

 

 

 

Simboliai Laimėjimas 

 

50 x Laimėjimas 
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8 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 

 

4 x Laimėjimas 

 

3 x Laimėjimas 

 

2 x Laimėjimas 
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1 x Laimėjimas 

 

2.8 Žaidimas „Dvigubas pokeris” 

 

Pagalba – „Dvigubas pokeris” žaidžiamas su 53 kortų kalade, įskaitant Juokdario kortą. 

Juokdario korta – tai „Wild” korta, kuri pakeičia bet kokią kortos vertę ir spalvą, norint 

laimėti. Paspaudus „Dalinti” mygtuką, Jums išdalijamos penkios kortos ir, jeigu norite 

turėti stipriausias kortas, galite pasilikti tiek kortų, kiek norite. Tos kortos, kurių 

nepasiliekate, bus išmestos ir jas, kai paspausite „Traukti” mygtuką, pakeis naujos tos 

pačios kaladės kortos.  

Be to, galite pasirinkti vieną stebuklingą skaičių, kuris yra tarp 2 ir 10. Už kiekvieną 

laiminčioje rankoje laikomą kortą, turinčią tokią pačią vertę kaip ir stebuklingas skaičius, 

jūsų laimėjimas dvigubinamas. Laiminčioji ranka – visos 5 laikomos kortos ir ne vien tos, 

kurios formuoja laimėjimo derinį (pvz., jeigu jūsų stebuklingas skaičius yra 2, o 

laiminčioje rankoje yra JJ252 (Valetas), jūsų laimėjimas bus padaugintas iš keturių; jeigu 

jūsų stebuklingas skaičius yra 3, o laiminčioje rankoje yra QQ345 (dama), laimėjimas vis 

tiek bus padvigubintas, nepaisant to, kad triakė nepriklauso laimėjimo deriniui, kurį šiuo 

atveju sudaro damų pora). Juokdarys taip pat gali pakeisti stebuklingo numerio kortą. 

Taip pat galite lošti naudodami „Didžiausio statymo” mygtukus. Spausdami „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašote dabartinę monetų (ir statymo) parinktį ir žaidžiate su 

didžiausiu žaidime galimu monetų skaičiumi (ir didžiausiu statymu). Po kiekvieno 

laimėjimo galite pasirinkti susirinkti arba lošti iš laimėjimo.  

Taip pat šį žaidimą galite pasirinkti žaisti su skaičiais arba torpedomis (kita kortų 

atvaizdavimo rūšimi). Pokerio kaladės kortų rūšys yra pakeičiamos keturiomis 

skirtingomis spalvomis. Visos kitos funkcijos yra tokios pačios kaip ir pokerio kortų 

žaidime.  

 

Kaip žaisti? 

1. Pasirinkite monetų vertę paspaudę „Monetų verčių lentelėje” esančius „-” ir „+” 

mygtukus. 

2. Pasirinkite, su kiek monetų norite lošti, spausdami šalia „Monetų rodymo lentelės” 

esančių simbolių „-” ir „+” mygtukus arba „Pirmojo statymo” mygtuką. Kiekvieną 

kartą paspaudus „Pirmojo statymo” mygtuką, jūsų monetų vertė padidės viena moneta. 

Kai pasieksite žaidime didžiausią leistiną monetų vertę ir dar kartą paspausite 

„Pirmojo statymo” mygtuką, monetų vertė nusistatys į mažiausią. 

3. Pasirinkite stebuklingą numerį, spausdami „-” ir „+” mygtukų simbolius, esančius po 

skaičiumi, kuris rodomas „Stebuklingų numerių lentelėje”. 
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4. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalyti” mygtuką. Jums bus išdalytos 5 kortos. 

Tos kortos, kurios turi didžiausią galimybę užbaigti laimėjimo derinį, automatiškai 

pažymimos žodžiu „TURIMOS”. Galite pasirinkti: jas laikyti arba atžymėti ir 

pažymėti kitas kortas, spausdami tiesiog ant žaidimo ekrane rodomų kortų. 

5. Kai pasirinkote, kurias kortas pasilikti, paspauskite „Traukti” mygtuką, kad galima 

būtų nepažymėtas kortas paimti ir pakeisti naujomis. 

6. Jeigu laimite, galutinė suma bus rodoma „Laimėjimo lentelėje”. Galite pasirinkti 

susirinkti arba dvigubinti laimėjimą. 

7. Su ta pačia monetų verte ir skaičiumi iš praeito raundo norėdami žaisti dar kartą, 

paspauskite „Dalyti” mygtuką arba pakeiskite statymo vertes, vadovaudamiesi šio 

skyrelio instrukcijomis. 

 

Laiminčiosios rankos 

Penkios vienodos – bet kokios keturios tos pačios vertės kortos ir Juokdario korta. 

Karališkoji spalva – tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas ir dešimtakė. Šį derinį 

galima užbaigti su Juokdario korta. 

Eilė ir spalva – bet kokios tos pačios rūšies didėjimo (mažėjimo) tvarka einančios 

penkios kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 

Keturios vienodos – bet kokios keturios tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti 

su Juokdario korta. 

Pilna troba – bet kokios trys tos pačios vertės kortos ir skirtingos vertės pora. Šį derinį 

galima užbaigti su Juokdario korta. 

Spalva – bet kokios penkios tos pačios rūšies kortos, kurios neina iš eilės. Šį derinį 

galima užbaigti su Juokdario korta. 

Eilė – bet kokios skirtingos rūšies iš eilės einančios kortos. Šį derinį galima užbaigti su 

Juokdario korta. 

Trys vienodos – trys tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario 

korta. 

Dvi poros – bet kokios dvi tos pačios vertės kortos ir bet kokios dvi tos pačios vertės 

kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 

Valetai ir aukštesnė – valetų pora arba bet kokia kita didesnės vertės pora (damos, 

karaliai, tūzai). Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 

 

Laimėjimo išmoka 

Jūsų laimėjimai išmokami pagal toliau pateiktą lentelę: 

Ranka – Laimėjimo išmoka 

Penkios vienodos – 500 x statymas 

Karališkoji spalva – 100 x statymas 

Eilė ir spalva – 50 x statymas 

Keturios vienodos – 25 x statymas 
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Pilna troba – 15 x statymas 

Rūšis –10 x statymas 

Eilė – 5 x statymas 

Trys vienodos – 3 x statymas 

Dvi poros – 2 x statymas  

Valetai ir aukštesnė – 1 x statymas 

„Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau” funkcija 

Jeigu yra galima „Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau” funkcija, taikomos šios taisyklės: 

ši funkcija įjungiama laimėjus „Dvigubai” mygtuku. Ši funkcija žaidžiama su standartine 

52 pokerio kortų kalade. Prieš prasidedant žaidimui, kaladė išmaišoma. Turėsite atspėti, 

ar užversta korta yra didesnė, ar mažesnė už 7. Pasirinkus, korta atverčiama ir, jeigu 

spėjimas buvo teisingas, jūsų laimėjimas padvigubinamas. Jeigu spėjimas neteisingas, 

prarandate to raundo laimėjimą. Jeigu kortos vertė lygi 7, pasiliekate savo laimėjimą ir 

galite žaisti toliau. Atverstos kortos iš ekrano nepradingsta ir šalia jų, dešinėje pusėje, 

padedama užversta korta. 

Kiekvieną kartą pasirinkę dvigubinimą, daugiausia galite spėti penkis kartus. Suma, iš 

kurios žaidžiate, yra dabartinis laimėjimas, kuris rodomas „Laimėjimo lentelėje”. 

 

2.9 Žaidimas „Drakono kiaušinis” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15  skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Drakono kiaušinis” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai, kurie įjungia papildomą nemokamų sukimų funkciją ir nustato nemokamų 

sukimų skaičių bei dauginamąjį. Papildomoje funkcijoje gaunate 15 kiaušinių. 

Kiekviename iš jų slepiasi drakonas. Jūs turite surasti tris vienodus drakonus. 

Atsižvelgiant į sugrupuoto drakono rūšį, jūs gausite 10, 15, 20, 25 arba 30 nemokamų 

sukimų, kurių dauginamieji yra tarp 3x ir 5x. Nemokamų sukimų iš naujo įjungti 

negalima. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
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2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu galima Lošimo funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 

Jeigu pasirenkate „Lošimą”, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite 

atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta 

atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą esamo laimėjimo sumą. Jeigu 

teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 

 

2.10 Žaidimas „Feng Fu” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašomos dabartinės eilučių ir statymo parinktys, pastatoma 

didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. 

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Feng Fu” pagyvina „Scatter”, „Wild” simboliai ir 

ypatingas praplečiantis papildomas „Wild” simbolis. „Scatter” simbolis suteiks Jums bet 

laimėjimas kuriuose būgnuose. Ypatingas praplečiantis papildomas „Wild” simbolis 

pasirodo tik nemokamuose sukimuose ir visas laimėjimo eilutes padaugina iš 2x už 

kiekvieną šio simbolio pasirodymą laiminčiuose deriniuose. Norėdami padvigubinti 

laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 
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Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo/Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”,. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” 

esančius mygtukus „-” ir „+”,. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima 

aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne 

daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo 

nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 

statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir 

derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir 

visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”.  

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime yra 9 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane paspausdami 

„Laimėjo išmokos” mygtuką. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Laimėjimo derinys 
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Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi 

pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, 

išskyrus „Scatter” simbolius, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia 

pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo 

išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote per sukimą. 

 „Wild” simbolis 

FU simbolis yra „Wild” korta, kuri gali įgauti visų kitų kortų vertę, kad galima būtų 

baigti laimėjimo derinį. Jeigu turite tris ar daugiau išsibarsčiusių FU simbolių, Jums 

suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

Nemokami sukimai 

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos 

apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. 

Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami iš naujo, taip suteikiant dar daugiau nemokamų 

sukimų. 

Lošimo funkcija 

Jeigu galima Lošimo funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirinkote lošimą , ekrane pasirodys užverstas tūzas. Turėsite atspėti, kokios 

spalvos – raudonos ar juodos – yra tūzas. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta ir, jeigu 

Jūsų spėjimas buvo teisingas, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu spalvos 

neapsėjate teisingai, dabartinio laimėjimo netenkate. 
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Simboliai 5x 4x 3x 

 

200 x Bendras 
laimėjimas 
+ Papildomi sukimai 

20 x Bendras 
laimėjimas 
+ Papildomi sukimai 

2 x Bendras laimėjimas 
+ Papildomi sukimai 

 

1000 x Laimėjimas 500 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 

 

600 x Laimėjimas 250 x Laimėjimas 90 x Laimėjimas 

 

500 x Laimėjimas 200 x Laimėjimas 75 x Laimėjimas 

 

400 x Laimėjimas 150 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 

 

300 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 30 x Laimėjimas 

 

200 x Laimėjimas 75 x Laimėjimas 25 x Laimėjimas 

 

100 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

75 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 
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75 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

75 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

50 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

50 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

2.11 Žaidimas „Gaisras ir karšta” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidimas yra 5 nustatytos eilutės. Jūs renkatės norimą statyti sumą. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Gaisras ir karšta” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai (įjungia papildomą žaidimą), kurie įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami 

padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 
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naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 

statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė 

suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

1  2  3  4  5  

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter” 

simbolius, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

 

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau. 

„Wild” simbolis 

Auksinis septynetas yra „Wild” simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą žaidime esantį 

simbolį, išskyrus „Scatter” simbolį, kad galima būtų baigti laimėjimo derinius. Jeigu 

vienu metu simbolis „Wild” pasirodo daugiau nei vienoje eilutėje, tai šis simbolis 

kiekvienoje laimėjimo eilutėje atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai yra 

išmokami atskirai. Šiuo atveju visi laimėjimai sudedami, kad jūs galėtumėte lošti arba 

susirinkti bendrą laimėjimą. 

 

Papildomas žaidimas 

Pasirodžius trims ar daugiau auksinių žvaigždžių, bet kur ant būgno pasirodo „Scatter” 

simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą. Papildomame žaidime kiekviena šią funkciją 

įjungusi žvaigždė slėps vieną iš žaidimo simbolių. Turėsite pasirinkti vieną iš žvaigždžių 

ir paspausti ant jos, kad paslėptas simbolis būtų atskleistas. Tą akimirką visos šią funkciją 

įjungusios žvaigždės pasikeis į tą simbolį ir sudegs. Jūsų papildomas laimėjimas yra 

laimėjimo išmoka už tą simbolių derinį ir bus pridėtas prie jūsų laimėjimų sukimo metu. 
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Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti savo laimėjimą. 

Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite 

atspėti, kokia bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus 

spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), 

būgnai pradės suktis, ir jeigu jūs atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. 

Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate turimo laimėjimo. Trečia galimybė – 

pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei 

pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl „lošti” iš esamo 

laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 

 

 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

800 x 
Laimėjima
s 

200 x 
Laimėjima
s 

20 x 
Laimėjima
s 

- 

 

120 x 
Laimėjima
s 

40 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

- 

 

80 x 
Laimėjima
s 

20 x 
Laimėjima
s 

6 x 
Laimėjima
s 

- 
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50 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

4 x 
Laimėjima
s 

- 

 

40 x 
Laimėjima
s 

10 x 
Laimėjima
s 

3 x 
Laimėjima
s 

- 

 

30 x 
Laimėjima
s 

9 x 
Laimėjima
s 

3 x 
Laimėjima
s 

- 

 

30 x 
Laimėjima
s 

8 x 
Laimėjima
s 

3 x 
Laimėjima
s 

1 x 
Laimėjima
s 

 

2.12 Žaidimas „Vaisius” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 
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statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Vaisius” pagyvina „Wild”, „Scatter” ir „Premijos” 

simboliai. Trys ar daugiau „Scatter” simbolių suteiks Jums nemokamus sukimus, o 

„Premijos” simbolis, atsirandantis pirmame ir penktame būgnuose, įjungs Papildomą 

žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite lošti iš laimėjimo. 

 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius „-” 

ir „+” mygtukus. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką 

„+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo 

statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis 

skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 15 eilučių, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, 

paspauskite „Sukimo” mygtuką arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę 

pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime galite aktyvinti daugiausia 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane 

paspaudę „Laimėjo išmokos” mygtuką. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 12  13  14  15  

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, įskaitant „Scatter” 

simbolius. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos.Taip pat galite lošti iš savo laimėjimo. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote sukimo metu. 

„Wild” simbolis 

Vaisių lėkštutės simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus 

„Scatter” ir „Premijos” simbolį, vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. 

Kai laimėjimo eilutėje atsiranda daugiau kaip du „Wild” simboliai, laimėjimas 

išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simboliai 

pabaigia tos laimėjimo eilutės laimėjimo derinį, už kurį laimėjimas yra didesnis nei už 

„Wild” simbolių derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

Nemokami sukimai 

Kokteilio simbolis – tai „Scatter” simbolis. Jeigu bet kokia tvarka ant būgnų iškrenta 3, 4 

arba 5 „Scatter” simboliai, Jums suteikiami nemokami sukimai su dauginamuoju 3x: 

3 „Scatter” simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus su dauginamuoju 3x 

4 „Scatter” simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x 

5 „Scatter” simboliai suteikia 30 nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x 

Nemokami sukimai taip pat gali Jums suteikti daugiau nemokamų sukimų. Nemokami 

sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią 

nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos 

sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus ir atitinkamą 

dauginamąjį. Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lažintis iš 

savo bendro laimėjimo.  

Papildomas žaidimas 

Papildomas žaidimas įsijungia, kai ant pirmo ir penkto būgnų atsiranda du „Premijos” 

simboliai. 

Papildomame žaidime bus ekranas su 30 vynuogių kekių. Kai kuriose kekėse yra paslėpti 

pinigai, o kai kurios – supuvusios. Norėdami atidengti paslėptus pinigus, turite paspausti 

ant vynuogių kekių. Žaidimas baigiamas, kai tris kartus paspaudžiate ant supuvusių 

kekių. Jūsų laimėjimo išmoka yra Papildomame žaidime atskleistų laimėjimų suma. 

Papildomas žaidimas taip pat gali įsijungti nemokamų sukimų metu. Dauginamasis 3x 
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netaikomas papildomiems laimėjimams. Galite pasirinkti lažintis iš savo Papildomo 

žaidimo laimėjimų. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti  arba keturgubinti savo 

laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate Lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite 

atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, 

atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. 

Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 

 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

25000 x 
Laimėjimas 

1000 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

 

1000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

500 x 
Laimėjimas 

150 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

300 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 

 

200 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 
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100 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

50 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

30 nemokamų 
sukimų su 3x 
galimybe 
padauginti 

15 Papildomi 
sukimai su 3x 
galimybe 
padauginti 

7 Papildomi 
sukimai su 3x 
galimybe 
padauginti 

- 

 

Nuo pirmo iki penkto būgno: “Papildomas žaidimas” 

 

2.13 Žaidimas „Golfo čempionatas” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. 

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Golfo čempionatas” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai. Trys ar daugiau „Scatter” simbolių suteiks nemokamus sukimus. Norėdami 

padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą, galite lošti iš savo laimėjimo.  

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo/ Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus 
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mygtuką „+”, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” 

esančius mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima 

aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne 

daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo 

nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir 

derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir 

visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už 

eilutę, paspauskite „Sukimo” mygtuką, arba pakeiskite eilučių arba statymo už 

eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio instrukcijomis. 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime galite aktyvuoti daugiausiai iki 9 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane 

paspausdami „Laimėjo išmokos” mygtuką. 

1     2    3    4    5    6    7    8    9  

 

Laimėjimo derinys 
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Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi 

pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, 

išskyrus „Scatter” simbolius, už kuriuos laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gautos laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat galite lošti iš savo laimėjimo. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote per sukimą. 

 „Wild” simbolis 

Golfo lazdos simbolis, tai „Wild” korta, kuri gali gauti bet kokių kitų simbolių, išskyrus 

„Scatter”, vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. Visi „Wild” simbolio 

laimėjimai yra dvigubinami. 

Kai laimėjimo eilutėje pasirodo daugiau kaip du „Wild” simboliai, už juos laimėjimas 

išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simbolis 

užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmoka yra didesnė nei už 

„Wild” simbolio derinį. 

Nemokami sukimai 

Golfo čempionato simbolis, tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose atsiranda du „Scatter” 

simboliai, laimite dvigubą statymo sumą. Jeigu būgnuose atsiranda trys, keturi ar penki 

„Scatter” simboliai, Jūsų bendras statymas padauginamas remiantis laimėjimo išmokos 

lentele ir Jums suteikiami nemokami sukimai. Nemokami sukimai gali suteikti daugiau 

nemokamų sukimų. Yra 15 nemokamų sukimų. 

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Visi nemokamų 

sukimų laimėjimai padauginami iš 3. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant 

visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Išnaudoję visus suteiktus 

nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo. 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami 

padvigubinti savo laimėjimą, turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus 

kita korta, arba, norėdami keturgubinti savo laimėjimą, turėsite atspėti ar kita korta bus 

kryžiai, širdys, būgnai ar čirvai. Pasirinkus, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, 
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gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą ir galite pasirinkti susirinkti 

laimėjimą arba lošti iš jo. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate savo 

laimėjimą. 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

10000 x 
Laimėjimas 

2000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

 

750 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

750 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

400 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 

 

250 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

250 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

125 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

125 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 
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100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 
2 x 
Laimėjimas 

 

500 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

20 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

5 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

2 x Bendras 
laimėjimas 

 

2.14 Žaidimas „Toro kūjis” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidimas turi 9 nustatytas eilutes. Pasirenkamas eilučių skaičius. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Toro kūjis” pagyvina „Wild” simbolis ir Papildomas 

žaidimas. Norėdami padvigubinti savo laimėjimus, galite pasirinkti lošti iš laimėjimo. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 

naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  
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5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

Taip pat yra ypatinga auksinio laimėjimo eilutė, kuri atsiranda atsitiktine tvarka ir už joje 

esančius laimėjimo derinius bus išmokamas dvigubas laimėjimas. 

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Premijos” simbolius, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų 

pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo 

išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

Laimėjimo deriniai yra parodyti žemiau: 

Simboliai 5x 4x 3x 

 

500 x Laimėjimas 100 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 

 

200 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 15 x Laimėjimas 
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100 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

100 x Laimėjimas 20 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 

 

60 x Laimėjimas 15 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 

 

60 x Laimėjimas 15 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 

 

50 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 

 

40 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 2 x Laimėjimas 
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40 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 2 x Laimėjimas 

 

20 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

20 x Laimėjimas 5 x Laimėjimas 1 x Laimėjimas 

 

Taip pat išmokama už ypatingus laimėjimo derinius: jeigu laimėjimo eilutėje atsiranda 

trys ar daugiau kaukolių, o viena iš jų yra auksinė, laimėjimas dvigubinamas. Jeigu viena 

ar daugiau kaukolių yra krištolinė, laimėjimas trigubinamas. Jeigu laimėjimo derinyje yra 

tiek auksinė, tiek krištolinė kaukolė, jungiami du dauginamieji ir jūsų laimėjimas 

dauginamas iš 6. 

 „Wild” simbolis 

„Toro” simbolis – tai „Wild” simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą žaidime esantį 

simbolį, išskyrus kaukoles ir drakonus, kad galima būtų užbaigti derinį. 

 

Papildomas žaidimas 

Papildomas žaidimas įsijungia, kai bet kur ant būgnų atsiranda mėlynas IR raudonas 

drakonai (du mėlyni arba du raudoni drakonai Papildomo žaidimo neįjungia). Įsijungus 

žaidimui, turėsite rinktis vieną iš dviejų drakonų. Jūsų pasirinktas drakonas susigrums su 

nepasirinktu ir, jeigu laimės pasirinktas drakonas, gausite papildomą prizą su papildomais 

3x arba 4x dauginamaisiais. Jeigu jūsų drakonas nelaimi, gaunate papildomą prizą be 

papildomo dauginamojo. 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite 

atspėti, kokia bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus 
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spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), 

būgnai pradės suktis, ir jeigu jūs atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. 

Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – 

pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei 

pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, 

ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 

 

2.15 Žaidimas „Karštas speigas” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidimas turi 5 nustatytas eilutes. Jūs renkatės, kokią sumą statyti. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia 

leistina žaidimo suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Karštas speigas” pagyvina „Wild” ir „Scatter” 

simboliai, „Scatter” simbolis suteikia nemokamų sukimų. Norėdami padvigubinti 

laimėjimus, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš 

naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau pateiktame 

paveikslėlyje. 
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1  2  3  4  5  

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

 

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau 

„Wild” simbolis 

Mėlynasis septynetas – tai „Wild” simbolis, kuris gali pakeisti bet kokį kitą žaidimo 

simbolį, išskyrus „Scatter”, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu vienu metu 

„Wild” simbolis pasirodo daugiau kaip vienoje laimėjimo eilutėje, tai jis kiekvienos 

laimėjimo eilutės simbolius pakeičia atskirai, o laimėjimai už laimėjimo derinius yra 

išmokami atskirai. Tokiu atveju visi laimėjimai yra grupuojami kartu, kad galėtumėte iš 

jų lošti arba juos susirinkti. 

Nemokami sukimai 

Žvaigždė yra „Scatter” simbolis, suteikiantis Jums nemokamų sukimų su dauginamuoju 

3x, jeigu ant būgnų pasirodo 3, 4 ar 5 žvaigždės. Yra 10, 20 ir 30 nemokamų sukimų, jie 

naudoja tokią pačią statymo vertę, kuri įjungė šią nemokamų sukimų funkciją. 

Nemokamus sukimus galima įjungti iš naujo. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos 

sudedant visus nemokamų sukimų laimėjimus. 

 

 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 
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Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

1000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

- 

 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

- 

 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

1 x 
Laimėjimas 
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Papildomi 
sukimai 

Papildomi 
sukimai 

Papildomi 
sukimai 

- 

 

 

2.16 Žaidimas „Skamba skamba varpeliai” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodoma 9 skirtingų 

simbolių parinktis. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidimas turi 27 nustatytas eilutes. Jūs renkatės, kokią sumą statyti. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina 

žaidimo suma.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Skamba skamba varpeliai” pagyvina „Wild” ir 

„Scatter” simboliai, „Scatter” simbolis įjungia Papildomą funkciją. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 

naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 
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Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

1   3   5   7   9   11   13   15   

17   19   21   23   25 27  

 

Laimėjimo derinys 

Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama 

jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti” 

mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 

 

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau. 

 „Wild” simbolis 

Rūmų juokdarys – tai „Wild” korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus 

„Scatter”, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės 

pasirodo trys „Wild” simboliai, laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos 

lentelę. 

 

Papildoma funkcija 

Varpeliai – tai „Scatter” simbolis, kuris įjungia Papildomą funkciją, jeigu ant būgnų 

atsiranda trys „Scatter” simboliai. Įsijungus Papildomai funkcijai, ekrane bus rodomos 

dvi varpelių poros: vienoje poroje neatskleistas grynųjų kiekis, kuriuos automatiškai 

gausite kaip premiją, o antroje poroje yra neatskleistas nemokamų sukimų kiekis. Savo 

nuožiūra pasirinkite premiją ir paspauskite varpelį. Jeigu pasirenkate nemokamus 

sukimus, bet kokie nemokamų sukimų laimėjimai bus automatiškai pridedami, o 

nemokamų sukimų pabaigoje galutinė laimėjimo suma bus perkelta į jūsų kredito 

sąskaitą. 

Simboliai 3x 

 

50 x Laimėjimas 

 

10 x Laimėjimas 
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8 x Laimėjimas 

 

6 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 

 

4 x Laimėjimas 

 

3 x Laimėjimas 

 

2.17 Žaidimas „Luna Parkas” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo 

mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo 

parinktis ir pastatoma suma su didžiausiu leistinu žaidimo kreditų kiekiu ir eilutėmis. 

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Luna Parkas” pagyvina „Wild” ir „Scatter” simboliai, 

„Scatter” simbolis suteikia Jums nemokamų sukimų. Taip pat galite pasirinkti lošti iš 

savo laimėjimų. 
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Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

6. Galite pasirinkti lošti iš laimėjimo arba jį susirinkti. Paspaudus „Lošimo” mygtuką, 

atsidarys „Lošimo” funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti susirinkti laimėtą sumą ir 

ji automatiškai bus pridedama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų 

lentelėje” arba galite rinktis lošti iš naujo. 

7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, 

paspauskite „Sukimo” mygtuką, arba pakeiskite eilučių arba statymo už eilutę 

parinktį, vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio instrukcijomis. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime daugiausia galite aktyvinti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodytatoliau 

esančiame paveikslėlyje. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” 

mygtuką. 

 

 

Laimėjimo derinys 
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Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote per sukimą. 

„Wild” simbolis 

Rato simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter”, 

vertę, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. 

Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už 

juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” 

simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni 

laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Nemokami sukimai 

„Luna Parko” simbolis – tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose pasirodo du „Scatter” 

simboliai, laimite dvigubą bendrą statymą. Jeigu būgnuose pasirodo trys, keturi ar penki 

„Scatter” simboliai, jūsų bendras statymas dauginamas pagal laimėjimo išmokos lentelėje 

esančius duomenis, Jums suteikiami nemokami sukimai su dauginamuoju 2x. Nemokami 

sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. 

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusių sukimų metu. Laimėjimo 

išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus 

laimėjimus. Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo 

bendro laimėjimo. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 
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Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

5000 x 
Laimėjimas 

2000 x 
Laimėjimas 

500 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

 

500 x 
Laimėjimas 

160 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

 

300 x 
Laimėjimas 

80 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

300 x 
Laimėjimas 

80 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

60 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

60 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

80 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

80 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 
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50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas - 

 

100 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

10 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

3 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

2 x Bendras 
laimėjimas 

 

 

2.18 Žaidimas „Viduržemis” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 

„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, 

perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausiu leistinu 

žaidimo kreditų kiekiu ir eilutėmis.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Viduržemis” pagyvina simboliai „Wild” ir „Scatter”. 

„Scatter” simbolis suteikia Jums nemokamų sukimų su kiekvieną kartą iškrentančiu 

atsitiktiniu dauginamuoju. Norėdami padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą, 

galite lošti iš savo laimėjimo. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Kiekvieno sukimo 

statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis 

skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  
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3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais žaidimo leistinais kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

6. Galite pasirinkti lošti iš laimėjimo arba jį susirinkti. Paspaudus „Lošimo” mygtuką, 

atsidarys Lošimo funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti: susirinkti laimėtą sumą, ji 

automatiškai bus pervedama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų 

lentelėje”, arba galite lošti iš naujo. 

7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, 

paspauskite „Sukimo” mygtuką, arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę 

pasirinkimą, vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio instrukcijomis. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime daugiausia galite aktyvinti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau 

esančiame 

paveikslėlyje.1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš sukimo metu gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat galite lošti iš savo laimėjimų. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote per sukimą. 

„Wild” simbolis 

Įprastiniame žaidime žiedo simbolis yra „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, 

išskyrus „Scatter”, vertes, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. 

Tik nemokamų sukimų metu princesės simbolis taip pat yra „Wild” korta ir gali pakeisti 

bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter”. 
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Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už 

juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” 

simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni 

laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Nemokami sukimai 

Burtininko simbolis – tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose atsiranda du „Scatter” 

simboliai, jūsų laimėjimas yra bendra pastatyta suma. Jeigu būgnuose atsiranda 3, 4 arba 

5 „Scatter” simboliai, jūsų bendra pastatyta suma yra dauginama remiantis laimėjimo 

išmokos lentele, o Jums suteikiama 10 nemokamų sukimų su kas kartą vis kitu atsitiktiniu 

dauginamuoju, kurio dydis gali būti nuo 1 iki 5 jūsų laimėjimų.  

Nemokamų sukimų metu be įprastinio „Wild” simbolio princesės simbolis taip pat yra 

„Wild” korta. Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, 

laimėjimas už juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos 

atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią 

išmokami didesni laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas. 

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusio sukimo metu. Laimėjimo 

išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus 

laimėjimus. Nemokami sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Išnaudojus 

visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami 

padvigubinti savo laimėjimą, turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus 

kita korta, arba, norėdami keturgubinti savo laimėjimą, turėsite atspėti, ar kita korta bus 

kryžiai, širdys, būgnai ar čirvai. Pasirinkus, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, 

gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą ir galite pasirinkti: susirinkti 

laimėjimą arba lošti iš jo. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate savo 

laimėjimą. 

Simboliai 5x  4x 3x 2x 

 

10000 x 
Laimėjimas 

1000 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

 

300 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 
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100 x Bendras 
laimėjimas 
+ Papildomi 
sukimai 

25 x Bendras 
laimėjimas 
+ Papildomi 
sukimai 

5 x Bendras 
laimėjimas 
+ Papildomi 
sukimai 

1 x Bendras 
laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

150 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

150 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

 

2.19 Žaidimas „Karališkasis dvejetas” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 9 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Žaidime yra nustatytos 27 laimėjimo eilutės. Jūs renkatės statomą sumą. Norėdami įsukti 

būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 

statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina 

žaidime suma.  
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Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Karališkasis dvejetas” pagyvina „Wild” simbolis, 

Papildoma funkcija, nemokami sukimai ir lošimo funkcija. Žaidime taip pat yra x2 

simboliai, kurie padvigubina jūsų laimėjimą, kai šie simboliai priklauso laimėjimo 

deriniui. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 

naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

parodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

paveikslėlyje. 

        2   4   6   8   10   12   14   

16   18   20   22   24 26  

1   3   5   7   9   11   13   15   

17   19   21   23   25 27  

 

Laimėjimo derinys 

Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama 

jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti” 

mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
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Toliau aprašomi laimėjimo deriniai: 

„Wild” simbolis 

Rūmų juokdarys – tai „Wild” korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus 

varpus ir septynetus, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje 

iš eilės pasirodo trys „Wild” simboliai, laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo 

išmokos lentelę. 

Papildoma funkcija 

Trys septynetai įjungia atsitiktinį Papildomą nežinomą prizą. Jeigu 

būgnuose atsiranda trys septynetai, jie suteikia Jums atsitiktinį nežinomą prizą, kurio 

vertė yra tarp 25 ir 100 kartų jūsų pastatytos sumos. 

 

Nemokami sukimai 

Trys varpai suteikia Jums atsitiktinį nemokamų sukimų skaičių. Yra 

40 nemokamų sukimų. Jie naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusio sukimo metu. Nemokami 

sukimai nesuteikia daugiau nemokamų sukimų. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos 

sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys 

„Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite 

padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošimą, Jums pateikiamos dvi monetos pusės. Turėsite atspėti, kas 

iškris: skaičius ar herbas. Paspaudus ant vienos monetos pusės ir ją pasirinkus, pradės 

mirksėti simbolis, rodantis, kuria puse nukrito moneta. Jeigu jūsų spėjimas teisingas, 

laimėsite dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu jūsų spėjimas klaidingas, neteksite 

dabartinio laimėjimo. 
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Simboliai Laimėjimas 

 

Paslaptingas 
laimėjimas  
25-100 x laimėjimas 

 

Iki 40 Papildomų 
sukimų 

 

50 x Laimėjimas 

 

8 x Laimėjimas 

 

5 x Laimėjimas 

 

4 x Laimėjimas 

 

3 x Laimėjimas 

 

2 x Laimėjimas 
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1 x Laimėjimas 

 

2.20 Žaidimas „Savanos karalius” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15  

Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. 

Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 

parinktis, pastatoma suma su didžiausiu leistinu žaidimo kreditų kiekiu ir eilutėmis. 

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Savanos karalius” pagyvina įprastinis „Wild” 

simbolis ir „Scatter” simbolis, kuris suteiks Jums nemokamų sukimų su dauginamuoju 2x 

bei antrasis „Wild” simbolis, kuris pasirodo tik nemokamų sukimų metu ir padvigubina 

jūsų laimėjimus. Ypatingas „Wild” simbolis pasirodo tik antrame, trečiame ir ketvirtame 

būgnuose. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir 

„+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma 

suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 

2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję 

būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 

naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite 

„Didžiausio statymo” mygtuką. 

4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”.  

5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama ir persiunčiama į bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma 

„Kreditų lentelėje”. 
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6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų 

lentelėje”. 

 

2.21 Žaidimas “Oro balionai” 

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 

„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, 

perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausiu žaidimo 

leidžiamu kreditų kiekiu ir eilutėmis.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Oro baronai” pagyvina „Wild” simbolis ir „Scatter” 

simbolis, kuris įjungia 12 nemokamų sukimų su didėjančiu dauginamuoju.  

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 15 eilučių, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 
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savo laimėjimus arba, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą arba pralošti jį, lošti dėl 

jų.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 

 

2.22 Žaidimas „Persijos sostai” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 20 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą.  

1  2 3 4  5  6 7 8 9 10  11  

12 13  14  15 16 17 18 19  20  
Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. 

Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 

parinktis, pastatoma suma su didžiausiu žaidimo leidžiamu kreditų kiekiu ir eilutėmis.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Persijos sostai” pagyvina simboliai „Wild” ir 

„Scatter”. Kai būgnuose atsiranda trys ar daugiau „Scatter” simbolių, jie įjungia Zikurato 

premiją. Zikurato premija leidžia lošėjui kaupti nemokamus sukimus ir papildomo 

dauginamojo dydį, kuriuos lošėjas gali panaudoti papildomų nemokamų sukimų metu po 

Zikurato premijos. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 20 eilučių, kurias galima aktyvinti.  

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 
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laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

 

Nemokami sukimai 

Nemokamų sukimų laimėjimo išmokos lentelė yra tokia pati kaip ir įprastiniame žaidime, 

tačiau su viena išimtimi: trys ar daugiau būgnuose esančių „Scatter” simbolių lošėjui 

suteiks tik piniginį laimėjimą. Didžiausiam laimėjimui netaikomas papildomas 

dauginamasis (5x „Wild”). Visiems kitiems nemokamų sukimų laimėjimo rezultatams 

laimėjimo išmokos lentelės išmokos dauginamos iš papildomo dauginamojo. Pasibaigus 

paskutiniam nemokamam sukimui, jeigu lošėjas papildomo režimo metu turėjo vieną ar 

daugiau laimėjimo rezultatų, rodoma bendra visų išmokų suma. Visi statymai ir žaistos 

eilutės yra tokios pačios kaip ir žaidime, kuris įjungė šią nemokamų sukimų funkciją. 

Nemokamų sukimų funkcijoje Lošimo funkcija negalima. Nemokamų sukimų laimėjimo 

suma apskaičiuojama kaip nemokamo laimėjimo visų laimėjimų suma kartu su laimėjimu 

„Scatter”, kuris įjungė nemokamus sukimus. Lošimo funkcijoje po nemokamų sukimų 

galima lošti iš nemokamų sukimų laimėjimo sumos. Nemokamų sukimų metu būgnuose 

yra papildomas „Wild” simbolis (Ciras soste), kuris yra Juokdario korta. Jeigu laimėjimo 

derinyje yra mažiausiai vienas papildomas „Wild” simbolis, laimėjimas dvigubinamas. 

 

Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 

 

2.23 Žaidimas „Laimės ratas” 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 25 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 

„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, 

perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausia leistina 

žaidimo statymo suma ir eilutėmis.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laimės ratas” pagyvina simboliai „Wild”, „Scatter” 

ir „Premija”. „Scatter” simbolis suteiks Jums „Scatter” laimėjimus, o „§os” simbolis 

įjungs Papildomą žaidimą. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 
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1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 25, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę. 

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 25 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

6. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, 

paspauskite „Sukimo” mygtukus, arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę 

pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime daugiausia galite aktyvinti 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame paveikslėlyje.         2   4   6   8   10   

12   14   16   18   20   22   24  

1   3   5   7   9   11   13   15   17   

19   21   23   25  

Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” 

mygtuką. 

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 

Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
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Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visos lažybos” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote sukimo metu. 

„Wild” simbolis 

Laimės rato simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus 

„Scatter” ir „Premijos”, simbolius, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. 

Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už 

juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” 

simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni 

laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

„Scatter” laimėjimai 

Auksinis simbolis yra „Scatter” simbolis. Jeigu po sukimo 2, 3, 4 arba 5 „Scatter” 

simboliai pasirodo bet kur būgnuose, jūsų bendra pastatyta suma yra padauginama pagal 

šią lentelę: 

 

 

Simboliai 5 x 4 x 3 x 2 x 

 

10000 x 
Laimėjimas 

1000 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

 

1000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

 

600 x 
Laimėjimas 

150 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

400 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 

 

300 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

300 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 
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200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

- 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

50 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

Spin the 
Wheel of 
Wealth 

Papildomas 
žaidimas 

Papildomas 
žaidimas 

- 

 

100 x Bendras 
laimėjimas 

25 x Bendras 
laimėjimas 

5 x Bendras 
laimėjimas 

2 x Bendras 
laimėjimas 

  

 

Papildomas žaidimas 

Trys ar daugiau „Premijos” simbolių, esančių aktyvioje laimėjimo eilutėje, įjungia 

Papildomą turto rato žaidimą. Ne taip kaip visuose kituose laimėjimo eilutės deriniuose, 

„Premijos” simbolių nereikia išrikiuoti į kairę. Siekiant įjungti Papildomą žaidimą, šie 

simboliai gali pasirodyti bet kokia tvarka. 

Žaidimas įsijungia ir jo ekrane rodomi 15 „Premijos” simbolių. Turite pasirinkti vieną, 

kad atskleistumėte paslėptą simbolio vertę. Jūs galite būti apdovanotas kreditais arba 

gauti šansą sukti „Turto ratą”. Jeigu gaunate laimėjimą kreditais, tai kreditų suma iš karto 

pridedama į jūsų kreditų sąskaitą ir galite matyti visuose 14 „Premijos” simbolių 

paslėptus laimėjimus. Kuo didesnis „Premijos” simbolių, kurie įjungė Papildomą 
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žaidimą, skaičius, tuo didesnis šansas įsukti Turto ratą. Jeigu Papildomas žaidimas 

įsijungia su 5 „Premijos” simboliais, automatiškai galite įsukti Turto ratą. 

Norėdami žaisti Turto ratą, turite paspausti „Sukti” mygtuką ir laukti, kol Turto ratas 

nebesisuks. Turto rate yra 20 tarpų su skirtingais dauginamaisiais. Dauginamasis, ties 

kuriuo sustoja Turto ratas, bus pritaikytas jūsų statymui už eilutę, o suma, kurią gaunate, 

yra jūsų Papildomo žaidimo laimėjimas. 

 

2.24 Žaidimas „Laukinis perlas” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą.  

1  2  3 4  5  6  7  8 9  

Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. 

Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 

parinktis bei pastatoma suma su didžiausia leistina žaidimo kreditų suma ir eilutėmis  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laukinis perlas” pagyvina simbolis „Wild” ir 

simbolis „Scatter”, kuris įjungia 15 iš naujo įsijungiančių nemokamų sukimų su 

dauginamuoju 3x. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 

2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus 

didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius 

atsistatys į 1 eilutę. 

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. 

Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė 

suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
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Lošimo funkcija 

Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, 

tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti 

savo laimėjimus arba, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą arba jį pralošti, lošti dėl 

jų.  

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, 

kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. 

Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos 

spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 

 

2.25 Žaidimas „Laukinis kalnagūbris” 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 20 skirtingų 

simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 40 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir rinktis statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 

„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, 

perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma suma su didžiausia leistina 

žaidimo kreditų suma ir eilutėmis.  

  1   2    3    4    5    6   7    8    9  10   

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

 

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laukinis kalnagūbris” pagyvina simbolis „Wild” ir 

simbolis „Scatter”, kuris įjungia nemokamus sukimus. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie “Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 

skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
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2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime galite aktyvinti 40 eilučių. Pasirinkus didžiausią 

galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 

1 eilutę. 

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 40 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

6. Norėdami žaisti vėl su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, 

paspauskite „Sukimo” mygtuką arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę parinktį iš 

naujo vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio instrukcijomis. 

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime daugiausia galite aktyvinti 40 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę 

„Laimėjimo išmokos” mygtuką (žemiau). 

Simboliai 5x 4x 3x 

 

- - 
2 x Bendras laimėjimas+ Papildomi 
sukimai 

 

1000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

50 x Laimėjimas 

 

500 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

25 x Laimėjimas 

 

500 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

25 x Laimėjimas 
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200 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

20 x Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

20 x Laimėjimas 

 

150 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

150 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

100 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 

 

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai privalo duotoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš 

eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo 

tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka 

apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
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Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote per sukimą. 

„Wild” simbolis 

Laukinio kalnagūbrio simbolis – tai „Wild” simbolis, kuris gali įgauti visų kitų simbolių, 

išskyrus „Scatter”, vertę, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. 

Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys trys ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už 

juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, kuri atsidaro paspaudus mygtuką 

“Taisyklės”, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje 

laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. 

Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Nemokami sukimai 

Gyvybės medžio simbolis – tai simbolis „Scatter”. Kai būgnuose pasirodo trys „Scatter” 

simboliai, laimite dvigubą bendro statymo kiekį ir suteikiami nemokami sukimai. 

Simbolis „Scatter” pasirodo tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. Nemokamų 

sukimų būna 5 ir jie naudoja tą patį eilutės statymą bei eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos to sukimo, kuris aktyvino šią nemokamų sukimų funkciją, metu. Laimėjimo 

išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus 

laimėjimus. 

2.26 Žaidimas „Senovės pasaulio stebuklai” 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. 

Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodoma 15 skirtingų 

simbolių parinktis. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio. 

Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite 

atlikti statymus ir rinktis statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 

„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, 

perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma suma su didžiausia leistina 

žaidimo kreditų suma ir eilutėmis.  

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Senovės pasaulio stebuklai” pagyvina simboliai 

„Wild”, „Scatter” ir „Premija”. Simbolis „Scatter” suteiks Jums nemokamų sukimų, o 

„Premijos” simbolis įjungs Papildomą žaidimą. 

 

Kaip žaisti? 

Norint žaisti žaidimą: 

1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus 

mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. Jūsų kiekvieno 

sukimo statoma suma yra statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. 

Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
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2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 

mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime galite aktyvinti 15 eilučių. Pasirinkus didžiausią 

galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 

1 eilutę. 

3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu 

sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 

4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su 

didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau 

kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų 

veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 

5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite ant žaidimo ekrane esančio 

„Laimėjimo išmokos” mygtuko, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu 

laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra 

parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 

6. Norėdami žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Laimėta suma bus 

automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri yra rodoma „Kreditų 

lentelėje”.  

 

Laimėjimo išmoka 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime daugiausia galite aktyvinti 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta 

toliau esančiame 

paveikslėlyje.1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12  13  14  15  

 Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 

 

Laimėjimo derinys 

Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai privalo duotoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš 

eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter” ir „Premijas”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet kokia jų 

pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo 

išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 

Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 

kreditų sąskaitos. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. 

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis 

„Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 

pastatote sukimo metu. 

„Wild” simbolis 

Švyturio simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti bet kurių kitų simbolių, išskyrus 

„Scatter” ir „Premija”, simbolius, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. 
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Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už 

juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” 

simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni 

laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

 

Nemokami sukimai 

Dzeuso simbolis yra „Scatter” simbolis. Kai būgnuose pasirodo du „Scatter” simboliai, 

laimite dvigubą bendrą statymo sumą. Jeigu būgnuose atsiranda trys, keturi arba penki 

„Scatter” simboliai, bendra pastatyta suma dauginama remiantis laimėjimo išmokos 

lentele ir Jums suteikiami nemokami sukimai su dauginamuoju 3x. Nemokami sukimai 

taip pat gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. 

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo 

naudojamos to sukimo, kuris aktyvino šią nemokamų sukimų funkciją, metu. Laimėjimo 

išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus 

laimėjimus. 

Papildomas žaidimas 

Koloso simbolis yra „Premijos” simbolis. Jeigu aktyvioje laimėjimo eilutėje iš eilės 

atsiranda trys ar daugiau „Premijos” simbolių, įsijungia Papildomas žaidimas. 

Papildomame žaidime turite pasirinkti tris iš dvylikos galimų laivų, kad atskleistumėte 

savo laimėjimą. Pasirinkę tris laivus, galėsite matyti kituose simboliuose paslėptus 

laimėjimus. Papildomo žaidimo laimėjimai apskaičiuojami sudedant pasirinktų laivų 

atskleistas vertes. Papildomo žaidimo laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimo eilučių 

laimėjimų. 

Simboliai 5x 4x 3x 2x 

 

10000 x 
Laimėjimas 

1000 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

 

100 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

25 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

3 x Bendras 
laimėjimas+ 
Papildomi 
sukimai 

2 x Bendras 
laimėjimas 

 

Papildomas 
žaidimas 

Papildomas 
žaidimas 

Papildomas 
žaidimas 

- 

 

1000 x 
Laimėjimas 

200 x 
Laimėjimas 

40 x 
Laimėjimas 

5 x 
Laimėjimas 

 

500 x 
Laimėjimas 

100 x 
Laimėjimas 

30 x 
Laimėjimas 

3 x 
Laimėjimas 
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300 x 
Laimėjimas 

75 x 
Laimėjimas 

20 x 
Laimėjimas 

2 x 
Laimėjimas 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 

 

200 x 
Laimėjimas 

50 x 
Laimėjimas 

15 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

100 x 
Laimėjimas 

25 x 
Laimėjimas 

10 x 
Laimėjimas 

- 

 

 

 

2.27 Žaidimas „Europietiška ruletė” 

Pagalba – ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino 

atstovaujantį krupjė (dar vadinamą dileriu), kuris išsuka ruletės ratą ir tvarko statymus. 

Žaidžiant europietišką ruletės versiją, rate būna 37 angos, kuriose yra 36 numeriai ir 

vienas 0. Amerikietiškoje versijoje dauguma ruletės ratų turi du nulius, todėl yra 38 

angos. 

Norėdami laimėti ruletę, turite atspėti, kur kiekvieną kartą pasukus nuriedės kamuoliukas. 

Savo statymą arba statymus turite atlikti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba 

ant išorinių kategorijų išdėstytame stale. Kai kurie lošėjai statymus atlieka ant daugybės 

skaičių, kad padidintų tikimybę laimėti sulig kiekvienu pasukimu, tačiau tokiu atveju 

laimėjimo suma yra labai sumažinama.  

Kai atliekate statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui 

įkritus į angą, laimėjimai nustatomi pagal tuos statymus, kurie buvo statyti ant arba šalia 

numerio, ant kurio nukrito kamuoliukas. Be to, statymai, atlikti ant išorinio išdėstymo, 

laimimi, jeigu laimintysis skaičius yra vienoje iš tų kategorijų. 

Galite pasirinkti atlikti statymą ant: 

Konkretaus skaičiaus 

Skaičių derinio 

Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, lyginis arba nelyginis. 

 

Kaip žaisti? 
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1. Pasirinkite statomą sumą, žaidimo ekrane spausdami strėlytes, esančias šalia žetonų.  

2. Atlikite savo statymą, paspausdami ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, 

kuris atitinka skaičius arba kategorijas, ant kurių norite statyti. Ant tos pačios vietos 

galite paspausti keletą kartų, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti 

statymą” mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo. 

3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite ant „Sukimo” mygtuko. Ruletės ratas pradės 

suktis, o skaičius, ties kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame žaidimo ekrano 

kampe. Jeigu laimite, laimėjimas bus parodytas „Laimėjimo lentelėje”. 

4. Norėdami žaisti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame 

raunde, paspauskite „Statymas iš naujo” mygtuką arba paspauskite ant naujų vietų, 

kad atliktumėte statymus. 

 

Statymo tipai 

Tiesus – skaičiaus centre padėdami žetoną, galite statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 

0. 

Išskaidytas – padėdami žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galite statyti ant dviejų 

skaičių. 

Gatvės – galite statyti ant trijų skaičių, žetoną padėdami ant ruletės stalo vidinės kairės 

krašto linijos, kuri yra šalia atitinkamos trijų skaičių eilės. 

Kampo – galite statyti ant keturių skaičių, statydami žetonus ant kampo, kuriame sueina 

keturi skaičiai. 

Ketverto – galite statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3, padėdami savo žetoną ant vidinio krašto 

linijos tarp 0 ir 1. 

Linijos – galite lažintis iš dviejų gatvės statymų (t. y. šeši skirtingi skaičiai dvejose eilėse 

po tris skaičius), padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, 

skirianti dvi eiles.  

Stulpelio – stulpelio numerių apačioje yra trys laukeliai, pažymėti „2 iki 1”. Galite atlikti 

statymus visiems šiems skaičiams, žetoną padėdami į vieną iš šių laukelių. Jeigu jūsų 

kamuoliukas nusileidžia ant bet kurio skaičiaus, kuris yra stulpelyje, Jums sumokama 

santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius. 

Tuzino – galite atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dėdami ant vieno iš trijų 

laukelių, pažymėtų „1-as 12”, „2-as 12” arba „3-ias 12”. Jeigu kamuoliukas nusileidžia 

ant bent vieno iš jūsų 12 skaičių, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis 

skaičius. 

Raudonas ar Juodas, Lyginis ar Nelyginis, Didelis ar Mažas – galite atlikti statymą ant 

vieno iš laukelių, esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių 

(išskyrus 0). Kiekvienas laukelis apima 18 skaičių. Laimite lyginį pinigų skaičių (1 su 1) 

iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis skaičius. 

Pastaba: galite atlikti statymus su dviem, trimis ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, 

naudodami skaičių 0, galite atlikti statymus ant 1–0, 1–2–0, 2–0, 3–0 arba 1–2–3–0. 

Nulių kaimynai 

0–2–3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35. 
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Nulių kaimynai. Šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o ant stalo yra greta. 

Atliekamas išskirstomasis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35. 

Našlaičiai 

6, 17, 25, 27, 34. 

Tai statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau 

išsidėstantys toli. 

Trečias cilindre 

5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36. 

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie suporuoti greta. 

Našlaitėliai 

1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34. 

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie rate yra greta, tačiau 

išsidėstę toli. 

 

Laimėjimo išmokos lentelė 

Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas  

1 skaičius – tiesus – 35 iki 1 

2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1 

3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1 

4 skaičiai – kampo – 8 iki 1 

4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1 

6 skaičiai – linijos – 5 iki 1 

12 skaičių – tuzino ar stulpelio – 2 iki 1 

18 skaičių – raudonas ar juodas, lyginis ar nelyginis arba didelis ar mažas – 1 iki 1 

Vieno nulio ruletės ratas 

Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę 

0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 

31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26 

Spalvos 

Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 

Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 

Žalia: 0 

Europietiško ruletės stalo išdėstymas 
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2.28. Žaidimas „Pinigų panika“ („Cash Stampede“) 

 
Pinigų panika – 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį 

derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Bonus“ ir „Scatter Cash Stampede“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 monetomis („Coins“). 1 (vienos) 

monetos („Coin“) vertė – 0,01 EUR (vienas euro centas).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo 

sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 

statymas): 
 

Statymas („Bet“) Monetų skaičius Galutinė statymo suma („Total Bet“) 
  („Coins“)   

      

 €0,01 25 €0,25 
      

 €0,02 50 €0,50 
      

 €0,05 125 €1,25 
      

 €0,10 250 €2,50 
      

 €0,20 500 €5,00 
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 €0,25 625 €6,25 
      

 €0,50 1250 €12,50 
      

 €1,00 2500 €25,00 
      

 €2,00 5000 €50,00 
      

Laimintys deriniai:     

     

 Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

     

 
5x simbolis 
„Arklys“  Statymas („Bet“) x 100  

      
4x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 50 
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4x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „Scatter Cash 8 papildomi sukimai. 

Stampede“  

  
3x simbolis „Scatter Bonus“ Statymas („Bet“) x 50 ir 8 papildomi sukimai. 

 Papildomų sukimų metu, simbolis „Wild Cash 

 
Stampede“ atsiranda ir yra laikomas trečiojo 
būgno 

 
vidurinėje pozicijoje iki kol bus išnaudoti 
papildomi 

 sukimai. 
  

Simbolis „Wild Cash 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter 
Bonus“ ir 

Stampede“ „Scatter Cash Stampede“, padėdamas lošėjui 
 sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
 aukščiau. Simbolis „Wild Cash Stampede“ gali 
 atsirasti tik trečiame būgne. 
  
2x bet koks gyvūno simbolis 
ir 

Statymas („Bet“) x 10 ir 5 papildomi persukimai 
(„re- 

simbolis „Wild Cash 
spins). Vykstant papildomiems persukimams, 
yra 

Stampede) išlaikomas laimėtas derinys ir lošėjui suteikiama 
 galimybė pasididinti savo laimėjimą, jeigu 
 persukimo metu jo laimintis derinys pasipildys 
 atitinkamais simboliais. 
  

 
Simbolis „Scatter Bonus“ ir simbolis „Scatter Cash Stampede“ gali atsirasti tik 

antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.  
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-

ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas 

iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 

mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 

punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 

Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 

paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.29 Žaidimas „Dvigubas žaidimas – Super statymas“  („Double Play 

SuperBet“) 
 

Dvigubas žaidimas – Super statymas yra 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

surinkti laimintį derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Dvigubas žaidimas“ 

(„Double play“) ir „Super statymas“ („Super Bet“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter DoublePlay SuperBet“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma - 600  
EUR (šeši šimtai eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 linijomis. Lošėjas taip pat gali 

pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Dvigubas žaidimas“ ir/arba „Super 

statymas“.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 
 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50 

  
€0,05 €1,25 
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€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00 

  
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50 

  
€1,00 €25,00 

  
€2,00 €50,00 

  

 
 
Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x6“ („Double Play x6“), 

galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.  
Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x9“ (Double Play x9“), 

galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.  
Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x3“ („Super Bet x3“), galutinė 

statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.  
Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x5“ („Super Bet x5“), galutinė 

statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.  
Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x5“ 

galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 4.  
Pasirinkus papildomą funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė 

statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 6.  
Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x6“ 

galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 8.  
Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x9“ 

galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 12. 

 

Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas“ („Double Play“) – padidina simbolio 

„Wild“ vertę ir taip suteikia lošėjui galimybę laimėti didesnę pinigų sumą:  
Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x6“ („Double Play x6“) - padidina simbolių 

„Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 6, o papildomuose sukimuose 

padaugina laimėjimą iš 

Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x9“ („Double Play x9“) - padidina simbolių 

„Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 9, o papildomuose sukimuose 

padaugina laimėjimą iš 

Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) - padidina simbolio „Wild“ 

išsukimo galimybę: 

Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild“ 

išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild“ 

išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „7“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „7“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „7“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „7“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Varpelis“ arba 
„Žvaigždė“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Varpelis“ arba 
„Žvaigždė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Varpelis“ arba 
„Žvaigždė“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Širdys“, „Vynai“, 
„Būgnai“, Statymas („Bet“) x 100 

„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  

  
4x simbolis „Širdys“, „Vynai“, 
„Būgnai“, Statymas („Bet“) x 20 

„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  
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3x simbolis „Širdys“, „Vynai“, 
„Būgnai“, Statymas („Bet“) x 10 

„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  

  
5x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Scatter DoublePlay Statymas („Bet“) x 2500 ir 15 papildomų 
SuperBet“ sukimų. 

  
4x simbolis „Scatter DoublePlay Statymas („Bet“) x 250 ir 15 papildomų 
SuperBet“ sukimų. 

  
3x simbolis „Scatter DoublePlay Statymas („Bet“) x 75 ir 15 papildomų 
SuperBet“ sukimų. 

  
2x simbolis „Scatter DoublePlay Statymas („Bet“) x 25 

SuperBet“  

  
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 3 

  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Scatter DoublePlay SuperBet“, 
padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius 

 paminėtus aukščiau. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-

ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas 
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iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 

mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 

punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 

Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 

paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.30 Žaidimas „Laiminčios lapės“ („Foxin Wins“) 
 

Laiminčios lapės – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę 

, išskyrus simbolius „Scatter Pot“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma - €100 (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją 

„Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo    

suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 35. 

Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 50. 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 

Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  

€0,02 €0,50 
  

€0,05 €1,25 
  

€0,10 €2,50 
  

€0,20 €5,00 
  

€0,25 €6,25 
  

€0,50 €12,50 
  

€1,00 €25,00 
  

€2,00 €50,00 
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Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina simbolio „Lapiukai“ 

„Fox Pup“ išsukimo galimybę:  
Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina simbolio 

„Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.  
Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) padidina simbolio 

„Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose.  
Simbolis „Lapiukai“ („Fox Pup“) bet kurio lošimo metu gali pavirsti simboliu „Wild 

Lapė“ ir taip padidinti tikimybę lošėjui sudaryti laimintį derinį.  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet) x 1000 

  
4x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Namas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Namas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Namas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Namas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo Statymas („Bet“) x 250 

rutulys“  

  
4x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo Statymas („Bet“) x 100 

rutulys“  

  
3x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo Statymas („Bet“) x 20 
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rutulys“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Wild Lapė“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Wild Lapė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Wild Lapė“ Statymas („Bet“) x 200 

  
2x simbolis „Wild Lapė“ Statymas („Bet“) x 10 

  

Simbolis „Wild Lapė“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter Pot“, padėdamas lošėjui sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

  

5x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) (be 
„Super 

 statymo“ sumos) x 100 ir 10 papildomų 
 sukimų. 
  

4x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) (be 
„Super 

 statymo“ sumos) x 15 ir 10 papildomų 
 sukimų. 
  

3x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) (be 
„Super 

 statymo“ sumos) x 5 ir 10 papildomų 
 sukimų. 
  

2x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) (be 
„Super 

 statymo“ sumos) x 1. 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-

ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas 

iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 

mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 

punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 

Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 

paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 

2.31 Žaidimas „Pašėlusi gorila“ („Gorilla Go Wild“) 
 
Pašėlusi gorila – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomas funkcijas „Hario premijis lošimas“ („Gary‘s bonus time“), 

„Haris valgo bananus“ („Garyy goes bananas“), „Hario ir gorilų papildomų funckijų 

karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“), „Visada laimimi gorilų sukimai“ 

(„Gorillionaire win spins feature“), „Palikti „Wild Mėlyna gorila“ simbolius („Stay 

wild feature“). „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“) ir „Daugiau 

simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Šventykla“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,30 (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 

€60 (šešiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri pagal lošimo 

taisykles negali būti mažesnė nei €0,30 (trisdešimt euro centų) ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 

statymas“. Lošime visada lošiama 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,30 

  
€0,02 €0,60 

  
€0,05 €1,50 

  
€0,10 €3,00 
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€0,20 €6,00 

  
€0,25 €7,50 

  
€0,50 €15,00 

  
€1,00 €30,00 

  
€2,00 €60,00 

  

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“) x 150 

  
3x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 250 

  

4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 50 
3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“) x 50 
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3x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Mėlyna gorila“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter Šventykla“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
  
5x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“) x 2500 

  
4x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“) x 125 

  
2x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“) x 50 

  

 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 
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teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-

ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas 

iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 

mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 

punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 

Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 

paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

Hario premijinis lošimas („Gary‘s bonus time“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet 

kurio sukimo metu, lošėjas atsitiktinai gali laimėti Statymo sumą („Bet“) padaugintą iš 

50, 100, 150, 300, 1000, arba gali laimėti pasirinkimą lošti papildomoje funkcijoje.  
„Haris valgo bananus“ („Gary goes banans“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet 

kurio sukimo metu, Hariui suvalgius bananą yra padidinama tikimybė laimėti Hario 

premijinį lošimą („Gary‘s bonus time“).  
„Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“) 

yra papildomo laimėjimo funkcija. Išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter 

Šventykla“, lošėjui suteikiama viena iš žemiau aprašytų funkcijų:  
„Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“):  
Lošėjui suteikiami 10 sukimų, kuriuose visada bus bent viena laiminti 

kombinacija. Visi laimėjimai dvigubinami.  
„Palikti „Wild Mėlyna gorila“ simbolius“ („Stay wild feature“): 

Dalyvaujant lošime 5 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter 

Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukus simbolį ar 

simbolius „Wild Mėlyna gorila“, jie pasiliks išsukti būgnuose ir taip suteiks galimybę 

lošėjui pasidinti laimėjimą.  „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier 

feature“):  
Dalyvaujant lošime 10 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter 

Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose lošėjas gali pasididinti 

laimėjimą iki 10 kartų. 

Kiekvieną kartą šiuose papildomuose sukimuose išsukus simbolį „Scatter 

Šventykla“ daugiklis didėja vienu kartu. 

„Daugiau simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“):  
Dalyvaujant lošime 15 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius 

„Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukta bet 

kuri trijų simbolių kombinacija gali pavirsti į simbolius „Wild Mėlyna gorila“ ir taip 

suteiks galimybę lošėjui pasidinti laimėjimą.  
Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo 

pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą. 
 
 

2.32 Žaidimas „Airiškos akys 2“ („Irish Eyes 2“) 
 
Airiškos akys 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Pot“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka. 

Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- €50 (penkiasdešimt eurų).  
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 

1 iki 25 lošimo linijų („Lines“)ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“) x 60 

  
2x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 750 

  
4x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 250 

  

 
3x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 50 

   
2x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 4 

   
5x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“) x 400 

   
4x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“) x 100 

   
3x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“) x 20 

   
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 
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4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 75 

   
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

   
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

   
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 50 

   
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

   
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

   
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

   
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

   
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 5000 

   
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 1000 

   
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 200 

   
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 10 

   
1x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 2 

   

Simbolis „Wild Girl“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
„Scatter 

 Pot“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
 kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
   

5x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
100 ir 

 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose trigubinami. 
Visi 

 
papildomi sukimai lošiami tomis 
pačiomis 

 
linijomis ir statymais, kokie buvo 
pasirinkti 

 pagrindiniame sukime, lėmusiame 
 papildomą sukimą. 

4x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
15 ir 

 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose trigubinami. 
Visi 

 
papildomi sukimai lošiami tomis 
pačiomis 

 
linijomis ir statymais, kokie buvo 
pasirinkti 

 pagrindiniame sukime, lėmusiame 
 papildomą sukimą. 

3x simbolis „Scatter Pot“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 
ir 
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 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose trigubinami. 
Visi 

 
papildomi sukimai lošiami tomis 
pačiomis 

 
linijomis ir statymais, kokie buvo 
pasirinkti 

 pagrindiniame sukime, lėmusiame 
 papildomą sukimą. 

2x simbolis „Scatter Pot“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2  

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-

ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas 

iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 

mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 

punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 

Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 

paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.33 Žaidimas „Medūza 2“ („Medusa 2“) 
 

Medūza 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą lošimą („Game feature“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Medusa II“ už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka. 

Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

- €50 (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 
 

Statymas („Bet“) („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50 
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€0,05 €1,25 

  
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00 

  
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50 

  
€1,00 €25,00 

  
€2,00 €50,00 

  

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba 
„10“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba 
„10“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba 
„10“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“) x 50 
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3x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“) x 20 

  

Simbolis „Veidas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scater Medusa II“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Medusa 

II“ 

Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet 
kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir 
ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki 
būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol 
visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui 
suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą. 

4x simbolis „Scatter Medusa 

II“ 

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet 
kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir 
ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki 
būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol 
visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui 
suteikdami galimybę pasididinti limėjimą. 

3x simbolis „Scatter Medusa 

II“ 

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet 
kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir 
ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki 
būgnai gali užsirakinti ir sukti visi penki 
būgnai gali užsirakinti ir sukti 
būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip 
lošėjui suteikdami galimybę pasididinti 
laimėjimą. 

 
 
 
 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
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2.34 Žaidimas Panelė Midas („Miss Midas“) 
 

Panelė Midas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“) bei papildomą 

„Panelės Midas prisilietimo“ galimybę.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Pilis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 

€100 (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 

statymas“. Lošime visada lošiama 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumą („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 

statymas). 

 
 
          Statymas („Bet“)       Galutinė statymo suma („Total Bet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo 

suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 35.  
Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo 

suma („Total Bet“ apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.  
Galimybė „Panelės Midas prisilietimas“ atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Povas“ 

ir „Sostas“ į simbolį „Wild Panelė Midas“. 

Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina „Panelės Midas 

prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“ ir 

„Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“. 

Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“)padidina „Panelės Midas  

€0,01 €0,25 
  

€0,02 €0,50 
  

€0,05 €1,25 
  

€0,10 €2,50 
  

€0,20 €5,00 
  

€0,25 €6,25 
  

€0,50 €12,50 
  

€1,00 €25,00 
  

€2,00 €50,00 
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prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“, 

„Rožė“ ir „Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“) x 30 

  
2x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“) x 125 

  
3x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 35 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 7 
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5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 75 
  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Panelė Midas 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter Pilis“, padėdamas lošėjui 
sudaryti 

 
vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

  
5x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“) x 2500 ir 25 papildomi 

 sukimai. 
4x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“) x 375 ir 20 papildomų 

 sukimų. 
3x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“) x 100 ir 15 papildomų 

 sukimų. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 

2.35 Žaidimas „Pelėdos akys“ („Owl Eyes“) 
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Pelėdos akys – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Mėnulis“, už kuriuos laimėjimai išmokami 

bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 

€100 (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošimo linijų 

(„Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, 

pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“) x 800 

  
4x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“) x 60 

  
3x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“) x 600 

  
4x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“) x 20 
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5x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Pelėda“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter Mėnulis“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. 
 Simboliai „Wild Pelėda“ gali atsirasti tik 

 
antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgnuose. 

  
5x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 100 ir 5 papildomi 

 sukimai. 
4x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 20 ir 5 papildomi 

 sukimai. 
3x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi 

 sukimai. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
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dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.36 Žaidimas „Burtininkė“ („Spin Sorceress“) 
 

Burtininkė – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją 

„Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50 

  
€0,05 €1,25 

  
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00 

  
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50 

  
€1,00 €25,00 

  
€2,00 €50,00 

  

 
Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 50 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers 

simbolis „Wild“. Laimėjimo daugiklis parenkamas atsitiktinai ir matomas lošimo 

ciklo metu: 
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Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 2, 3 arba 5 kartais. Galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50. 

Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę  
pasididinti savo laimėjimą 5, 8 arba 12 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 125.  
Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 10, 15 arba 20 kartų. Galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200.Papildoma 

funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą 15, 20 arba 25 kartus. Galutinė statymo suma („Total 

Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.  
Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 20, 30 arba 50 kartų. Galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 500.  
 

 Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“) x 150 

  
3x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 10 
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5x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui 
sudaryti 

 
vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

 
Jeigu pasirinkta funkcija „Super 
statymas“, 

 
laimėjimai atitinkamai dauginami. 
Simboliai 

 
gali atsirasti antrame, trečiame ir 
ketvirtame 

 būgnuose. 
  

5x simbolis „Scatter Sagė“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) x 50 ir 
10 

 papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter Sagė“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) x 10 ir 
10 

 papildomų sukimų. 
3x simbolis „Scatter Sagė“ Galutinis statymas („Total Bet“) x 2 ir 10 

 papildomų sukimų. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.37 Žaidimas „Žvaigždžių manija“ („Starmania“) 
 
Žvaigždžių manija – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
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Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Bonus“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €20 

(dvidešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošimas visada lošiamas 10 linijų.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,10 

  
€0,02 €0,20 

  
€0,05 €0,50 

  
€0,10 €1,00 

  
€0,20 €2,00 

  
€0,25 €2,50 

  
€0,50 €5,00 

  
€1,00 €10,00 

  
€2,00 €20,00 

  

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
   

  Statymas („Bet“) x 500 

5x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis   
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  Statymas („Bet“) x 25 

3x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 4 

2x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 100 
5x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 60 
4x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 15 
3x simbolis   

   

  Statymas („Bet“) x 75 

5x simbolis arba  

   Statymas („Bet“) x 30 

4x simbolis arba   

    

   Statymas („Bet“) x 8 
3x simbolis arba   

    

   Statymas („Bet“) x 50 
5x simbolis  arba  

    

   Statymas („Bet“) x 10 
5x simbolis  arba  

    

   Statymas („Bet“) x 4 
5x simbolis  arba  

    
Simbolis 
„Wild“   

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

   „Scatter Bonus“, padėdamas lošėjui 

   
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

   
aukščiau. Simbolis „Wild“ gali atsirasti 
tik 

   
antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgnuose. 

5x simbolis „Scater Bonus“ Statymas („Bet“) x 200 ir 10 papildomų 
   sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose 
   būgnuose. 
4x simbolis „Scatter Bonus“ Statymas („Bet“) x 100 ir 10 papildomų 

   sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose 
   būgnuose. 
3x simbolis „Scatter Bonus“ Statymas („Bet“) x 20 ir 10 papildomų 

   sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose 
   būgnuose. 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
 

2.38 Žaidimas „Merlino milijonai – superstatymas“ („Merlin‘s Millions 

SuperBet“) 
 
Merlino milijonai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Dangaus šviesulys“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - €70 (septyniasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją 

„Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 50 linijų.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 

Bet“) 
  

€0,01 €0,50 
  

€0,02 €1,00 
  

€0,05 €2,50 
  

€0,10 €5,00 
  

€0,20 €10,00 
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Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers 

simbolis „Wild Merlinas“: 

Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100. 

Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę  
pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.  
Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.  
Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.  
Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“) suteikia lošėjui 

galimybę  
pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 100 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

139 

 

  
3x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 50 

  

3x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 20 
5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „9“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  
Simbolis „Wild Merlinas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrs simbolį 

 „Scatter Dangaus šviesulys“, padėdamas 
 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti 
 antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 
  
3x simbolis „Scatter Dangaus Galutinis statymas (be „Super statymo“ 

šviesulys“ sumos) x 2 ir 5 papildomi sukimai. 
 
 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 
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papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.39 Žaidimas „Pikta beždžionė“ („Mad Mad Monkey“) 
 
Pikta beždžionė – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Mad mad monkey“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

€10 (dešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“) x 24 

  
2x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“) x 4 

  
5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 1000 
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4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 50 
  
3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 24 

  
5x simbolis „Gyvatė“ arba 
„Kokosai“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Gyvatė“ arba 
„Kokosai“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Gyvatė“ arba 
„Kokosai“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 24 

  
3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 8 

  
5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 6 

  

Simbolis „Beždžionė“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter Mad mad monkey“, padėdamas 
 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. Laimėjimas 
 dvigubinamas. Simboliai gali atsirasti tik 

 
antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgnuose. 

  
5x simbolis „Scatter Mad mad 
monkey“ Galutinis statymas x 400 ir 10 papildomų 

 sukimų. 
  
4x simbolis „Scatter Mad mad 
monkey“ Galutinis statymas x 30 ir 10 papildomų 

 sukimų. 

  
3x simbolis „Scatter Mad mad 
monkey“ Galutinis statymas x 4 ir 10 papildomų 

 sukimų. 
  
2x simbolis „Scatter Mad mad 
monkey“ Galutinis statymas x 2.  
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius

2.40 Žaidimas „Drakono istorija“ („A Dragons Story”) 
 

Drakono istorija – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma - €100 (vienas šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Super 

statymas x3“ („Super Bet x3) ir „Super statymas x5“ (Super bet x5“). Lošimas visada 

lošiamas 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 
 
 
 

Statymas („Bet“) Galutinė statymo 

(„Bet“) 
suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50 

  
€0,05 €1,25 

  
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00 
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€0,25 €6,25 
  

€0,50 €12,50 
  

€1,00 €25,00 
  

€2,00 €50,00 
  

 

 

Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“), žymima simboliais „Mažieji 

drakonai“ („Little dragons“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo 

galimybę: 

Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio 

„Wild Drakonas“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą 

dauginant iš 35. 

Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild  
Drakonas“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. Galutinė statymo 

suma („Total Bet“) paskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.  
Nepasirinkus nei vienos iš aukščiau paminėtos papildomos funkcijos, simbolio 

„Wild Drakonas“ išsukimo galimybė yra padidinta tik trečiame būgne.  
 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laimintys deriniai: 

 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“) x 100 
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2x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“) x 3 
5x simbolis „Karys“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Karys“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Karys“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Karys“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Drakonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui 
sudaryti 

 
vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

 Laimėjimas dvigubinamas. 
  
5x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“) x 2500 ir 10 papildomų 

 sukimų. 
  
4x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų 

 sukimų. 
  
3x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų 

 sukimų. 
  
2x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
Simbolis „Drąsusis seras Viljamas ir Išsukus šį simbolį, lošėjas gali laimėti 
ugnies kamuolys“ Statymą („Bet“) padaugintą iš 50, 75, 
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100, 

 125, 200, 250, 375, 500, 625 arba 1250. 
  

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.41 Žaidimas „Medūza“ („Medusa”) 
 
Medūza – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Medusa“ ir „Scatter Pegasas“, už kuriuos 

laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo 

suma - €50 (penkiasdešimt eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi 

pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total 

bet“ (Galutinis statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Auskarai“ arba 
„Bateliai“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Auskarai“ arba 
„Bateliai“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Auskarai“ arba 
„Bateliai“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Vaza“ arba 
„Vynuogės“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Vaza“ arba 
„Vynuogės“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Vaza“ arba 
„Vynuogės“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „Medūzos Veidas“ 3 papildomi persukimai, kuriuose visi 

 laimėjimai yra trigubinami. Antrame, 
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 trečiame ir ketvirtame būgnuose 
 padidinama tikimybė išsukti simbolį 

 „Medūzos veidas“. 
Simbolis „Medūzos Veidas“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
  

5x simbolis „Scatter Medusa“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) x 250 ir 
10 

 papildomų sukimų, kurių metu visi 
 laimėjimai yra dvigubinami. 

4x simbolis „Scatter Medusa“ 
Galutinis statymas („Total Bet“) x 15 ir 
10 

 papildomų sukimų, kurių metu visi 
 laimėjimai yra dvigubinami. 
3x simbolis „Scatter Medusa“ Galutinis statymas („Total Bet“) x 5 ir 10 

 papildomų sukimų, kurių metu visi 
 laimėjimai yra dvigubinami. 
2x simbolis „Scatter Medusa“ Galutinis statymas x 2. 
3x simbolis „Scatter Pegasas“ Suteikia lošėjui galimybę atsitiktinai 

 
pasirinkti atversti du simbolius „Pegasas“ 
ir 

 
taip pasididinti savo laimėjimą iki 50 
kartų. 

Simbolis „Kareivis“ 
Nuo 1 iki 3 papildomų sukimų, kurių 
metu 

 
laimėjimai yra dauginami iš 5. Simbolis 
gali 

 
atsirasti tik trečiame būgne ir tik išsukus 
3 

 
arba daugiau simbolius „Scatter 
Medusa“. 

 Simbolio „Kareivis“ papildomi sukimai 
 žaidžiami po jau laimėtų 10 papildomų 
 sukimų su simboliais „Scatter Medusa“. 
Simbolis „Scatter Pegasas“ Papildomuose sukimuose, laimėtuose su 

 simboliais „Scatter Medusa“, išsukus 

 
simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas 
yra 

 dvigubinamas. 
 Papildomuose sukimuose, laimėtuose su 

 
simboliu „Kareivis“, išsukus simbolį 
„Scatter 

 
Pegasas“, laimėjimas yra dauginamas iš 
5. 

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 
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teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.42 Žaidimas „Ugnikalnio išsiveržimas“ („Volcano eruption”) 
 

Ugnikalnio išsiveržimas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. Lošimas turi papildomą Išsiveržimo („Eruption“) funkciją.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Vulkanas“, už kuriuos laimėjimai išmokami 

bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo 

suma - €50 (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total 

bet“ (Galutinis statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 150 
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3x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Beždžionė“ arba Statymas („Bet“) x 200 

„Apelsinai“  

  
4x simbolis „Beždžionė“ arba Statymas („Bet“) x 30 

„Apelsinai“  

  
3x simbolis „Beždžionė“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Apelsinai“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 8 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Vulkanas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter Vulkanas“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 
aukščiau. Simboliai gali atsirasti 
antrame, 

 trečiame ir ketvirtame būgnuose. 
  
3x simbolis „Scatter Vulkanas“ Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi 

 persukimai. Papildomų sukimų metu, 

 trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti 
 simbolį „Wild Vulkanas“. 
2x simbolis „Vulkanas“ Galutinis statymas x 2. 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui 

teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį 

(-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 

dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 

paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, 

aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 

suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 

papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 

2.43 Žaidimas „Raganos pasipelnymas“ („Witch pickings”) 
 
Raganos pasipelnymas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Raganos premijinis lošimas“ 

(„Witches bonus“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, už kuriuos laimėjimai išmokami 

bet kuria eilės tvarka 

Minimali statymo suma – €0,40 (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - €80 (aštuoniasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri negali būti 

mažesnė už minimalią statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime 

visada lošiama 25 linijomis.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
  

€0,01 €0,40 
  

€0,02 €0,80 
  

€0,05 €2,00 
  

€0,10 €4,00 
  

€0,20 €8,00 
  



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

151 

 

€0,25 €10,00 
  

€0,50 €20,00 
  

€1,00 €40,00 
  

€2,00 €80,00 
  

 
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 800 

  
4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
5x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“) x 600 

  
4x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“) x 80 

  
3x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“) x 40 

  
5x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“) x 400 
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4x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“) x 625 

  
4x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“) x 100 

  

2x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“) x 50 

Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter Trys raganos“, lošėjui atsiveria 

„RAGANŲ PREMIJINĮ LOŠIMĄ“ („Witches Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) 

papildomus sukimus („Witches bonus“). Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas 

turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną funkciją iš trijų 

ekrane matomų raganų:  
Mėlyna ragana („Blue witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios 

bus panaudotos papildomuose lošimuose:  
„Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš 

simbolių: „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Visi 

simboliai „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ ir „Pakabutis su kate“ papildomuose 

lošimuose virsta parinktu simboliu.  
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„Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: 

„Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Kiekviename lošimo 

būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti 

laimintį šių simbolių derinį.  
„Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: 

„Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Už kiekvieną 

papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris 

apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.  
Raudona ragana („Red witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus 

panaudotos papildomuose lošimuose:  
„Pasklidę simboliai „Wild“ („Expanding wilds“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ 

patrigubėja ir apima visas tris to būgno pozicijas.  
„Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau 

simbolių „Wild“.  
„Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ 

simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.  
Žalia ragana („Green witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus 

panaudotos papildomuose lošimuose:  
„Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2, 

3, 4 arba 5.  
„Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie 

yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, išskyrus simbolius 

„Scatter Trys raganos“, kuris gali būti išsidėstę bet kokia tvarka.  
„5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi lošimai.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
 

2.44 Žaidimas „Auksinis juokdarys 50000“ („Jackpot Jester 50000“) 
 
Auksinis juokdarys 500000 – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) 

bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du 

šimtai eurų).  
Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo 

tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą: 
 

Žetonų Statymo suma Statymo suma 
nominalas „Bet („Total Stake“) („Total Stake“) 
denomination“ lošime „Bet 10“ lošime „Bet 20“ 

   
0,01 €0,10 €0,20 

   
0,02 €0,20 €0,40 

   
0,05 €0,50 €1,00 

   
0,10 €1,00 €2,00 

   
0,20 €2,00 €4,00 

   
0,25 €2,50 €5,00 

   
0,50 €5,00 €10,00 

   
1,00 €10,00 €20,00 

   
2,00 €20,00 €40,00 

   
 

 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ 

(„Bet“) pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Paspaudus papildomą mygtuką „Maksimaliai statyti 20“ „Max bet 20“, lošėjas iš karto 

dalyvaus „Statyk 20“ „Bet 20“ lošime.  
Laimintys deriniai „Statyk 10“ („Bet 10“) lošime: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Juokdarys“ Žetono nominalas x 1000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 150 
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 100 
3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 50 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 40 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 30 
3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 20 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
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Laimingi deriniai „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Juokdarys“ Žetono nominalas x 2000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 400 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 300 
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 100 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 80 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 60 
3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 40 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 

 
Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali 

būti panaudoti „Super žaidime“ („SUPER GAME“). Lošėjas bet kuriuo metu gali 

atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“). 

 Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super Game“): 

Lošėjui, lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurį 19.6. punkte nurodytą laimintį 

derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti lošime „Super 

žaidimas“ („Super Game“), spaudžiant mygtuką „Super žaidimas“ („Super Game“). 

Laimingi deriniai „Super žaidimas“ („Super Game“) lošime: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 10000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 3000 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 2000 
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 1000 
3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 500 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 400 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 100 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
9x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 50000 

 
Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą, paspausdamas mygtuką 

„Atsiimti“ („Collect“).  
Papildomas lošimas nėra privalomas. 
 
 

2.45 Žaidimas „Pašėlęs auksinis juokdarys“ („Jackpot Jester Wild Nudge“) 
 

Pašėlęs auksinis juokdarys – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) 

bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).  
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du 

šimtai eurų).  
Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo 

tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą: 
 

Žetonų Statymo suma Statymo suma 
nominalas „Bet („Total Stake“) („Total Stake“) 
denomination“ lošime „Bet 10“ lošime „Bet 20“ 

   
0,01 €0,10 €0,20 

   
0,02 €0,20 €0,40 

   
0,05 €0,50 €1,00 

   

 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ 

(„Bet“) pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Paspaudus papildomą mygtuką „Atlikti didžiausią statymą 20“ („Max bet 20“), lošėjas iš 

karto dalyvaus „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime.  
Laimintys deriniai „Statyti 10“ („Bet 10“) lošime: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 1000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Deimantas“ Žetono nominalas x 150 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 100 
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 50 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 40 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 30 

0,10 €1,00 €2,00 
   

0,20 €2,00 €4,00 
   

0,25 €2,50 €5,00 
   

0,50 €5,00 €10,00 
   

1,00 €10,00 €20,00 
   

2,00 €20,00 €40,00 
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3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 20 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 

 

Laimintys deriniai „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 2000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 400 
3x simbolis „Deimantas“ Žetono nominalas x 300 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 100 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 80 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 60 
3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 40 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 

 
Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali 

būti panaudoti „Super žaidime“ („Super game“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti 

savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).  
Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super game“): 

Lošėjui, pagrindiniame lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurį 20.6. punkte 

nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė 

dalyvauti papildomame lošime „Super žaidimas“ („Super game“).  
Laimintys deriniai „Super žaidimas“ („Super game“) lošime: 

 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 20000 

  
3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 2000 
3x simbolis „Deimantas“ Žetono nominalas x 1000 
3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 1000  
3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 400 
3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 200 
3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 100 
Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
9x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 100000 

 
Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką 

„Atsiimti“ („Collect“).  
Papildomas lošimas nėra privalomas. 

 

2.46 Žaidimas „Vakaras su Holly Madison“ („An Evening with Holly Madison“) 
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Vakaras su Holly Madison – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter Holly“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 60 

EUR (šešiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama statymo sumą („Bet“) padauginus iš 30 

(minimalios statymo sumos) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,30   
€0,02 €0,60 

  
€0,05 €1,50   
€0,10 €3,00 

  
€0,20 €6,00   
€0,25 €7,50   
€0,50 €15,00 

  
€1,00 €30,00   
€2,00 €60,00 

  
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“) x 1250 ir 10 papildomų 

 persukimų 
  
4x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų 

 persukimų 
3x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų 

 persukimų 
2x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“) x 15 
5x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 20 
3x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 10 
5x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 20 
3x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 10 
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5x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 10 
3x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 5 
5x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 10 
3x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 5 

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter Holly“, padėdamas lošėjui 
sudaryti 

 
vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

 Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir 
 ketvirtame būgnuose. 
 Išsukus laimintį derinį, kuriame yra bent 
 vienas simbolis „Wild“, šis simbolis 

 
išsiplečia ir apima visas pozicijas, 
esančias 

 tame būgne, kuriame jis buvo išsuktas. 
 
Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 2 simboliai „Scatter Holly“, lošėjas laimi 

vieną pakartotinį lošimą („Re-spin“), kuriame simboliai „Scatter Holly“ išlieka, o sukasi 

tik likusieji būgnai. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.47 Žaidimas „Bingo milijardai“ („Bingo billions“) 
 
Bingo milijardai - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter Bingo billions“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma –0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

– 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
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Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
3x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“) x 200 

  
2x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“) x 10 

  
1x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“) x 2 

  

5x simbolis „Scatter Bingo billions“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
100 ir 

 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

4x simbolis „Scatter Bingo billions“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
15 ir 

 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

3x simbolis „Scatter Bingo billions“ 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 
ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

2x simbolis „Scatter Bingo billions“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2 
  
5x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“) x 500 
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3x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“) x 60 

  
2x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“) x 750 

  
4x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“) x 4 

  
5x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba Statymas („Bet“) x 200 

„Kamuoliukas 55“  

  
4x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba Statymas („Bet“) x 75 

„Kamuoliukas 55“  

  
3x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Kamuoliukas 55“  

  
5x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba Statymas („Bet“) x 150 

„Kamuoliukas 36“  

  
4x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba Statymas („Bet“) x 50 

„Kamuoliukas 36“  

  
3x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba Statymas („Bet“) x 10 

„Kamuoliukas 36“  

  
5x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Kamuoliukas 16“  

  
4x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba Statymas („Bet“) x 20 

„Kamuoliukas 16“  
3x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba Statymas („Bet“) x 5 

„Kamuoliukas 16“  

Simbolis „Wild vyras“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter Bingo billions“, padedant lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 
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surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

korta - širdis būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.48 Žaidimas „Džeimsas Dynas“ („James Dean“) 
 
Džeimsas Dynas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių 

derinį.  
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „James Deam Holivudo žvaigždė“ ir „Violetinis James Dean“, už 

kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25   
€0,02 €0,50 

  
€0,05 €1,25   
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00   
€0,25 €6,25   
€0,50 €12,50 

  
€1,00 €25,00   
€2,00 €50,00 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „James Dean Holivudo 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
250 ir 

žvaigždė“ 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose trečiame būgne 
 padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino 

 
lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų 

 Legendos papildomų sukimų („Legend 
 spins“). Visi laimėjimai Legendos 

 
papildomuose sukimuose yra dauginami 
iš 

 5. 
  

4x simbolis „James Dean Holivudo 
Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 
15 ir 

žvaigždė“ 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose trečiame būgne 
 padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino 

 
lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų 

 Legendos papildomų sukimų („Legend 
 spins“). Visi laimėjimai Legendos 

 
papildomuose sukimuose yra dauginami 
iš 

 5. 
3x simbolis „James Dean Holivudo Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 5 
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ir 
žvaigždė“ 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose trečiame būgne 
 padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino 

 
lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų 

 Legendos papildomų sukimų („Legend 
 spins“). Visi laimėjimai Legendos 

 
papildomuose sukimuose yra dauginami 
iš 

 5. 
2x simbolis „James Dean Holivudo Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2 

žvaigždė“  

  
5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 100 

  

2x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 5 
5x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Kino juosta“ arba 
„Akiniai“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Kino juosta“ arba 
„Akiniai“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Kino juosta“ arba 
„Akiniai“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 10 
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3x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 5 

Simbolis „Mėlynas James Dean“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Violetinis James Dean“, „Kino lentelė“ 
ir 

 „James Dean Holivudo žvaigždė“, 
 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
 derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis 
 „Mėlynas James Dean“ gali atsirasti tik 
 antrame, trečiame ir ketvirtame būgne. 

 

Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Mėlynas James Dean“, 

lošėjas laimi tris pakartotinius lošimus („Re-spins“), kuriuose simboliai „Mėlynas 

James Dean“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. Pakartotinių lošimų laimėjimai yra 

trigubinami. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.  
Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Violetinis James Dean“, 

lošėjui atsiveria premijinis James Dean lošimas („James Dean pick bonus“), kuriame 

lošėjas, pasirinkęs vieną iš atsiradusių simbolių „Violetinis James Dean“, gali laimėti 

sumą, lygią statymo sumai („Bet“), padaugintai iki 150 kartų.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.49 Žaidimas „Milžiniški brangakmeniai‘ („Giant Gems“) 
 
Milžiniški brangakmeniai – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ 

(„Fortune spins“).  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą funkciją 

„Laimingi sukimai“ („Fortune spins“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
   
5x simbolis „Raudonas 
brangakmenis“ Statymo suma x 5000 

   
4x simbolis „Raudonas 
brangakmenis“ Statymo suma x 500 

   
3x simbolis „Raudonas 
brangakmenis“ Statymo suma x 100 

   
5x simbolis „Deimantas“ Statymo suma x 1000 

   
4x simbolis „Deimantas“ Statymo suma x 200 

   
3x simbolis „Deimantas“ Statymo suma x 80 

   
5x simbolis „Žalias brangakmenis“ Statymo suma x 400 

arba „Violetinis brangakmenis“   

   
4x simbolis „Žalias brangakmenis“ Statymo suma x 100 

arba „Violetinis brangakmenis“   

   
3x simbolis „Žalias brangakmenis“ Statymo suma x 50 

arba „Violetinis brangakmenis“   

   
5x simbolis „A“ Statymo suma x 200 

   
4x simbolis „A“ Statymo suma x 50 

   
3x simbolis „A“ Statymo suma x 20 

   
5x simbolis „K“ Statymo suma x 200 

   
4x simbolis „K“ Statymo suma x 50 

   
3x simbolis „K“ Statymo suma x 20 

   
5x simbolis „Q“ Statymo suma x 150 

   
4x simbolis „Q“ Statymo suma x 30 

   
3x simbolis „Q“ Statymo suma x 10 
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5x simbolis „J“ Statymo suma x 150 
4x simbolis „J“ Statymo suma x 30 
3x simbolis „J“ Statymo suma x 10 
5x simbolis „10“ Statymo suma x 150 
4x simbolis „10“ Statymo suma x 30 

3x simbolis „10“ Statymo suma x 10  

 
Papildoma funkcija „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“) padidina tikimybę išsukti 

laimingus simbolius, už kuriuos laimimi didesni laimėjimai. Lošėjas, norėdamas 

pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti mygtuką „Fortune Spins“ ir pasirinkti, kiek 

kartų nori didinti statymo sumą („Total bet“). Kuo daugiau kartų yra didinamas 

statymas, tuo tikimybė išsukti laiminčius derinius yra didesnė. 
 

 

2.50 Žaidimas „Laiminčios lapės 2“ („Foxin‘ wins again“) 
 

Laiminčios lapės 2 – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter varpelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją 

„Super statymas“ („Super Bet“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,50   
€0,02 €1 

  
€0,05 €2,50   
€0,10 €5,00 

  
€0,20 €10,00 

  
€0,25 €12,50 

  
€0,50 €25,00   
€1,00 €50,00   
€2,00 €100,00 

  
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
2x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“) x 10 

  

Simbolis „Wild lapinas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter varpelis“, padedant surinkti 
laimintį 

 derinį 
5x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“) x 5000 ir 10 papildomų 

 
persukimų. Visi laimėjimai 
papildomuose 

 sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus 

 
papildomus sukimus, lošėjas gali 
pasirinkti 

 
pasiimti laimėjimą arba kartoti 
papildomus 

 sukimus. 
4x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“) x 750 ir 10 papildomų 

 
persukimų. Visi laimėjimai 
papildomuose 

 sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus 

 
papildomus sukimus, lošėjas gali 
pasirinkti 

 
pasiimti laimėjimą arba kartoti 
papildomus 

 sukimus. 
3x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų 

 
persukimų. Visi laimėjimai 
papildomuose 
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 sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus 

 
papildomus sukimus, lošėjas gali 
pasirinkti 

 
pasiimti laimėjimą arba kartoti 
papildomus 

 sukimus. 
2x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
5x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Kokteilis“ arba Statymas („Bet“) x 250 

„Kompasas“  

  
4x simbolis „Kokteilis“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Kompasas“  

  
3x simbolis „Kokteilis“ arba Statymas („Bet“) x 20 

„Kompasas“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 
5 x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

 

Papildoma funkcija „Super statymas“ („Superbet“) padidina tikimybę išsukti 

simbolius „Wild lapinas“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti 

ant mygtuko „Superbet 1“ arba „Superbet 2“. Pasirinkus „Superbet 1“, tikimybė 

išsukti simbolius „Wild“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose, o minimalus statymas („Bet“) 

yra 0,75 EUR (septyniasdešimt penki euro centai). Pasirinkus „Superbet 2“, tikimybė 
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išsukti simbolius „Wild lapinas“ padidėja visuose penkiuose būgnuose, o minimalus 

statymas („Bet“) yra 1 EUR (vienas euras). 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą 

lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą 

tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 

suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba 

rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių 

derinį (-ius). 
 

 

2.51 Žaidimas „Džeko pupa“ (Jack‘s beanstalk“) 
 
Džeko pupa – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių 

derinį ir turintis papildomą premijinį lošimą „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg 

bonus“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50   
€0,05 €1,25 

  
€0,10 €2,50   
€0,20 €5,00   
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50   
€1,00 €25,00 
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€2,00 €50,00   

 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“) x 2500 

  
4x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“) x 250 

  

3x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“) x 50 
2x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
1x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“) x 1 

  
5x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“) x 20 
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5x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“) x 250 
  
4x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 5 
5 x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 20 
3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 5 
5x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 15 
3x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 5 
5x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 15 
3x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 5 
Simbolis „Stebuklingos pupos“, 3 papildomi sukimai 

išsisukęs 2, 3 arba 4 būgne  

 
Lošimo būgnuose atsisukus trims simboliams „Auksinis kiaušinis“, lošėjui atsiveria 

premijinis lošimas „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“). Premijiniame lošime 

lošėjas turi pasirinkti tris iš penkių atsiradusių simbolių „Žąsis“. Už kiekvieną 

pasirinkimą lošėjas gali laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai, padaugintai iš 25, 

50, 75, 125, 250, 375, 500 arba 2500. 
 

 

2.52 Žaidimas „Titanų audra“ („Titan storm“) 
 

Titanų audra – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra 

skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter vartai“, už kurį 

laimėjimas išmokamas bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą 

statymo sumą („Bet“) iš 25 ir atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total Bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 
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€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50 

  
€0,05 €1,25   
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00   
€0,25 €6,25   
€0,50 €12,50 

  
€1,00 €25,00   
€2,00 €50,00 

  
 
 
 Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
   
3x simbolis „Scatter vartai“ Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų 

 
sukimų. Papildomuose sukimuose 
išsukus 

 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra 
 dauginamas iš 5. 
   
5x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“) x 2000 

   
4x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“) x 200 

   
3x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“) x 50 

   
2x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“) x 10 

   
5x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“) x 1000 

   
4x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“) x 100 

   
3x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“) x 50 

   
2x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“) x 10 

   
5x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“) x 500 

   
4x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“) x 50 

   
3x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“) x 25 

   
5x simbolis „Durklas“ arba 
„Skydas“ Statymas („Bet“) x 200 

   
4x simbolis „Durklas“ arba 
„Skydas“ Statymas („Bet“) x 50 
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3x simbolis „Durklas“ arba 
„Skydas“ Statymas („Bet“) x 25 

   
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 100 

   
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 40 

   
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

   
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 100 

   
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 30 

   
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 15 

   
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

   
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 25 

   
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

3x simbolis „Wild“ 10 papildomų sukimų (papildomuose  

 sukimuose išsukus 5 vienodų simbolių  

 derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5).  

 Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose.  

   

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį kitą simbolį, 
padėdamas  

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius,  

 paminėtus aukščiau.  

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.53 Žaidimas “Teisėjas Dredas“ („Judge Dredd“) 
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Teisėjas Dredas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter ženklelis Dredd“, už kurį laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją 

„Super statymas“.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50   
€0,05 €1,25   
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00   
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50   
€1,00 €25,00   
€2,00 €50,00 

  

 

  

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

 
Simbolis „Wild Judge Dredd“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant 

 
sudaryti laimintį simbolių derinį, 
išskyrus 

 simbolį „Scatter ženklelis Dredd“ 
  
5x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“) x 200 

  
2x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Scatter ženklelis 
Dredd“ Statymas („Bet“) x 2500 ir 10 papildomų 

 sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
 sukimuose yra dvigubinami. 
4x simbolis „Scatter ženklelis 
Dredd“ Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų 

 sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
 sukimuose yra dvigubinami. 
3x simbolis „Scatter ženklelis 
Dredd“ Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų 

 sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
 sukimuose yra dvigubinami. 
2x simbolis „Scatter ženklelis 
Dredd“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Ginklas“ arba 
„Pirštinė“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Durklas“ arba Statymas („Bet“) x 100 
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„Skydas“ 
  
3x simbolis „Durklas“ arba 
„Skydas“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

 
Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti 
simbolius „Wild Judge Dredd“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi 
paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:  
a) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ 2, 3 ir 4 būgnuose 

(minimali statymo suma  
(„Bet“) yra €0.35 (trisdešimt penki euro centai));  
b) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ visuose penkiuose 

būgnuose (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.50 (penkiasdešimt euro centų)).  
Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simbolis „Wild Judge 

Dredd“ gali atsirasti tik 3-iame būgne (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.25 

(dvidešimt penki euro centai)). 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos 

spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas 

iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). 

Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką 

„Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. 

Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas 

papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 
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Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš 

tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.54 Žaidimas „Vilkų gauja“ („Wolfpack pays“) 
 
Vilkų gauja –5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra 

skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą 

statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,40   
€0,02 €0,80 

  
€0,05 €2,00   
€0,10 €4,00 

  
€0,20 €8,00   
€0,25 €10,00   
€0,50 €20,00 

  
€1,00 €40,00   
€2,00 €80,00 

  
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
Simbolis „Wild Vilkas“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant 

 sudaryti laimintį simbolių derinį 
  
5x simbolis „Wild Vilkas“ Statymas („Bet“) x 800 

  
4x simbolis „Wild Vilkas““ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Wild Vilkas“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“) x 20 
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3x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 40 

  
4x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 40 

  
4x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 25 

  
4x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 5 

  

3x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“) x 2 
5x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
4x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“) x 2 

  

 
Kiekvieną kartą, surinkus laimintį simbolių derinį, lošėjas laimi ir vieną papildomą 

sukimą. Po vieno laimėjimo, lošiant papildomą sukimą, padidėja tikimybė išsukti 

simbolį „Wild vilkas“ 3-iame būgne. Po dviejų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti 

simbolius „Wild vilkas“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose. Po trijų laimėjimų iš eilės, 

tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja visuose 5-iuose būgnuose.  
Laimėjus keturis kartus iš eilės, lošėjas laimi papildomus sukimus, kurie baigiasi, kai 

lošėjas nelaimi tris kartus (per tris sukimus). Prasidėjus papildomiems sukimams, 

atsiranda trys monetos, simbolizuojančios likusius papildomus sukimus: kiekvieną 

kartą nelaimėjus papildomame sukime, išnyksta viena moneta. Išnykus visoms trims 

monetoms, papildomi sukimai baigiasi. Papildomuose sukimuose lošimo būgnuose 

atsiranda 5 (penki) papildomi simboliai „Wild vilkas“, taip padidinant tikimybę 

išsukti laimintį simbolių derinį.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 
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bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 

2.55 Žaidimas „Pamišėlis“ („Psycho“) 
 
Pamišėlis – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter namas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali 

statymo - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,25 

  
€0,02 €0,50   
€0,05 €1,25   
€0,10 €2,50 

  
€0,20 €5,00   
€0,25 €6,25 

  
€0,50 €12,50   
€1,00 €25,00 

  
€2,00 €50,00 

  

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant 

 
sudaryti laimintį simbolių derinį, 
išskyrus 

 
simbolį „Scatter namas“. Visi laimėjimai 
už 

 
surinktus „Wild“ simbolių derinius gali 
būti 

 padauginti iš 2, 3, 4, 5, 10 arba 20. 
  
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 1250 

  
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 2 

  

5x simbolis „Scatter namas“ 
Statymas („Bet“) x 2500 ir 10, 15 arba 
20 

 papildomų sukimų. Papildomuose 

 
sukimuose laimėjimai už surinktus 
simbolių 

 
„Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 
4, 6, 

 8, 10, 20 arba 40. 
4x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“) x 375 ir 10, 15 arba 20 

 papildomų rsukimų. Papildomuose 

 
sukimuose laimėjimai už surinktus 
simbolių 

 
„Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 
4, 6, 

 8, 10, 20 arba 40. 
3x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“) x 50 ir 10, 15 arba 20 

 papildomų sukimų. Papildomuose 

 
sukimuose laimėjimai už surinktus 
simbolių 

 
„Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 
4, 6, 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

183 

 

 8, 10, 20 arba 40. 
2x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 1 

  
5x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“) x 1 

  
5x simbolis „Žvelgianti akis“ arba Statymas („Bet“) x 200 

„Vokas su pinigais“  

  
4x simbolis „Žvelgianti akis“ arba Statymas („Bet“) x 50 

„Vokas su pinigais“  

  
3x simbolis „Žvelgianti akis“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Vokas su pinigais“  

  
5x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 5 
5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 5 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.56 Žaidimas „Princas Robinas Hudas“ („Robin Hood Prince of Tweets“) 
 

Princas Robinas Hudas - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ 

(„Super Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter pilis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma 

– 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo 

funkciją „Super statymas“.  
Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą 

statymo sumą („Bet“) iš 20 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,20   
€0,02 €0,40 

  
€0,05 €1,00   
€0,10 €2,00 

  
€0,20 €4,00 

  
€0,25 €5,00   
€0,50 €10,00 
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€1,00 €20,00   
€2,00 €40,00   

 
 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
Simbolis „Wild Robinas Hudas“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant 

 
sudaryti laimintį simbolių derinį, 
išskyrus 

 simbolį „Scatter pilis“. Gali atsirasti tik 
 trečiame būgne. Gali paversti greta 

 
esančius simbolius į simbolį „Wild 
Robinas 

 Hudas“. 
  
5x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“) x 125 

  
3x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“) x 4 

  

5x simbolis „Scatter pilis“ 
Statymas („Bet“) x 4000 ir 15, 20 arba 
25 

 papildomų persukimų 
4x simbolis „Scatter pilis“ Statymas („Bet“) x 600 ir 15, 20 arba 25 

 papildomų persukimų 
3x simbolis „Scatter pilis“ Statymas („Bet“) x 160 ir 15, 20 arba 25 

 papildomų persukimų 
5x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“) x 25 
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2x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“) x 60 

  
3x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“) x 12 

  

2x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“) x 2 
5x simbolis „Krepšelis su aukso Statymas („Bet“) x 75 

monetomis“ arba „Taikinys su  

strėlėmis“  

  
4x simbolis „Krepšelis su aukso Statymas („Bet“) x 25 

monetomis“ arba „Taikinys su  

strėlėmis“  

  
3x simbolis „Krepšelis su aukso Statymas („Bet“) x 10 

monetomis“ arba „Taikinys su  

strėlėmis“  

  
5x simbolis „Lankas su strėlėmis“ 
arba Statymas („Bet“) x 60 

„Popieriaus lapas“  

  
4x simbolis „Lankas su strėlėmis“ 
arba Statymas („Bet“) x 20 

„Popieriaus lapas“  

  
3x simbolis „Lankas su strėlėmis“ 
arba Statymas („Bet“) x 5 

„Popieriaus lapas“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 35 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 12 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 2 
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 25 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 1 
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Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti 

laiminčių simbolių derinį. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti 

ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:  
a) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė 

pelėda“, „Pelėda su bokalu“ ir „Krepšelis su aukso monetomis“ (minimali statymo 

(„Bet“) suma yra €0.30 (trisdešimt euro centų));  
b) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė 

pelėda“, „Pelėda su bokalu“, „Krepšelis su aukso monetomis“, „Taikinys su strėlėmis“, 

„Lankas su strėlėmis“ ir „Popieriaus lapas“ (minimali statymo („Bet“) suma yra €0,80 

(aštuoniasdešimt euro centų)); 

Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simboliu „Wild Robinas 

Hudas“ gali būti paverstas tik simbolis „Princesė pelėda“.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.57 Žaidimas „Sukinių laboratorija“ („The Spin Lab“) 
Sukinių laboratorija - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

simbolių derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami 

iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma– 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą 

statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,40 

  
€0,02 €0,80   
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€0,05 €2,00 
  
€0,10 €4,00 

  
€0,20 €8,00   
€0,25 €10,00 

  
€0,50 €20,00   
€1,00 €40,00 

  
€2,00 €80,00 

  

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant 

 
sudaryti laimintį simbolių derinį, 
išskyrus 

 simbolį „Scatter“. 
  
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“) x 625 ir 5 papildomi 

 sukimai 
4x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“) x 250 ir 5 papildomi 

 sukimai 
3x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“) x 100 ir 5 papildomi 

 sukimai 
2x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“) x 50 
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5x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“) x 800 

  
4x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
5x simbolis „Violetinis atomas“ Statymas („Bet“) x 600 

  

4x simbolis „Violetinis atomas“ Statymas („Bet“) x 80 
  
3x simbolis „Violetinė atomas“ Statymas („Bet“) x 40 

  
5x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  

 
Lošimo būgnuose atsiradus trims ir daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui atsiveria 

premijinio lošimo („Spin Lab Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus 

lošimus. Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 

papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų linijų: 

Linija 1 („Row 1“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus 

panaudotos papildomuose lošimuose:  
„Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš 

simbolių: „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. 

Visi simboliai „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ ir „DNR 

molekulė““ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu.  
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„Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš 

simbolių: „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. 

Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip 

padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.  
„Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš 

simbolių: „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. 

Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas 

papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 

500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.  
Linija 2 („Row 2“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus 

panaudotos papildomuose lošimuose:  
„Simbolių „Wild“ gausybė („Wild stacked“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ 

išlieka savo vietoje, o likę būgnai sukasi, lošiant papildomus lošimus.  
„Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda 

daugiau simbolių „Wild“.  
„Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus 

„Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10. 

 Linija 3 („Row 3“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus 

panaudotos papildomuose lošimuose:  
 „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai 

padauginami iš 2. 32.7.3.2. „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi 

laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į 

dešinę ir iš dešinės į kairę.  
 „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi persukimai.  
 Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 

 

2.58 Žaidimas „Kazino meistras“ („Casinomeister“) 
 

Kazino meistras („Casinomeister“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 
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Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter robotas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

  
4x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 20 

  
3x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 
2x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

  
5x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“) x 20 
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2x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus Statymas („Bet“) x 300 

bokalas“  

  
4x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus Statymas („Bet“) x 50 

bokalas“  

  
3x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus Statymas („Bet“) x 15 

bokalas“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild karikatūra“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter robotas“, „Kiaulė“ ir „Kiaulė už 

 
grotų“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 
ar 

 kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
 Laiminčiame derinyje simboliui „Wild 

 
karikatūra“ pakeitus kitą simbolį, 
laimėjimas 

 yra dvigubinamas. 
  
5x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“) x 10 000 

  
4x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“) x 2 000 

  
3x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“) x 10 

 
 
Papildomi sukimai („Casinomeister Feature“). Lošėjui, surinkusiam 3 ar daugiau 

simbolių „Scatter robotas“, suteikiami neriboti papildomi sukimai, kurių laimėjimai 

yra trigubinami. Kai papildomuose sukimuose atsiranda simbolis „Kiaulė“, lošėjui 

lieka 5 papildomi sukimai. Jei per šiuos penkis papildomus sukimus atsiranda 
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simbolis „Kiaulė už grotų“, neriboti papildomi sukimai atsinaujina iki kol simbolis 

„Kiaulė už grotų“ nebeatsiranda. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui 

suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant 

prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du 

arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 

turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 

pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ 

(„RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant 

mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, 

kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už 

prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, 

laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take 

win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar 

kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas 

lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 

neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 

surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.59 Žaidimas „Tukanai“ („1Can 2 Can“) 
 
Tukanai („1Can 2Can“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 50 ir 
10 

 papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 
10 

 papildomų sukimų. 
3x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 10 

 papildomų sukimų. 
5x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Plunksnos“ arba 
„Gėlės“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „Plunksnos“ arba 
„Gėlės“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Plunksnos“ arba 
„Gėlės“ Statymas („Bet“) x 10 

  

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 100 
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 
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Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną 

 ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“) x 10 

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vyna,s iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.60 Žaidimas „300 skydų“ („300 Shields“) 
 
300 skydų („300 Shields“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 5 EUR (penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

  
4x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 12 

  
3x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

  
2x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Šaunantis karys“ arba Statymas („Bet“) x 250 

„Laivas“  

  
4x simbolis „Šaunantis karys“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Laivas“  

  
3x simbolis „Šaunantis karys“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Laivas“  

  
2x simbolis „Šaunantis karys“ arba Statymas („Bet“) x 2 

„Laivas“  

  
5x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“) x 12 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 125 
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4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 12 
  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 4 

  

Simbolis „Wild karys“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“) x 250 

  

3x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“) x 25 
2x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“) x 5 

Papildomi sukimai. Surinkus 3 ar daugiau simbolių „Scatter skydas“, lošėjas laimi 5 

papildomus sukimus. Papildomų sukimų laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra 

dvigubinami. Papildomuose sukimuose surinkus 2 ar daugiau simbolių „Skydas“, 

lošėjui suteikiama antra 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu 

„Wild karys“ yra dauginami iš 5. Surinkus 6 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui 

suteikiama trečia 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild 

karys“ yra dauginami iš 25. Surinkus 12 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui 

suteikiama ketvirta 5 papildomų sukimų serija, kurios laimėjimai su simboliu „Wild 

karys“ yra dauginami iš 300. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

198 

 

2.61 Žaidimas „Gydytojas Meilė“ („Doctor Love“) 
 
Gydytojas Meilė (Doctor Love) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter meilės matuoklis“, už kurį laimėjimai išmokami 

bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
5x simbolis „Scatter meilės 
matuoklis“ 

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 
20 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

4x simbolis „Scatter meilės 
matuoklis“ 

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 
15 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

3x simbolis „Scatter meilės 
matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

2x simbolis „Scatter meilės 
matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 500 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

199 

 

  
3x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 60 

  
2x simbolis „Slaugė Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“) x 750 

  
4x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“) x 4 

  
5x simbolis „Meškutis“ arba 
„Greitosios Statymas („Bet“) x 400 

pagalbos automobilis“  

  
4x simbolis „Meškutis“ arba 
„Greitosios Statymas („Bet“) x 100 

pagalbos automobilis“  

  
3x simbolis „Meškutis“ arba 
„Greitosios Statymas („Bet“) x 20 

pagalbos automobilis“  

  
5x simbolis „Gėlės“ arba 
„Laikrodis“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Gėlės“ arba 
„Laikrodis“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „Gėlės“ arba 
„Laikrodis“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Kardiograma“ arba Statymas („Bet“) x 150 

„Ramentai“  

  
4x simbolis „Kardiograma“ arba Statymas („Bet“) x 50 

„Ramentai“  

  
3x simbolis „Kardiograma“ arba Statymas („Bet“) x 10 

„Ramentai“  

  
5x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Vaistai“  

  
4x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 20 

„Vaistai“  

  
3x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 5 

„Vaistai“  

  

Simbolis „Wild gydytojas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 
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 „Scatter meilės matuoklis“, padėdamas 
 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
3x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
2x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 10 
1x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 2 

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.62 Žaidimas „Gydytojas Meilė atostogauja“ („Doctor Love on Vacation“) 
 
Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“) - 5 būgnų, 20 linijų 

lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter banglentė“, už kurį laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas) 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter banglentė“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 
20 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

4x simbolis „Scatter banglentė“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 
16 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 

papildomuose sukimuose yra 

trigubinami. 
3x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

2x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 
5x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Vėžliukas“ arba Statymas („Bet“) x 200 

„Lektuvas“  

  
4x simbolis „Vėžliukas“ arba Statymas („Bet“) x 50 

„Lektuvas“  
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3x simbolis „Vėžliukas“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Lektuvas“  

  
5x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Kokteilis“  

  
4x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 20 

„Kokteilis“  

  
3x simbolis „Stetoskopas“ arba Statymas („Bet“) x 5 

„Kokteilis“  

  
5x simbolis „Širdelė“ arba 
„Kamuolys“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Širdelė“ arba 
„Kamuolys“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Širdelė“ arba 
„Kamuolys“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Lagaminas“ arba 
„Gultas“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „Lagaminas“ arba 
„Gultas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Lagaminas“ arba 
„Gultas“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild gydytojas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter banglentė“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 
aukščiau. Laiminčiame derinyje 
simboliui 

 „Wild gydytojas“ pakeitus kitą simbolį, 
 laimėjimas yra dvigubinamas. 
  
5x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
3x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“) x 10 

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 
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atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 
 

2.63 Žaidimas „Rytų drakonas“ („Eastern Dragon“) 

 
Rytų drakonas („Eastern Dragon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laimintys deriniai: 
 
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 200 
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3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 
  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild drakonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

  
4x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 20 

  
3x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

  
2x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

  
5x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“) x 3000 

  
4x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Lotosas“ arba Statymas („Bet“) x 500 

„Fejerverkai“  

  
4x simbolis „Lotosas“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Fejerverkai“  

  
3x simbolis „Lotosas“ arba Statymas („Bet“) x 15 

„Fejerverkai“  

  
2x simbolis „Lotosas“ arba Statymas („Bet“) x 2 

„Fejerverkai“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 30 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

205 

 

 

 
„Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną 

 ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
  
1x simbolis „Wild drakonas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
2x simbolis „Wild drakonas“, 
atsiradęs 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

pirmame ir penktame būgne 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

 Papildomų sukimų laimėjimai, surinkus 

 
derinį, kuriame yra simbolis „Wild 
drakonas“ 

 yra dauginami iš 6. 
 
 
 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.64 Žaidimas „Gyvačių kerėtojas“ („The Snake Charmer“) 
 
Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kerėtojas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

    

5x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 

  papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 

  papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 

  papildomų sukimų. 

2x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

    

5x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“) x 1500 

    

4x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“) x 500 

    

3x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“) x 60 

    

2x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“) x 5 

    

5x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 750 

    

4x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 250 

    

3x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 50 

    

2x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“) x 4 

    

5x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių Statymas („Bet“) x 400 

krepšys“   



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

207 

 

    

4x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių Statymas („Bet“) x 100 

krepšys“   

    

3x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių Statymas („Bet“) x 20 

krepšys“   

    

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

    

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 75 

    

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

    

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

    

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 50 

    

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

    

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

    

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

    

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

    

Simbolis „Wild gyvatė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 

  „Scatter kerėtojas“, padėdamas lošėjui  

  sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus   

    aukščiau.   

 
      

5x simbolis „Wild gyvatė“   Statymas („Bet“) x 5000   

        

4x simbolis „Wild gyvatė“   Statymas („Bet“) x 1000   

        

3x simbolis „Wild gyvatė“   Statymas („Bet“) x 200   

        

2x simbolis „Wild gyvatė“   Statymas („Bet“) x 10   

        
    
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
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simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.65 Žaidimas „Džinė“ („Genie Wild“) 
 
Džinė („Genie Wild“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter butelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 
 
 
 
 
 
 Laimėjimo apskaičiavimas 
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Simbolių derinys 

  

5x simbolis „Scatter butelis“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 
10 

 papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter butelis“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 
10 

 papildomų sukimų. 
3x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 

 papildomų sukimų. 
2x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“) x 1500 

  
4x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“) x 60 

  
2x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“) x 750 

  
4x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“) x 250 

  
3x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“) x 4 

  
5x simbolis „Smaragdas“ arba 
„Vaisiai“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Smaragdas“ arba 
„Vaisiai“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Smaragdas“ arba 
„Vaisiai“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 
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4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild džinė“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter butelis“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
3x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“) x 200 

  

2x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“) x 10 
 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.66 Žaidimas „Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) 
 
Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
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Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas) 

 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 10000 

  
4x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 750 

  
3x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
2x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 
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3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 25 

  

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

3x simbolis „Žemėlapis“ 2, 3 ir 5 
Iki 30 papildomų sukimų. Visi 
laimėjimai 

būgnuose 
papildomuose sukimuose yra dauginami 
iš 

 4. 

Simbolis „Wild piratas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Scatter skrynia“ ir „Žemėlapis“, 
padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
 paminėtus aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“) x 25000 

  
4x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
3x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
2x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“) x 10 

  

 
Skrynios premijinis lošimas („Chest bonus“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba 

daugiau simbolių „Scatter skrynia“, lošėjui atsiveria premijinis Skrynios lošimas, 

kuriame, pasirinkus vieną iš atsiradusių skrynių, lošėjas laimi papildomą laimėjimą. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 
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rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.67 Žaidimas „Airiškos akys“ („Irish eyes“) 
 
Airiškos akys („Irish eyes“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  

5x simbolis „Scatter mergina“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 
100 ir 

 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

  

4x simbolis „Scatter mergina“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 
ir 

 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

  

3x simbolis „Scatter mergina“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 
ir 

 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 
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papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

  
2x simbolis „Scatter mergina“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“) x 1250 

  
4x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“) x 500 

  
3x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“) x 6 

  
5x simbolis „Aukso puodas“ arba Statymas („Bet“) x 500 

„Dobilas“  

  
4x simbolis „Aukso puodas“ arba Statymas („Bet“) x 175 

„Dobilas“  

  
3x simbolis „Aukso puodas“ arba Statymas („Bet“) x 25 

„Dobilas“  

  
2x simbolis „Aukso puodas“ arba Statymas („Bet“) x 3 

„Dobilas“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild elfas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter mergina“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“) x 10000 

  
5x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“) x 1000 
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5x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“) x 150 
5x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“) x 10 
2x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
 
 
Pasirink ir laimėk premijinis lošimas („Pick and win feature“). Pirmame ir penktame 

būgnuose atsiradus simboliams „Wild elfas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, 

kuriame, pasirinkus vieną iš simbolių „Wild elfas“, galima laimėti laimėjimą, lygų 

statymui („Bet“) padaugintam iki 100 kartų. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.68 Ramzio turtai („Ramesses Riches“) 
 

Ramzio turtai („Ramesses Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kryžius“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter kryžius“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 
20 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

4x simbolis „Scatter kryžius“ 
Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 
16 

 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

3x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 
 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

2x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 
  
5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 125 
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4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Ramzis“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter kryžius“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 
aukščiau. Laimėjimai už derinius, 
kuriuose 

 simbolis „Wild Ramzis“ pakeičia kitą 

 
simbolį, yra dvigubinami. Papildomų 
sukimų 

 
laimėjimai už derinius, kuriuose yra 
simbolis 

 „Wild Ramzis“, yra dauginami iš 6. 

  
5x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
3x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“) x 100 

  

2x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“) x 10 
 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.69 Žaidimas „Imperatoriaus sodas“ („Emperor‘s Garden“) 
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Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter žuvys“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter žuvys“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 
100 ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

  

4x simbolis „Scatter žuvys“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 
ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 

  

3x simbolis „Scatter žuvys“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 
ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
trigubinami. 
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2x simbolis „Scatter žuvys“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“) x 5000 

  

4x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“) x 1000 
3x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“) x 30 

  
2x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“) x 500 

  
5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild sodas“. 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 

„Scatter žuvys“, padėdamas lošėjui 

sudaryti 

 
vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

 Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir 
 ketvirtame būgne. 

 
Simboliui „Wild sodas“ atsiradus 
antrame, 

 trečiame ir/ arba ketvirtame būgne, šis 
 simbolis apima visas tris pozicijas tame 
 būgne, kuriame atsirado. Papildomų 
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sukimų 

 laimėjimai už derinius su simboliu „Wild 

 sodas“ yra trigubinami. 
 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.70 Žaidimas „Koliziejaus šaukimas“ („Call of the Colosseum“) 
Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 

50 EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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 Laimintys deriniai: 
 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter skydas“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 
100 ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose bet kurioje 
 pozicijoje atsiradus simboliui „Wild 

 
imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į 
viršų, 

 lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 
 papildomų sukimų. 
  

4x simbolis „Scatter skydas“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 15 
ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose bet kurioje 
 pozicijoje atsiradus simboliui „Wild 

 
imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į 
viršų, 

 lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 
 papildomų sukimų. 
  

3x simbolis „Scatter skydas“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 
ir 

 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomuose sukimuose bet kurioje 
 pozicijoje atsiradus simboliui „Wild 

 
imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į 
viršų, 

 lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 
 papildomų sukimų. 
  
2x simbolis „Scatter skydas“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 5000 

  

4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 500 
3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“) x 2000 

  
4x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“) x 20 
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2x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Koliziejus“ arba 
„Vežimas“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Koliziejus“ arba 
„Vežimas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Koliziejus“ arba 
„Vežimas“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Monetos“ arba Statymas („Bet“) x 100 

„Vynuogės“  

  
4x simbolis „Monetos“ arba Statymas („Bet“) x 10 

„Vynuogės“  

  
3x simbolis „Monetos“ arba Statymas („Bet“) x 5 

„Vynuogės“  

  

Simbolis „Wild imperatorius“. 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
 Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir 
 ketvirtame būgne. 
  

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
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simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.71 Žaidimas „Drakono kritimas“ („Dragon Drop“) 
 

Drakono kritimas („Dragon Drop“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kiaušinis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 50 EUR (penkiasdešimt eurų).Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti 

statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis „Scatter kiaušinis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 
100 ir 

 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomame sukime atsiradus simboliui 
 „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje 
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 likusiems papildomiems sukimams. 
  

4x simbolis „Scatter kiaušinis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 
ir 

 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomame sukime atsiradus simboliui 
 „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje 
 likusiems papildomiems sukimams. 
  

3x simbolis „Scatter kiaušinis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 
ir 8 

 papildomi sukimai. Visi laimėjimai 

 
papildomuose sukimuose yra 
dvigubinami. 

 Papildomame sukime atsiradus simboliui 
 „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje 
 likusiems papildomiems sukimams. 
  
2x simbolis „Scatter kiaušinis“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

  
5x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“) x 5000 

  
4x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „Q“ arba „J““ Statymas („Bet“) x 10 
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5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 10 

  
3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild drakonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter kiaušinis“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
 Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir 
 ketvirtame būgne. 

 
Laimėjimai už derinius, kuriuose 
simbolis 

 
„Wild drakonas“ pakeičia kitą simbolį, 
yra 

 dvigubinami. 
  

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.72 Žaidimas „Laukiniai vakarai“ („Wild West“) 
 

Laukiniai vakarai („Wild West“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter žetonai“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma 

- 20 EUR (dvidešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“).  
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Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas). 

 
 

Statymas („Bet“) 

Galutinė statymo suma („Total 

Bet“) 

  
€0,01 €0,10 

  
€0,02 €0,20 

  
€0,05 €0,50 

  
€0,10 €1,00 

  
€0,20 €2,00 

  
€0,25 €2,50 

  
€0,50 €5,00 

  
€1,00 €10,00 

  
€2,00 €20,00 

  

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 200 

  
3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 120 

  
3x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 40 
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2x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“) x 80 

  
3x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“) x 80 

  
3x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“) x 30 

  
5x simbolis „Grafinas su 
stiklinėmis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Grafinas su 
stiklinėmis“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Grafinas su 
stiklinėmis““ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“) x 40 

  
3x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“) x 10 

  

Simbolis „Wild kaubojus“. 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter žetonai“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. Gali atsirasti tik trečiame, 
 ketvirtame ir penktame būgne. Surinkus 

 
laimintį derinį su simboliu „Wild 
kaubojus“, 

 lošėjas laimi 5 papildomus sukimus. 

  
Simbolis „Scatter žetonai“ Gali atsirasti tik per papildomus sukimus. 

 Atsiradęs papildomame sukime, jis 
  

pakartoja prieš papildomą 

sukimą laimėtą laimėjimą. 
 
 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

228 

 

Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą 2 arba 5 kartus, jeigu laiminčiame derinyje atsivers 

simbolis „Wild kaubojus“:  
Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 20.  
Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 5 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.  
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.73 Žaidimas „Papildomi pinigai“ („Extra cash“) 

 
Papildomi pinigai („Extra cash“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 10 EUR (dešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  

5x simbolis „Scatter laikraštis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 50 
ir 

 20 papildomų sukimų. 
  

4x simbolis „Scatter laikraštis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 
ir 

 12 papildomų sukimų. Pagrindiniame 

 
sukime atsiradus simboliui „Wild 
laikraštis“, 

 
jis išlieka savo vietoje papildomam 
sukimui. 

  

3x simbolis „Scatter laikraštis“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 
ir 8 

  

 
papildomi sukimai. Pagrindiniame 
sukime 

  
 atsiradus simboliui „Wild laikraštis“, jis 
 išlieka savo vietoje papildomam sukimui. 
  
5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
2x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“) x 25 
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2x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild laikraštis“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter laikraštis“, padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“) x 50 

  
2x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“) x 10 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 

rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.74 Žaidimas „Plaukiant Nilu“ („A While on The Nile“) 
 

Plaukiant Nilu („A While on The Nile“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super 

Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolį „Scatter smaragdas“, už kurį laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo 

suma - 10 EUR (dešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo 

funkciją „Super statymas“.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių 

(penkiasdešimt) iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, 

pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  

3x simbolis „Scatter smaragdas“ 
Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 
ir 5 

 papildomi sukimai. Simbolis „Scatter 
 smaragdas“ gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 
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būgne. 

  
5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 1000 

  
4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“) x 200 

  
4x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“) x 50 

  
3x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“) x 20 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 20 
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3x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 5 

Simbolis „Wild faraonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Scatter smaragdas“ ir „Scatter 
skarabėjus“, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali 
atsirasti 

 tik 2,3 ir 4 būgne. 
  

 

Skarabėjaus premijinis lošimas („Scarab Bonus Feature“). Lošimo būgnuose 

atsiradus trims simboliams „Scatter skarabėjus“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, 

kurio metu lošėjas turi rinktis atsiradusius skarabėjus tol, kol pasirodo ženklas 

„Collect“ (Surinkti). Visi laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos. 

Simbolis „Scatter skarabėjus“ gali atsirasti tik 1,3 ir 5 būgnuose. 
 
Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę 

pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers 

simbolis „Wild faraonas“:  
Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.  
Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.  
Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200. 

Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę  
pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.  
Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui 

galimybę pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“), 

kuri turi būti pastatyta, norint įjungti papildomą funkciją, „Super statymas x 10“, 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. 

Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant 

atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 

kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas 

bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), 

lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 

Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 

simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 

laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 

laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 

sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba 
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rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau 

kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.75 Žaidimas “Juokdarys“ („Joker Jester“) 
 
Juokdarys („Joker Jester“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę, išskyrus simbolius „Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, už kuriuos 

laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma 

- 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti 

nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ 

(Galutinis statymas).  

 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

  
4x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 10 

  
3x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

  
2x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

  
5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 400 

  
4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 75 

  
3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 25 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

235 

 

  
2x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“) x 3 

  
5x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“) x 250 

  
4x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“) x 30 

  
3x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“) x 20 

  
2x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“) x 2 

  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 15 

  
5x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 125 

  
4x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 115 

  
4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 8 

  
5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 15 

  
3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“) x 4 

  

Simbolis „Wild juokdarys“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 
„Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir 
„Krepšys“, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
 derinius, paminėtus aukščiau. 
  
5x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“) x 300 

  
3x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“) x 150 

  

2x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“) x 10 

Premijinis žongliravimo lošimas („Jugle bonus“) atsiveria lošėjui, kai 1, 2 ir 3 būgnuose 

atsiranda simbolis „Krepšys“. Juokdarys pradeda žongliruoti tris kiaušinius, o lošėjas, 

norėdamas padidinti laimėjimą, turi paspausti ant mygtuko „Add Egg“ (Įdėti kiaušinį). Kuo 

daugiau kiaušinių juokdarys žongliruos, tuo didesnis bus laimėjimas. Premijinis lošimas 
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baigsis, kai juokdarys išmes kiaušinį. Lošėjas, norėdamas išsaugoti jau sukauptą laimėjimą, 

gali pasirinkti jį atsiimti („Take win“). Premijinio žongliravimo lošimo laimėjimai yra 

dauginami iš statymo („Bet“) sumos. 

Premijinis juokdario laimėjimas („Jester wild feature“) yra suteikiamas atsitiktine tvarka 

po bet kurio sukimo. Juokdarys šokinėja per lošimo būgnus, paversdamas tam tikrus 

simbolius į simbolį „Wild juokdarys“ ir laimėjimas yra perskaičiuojamas. 

Premijinis statinės lošimas („Barrel Bonus Feature“) atsiveria lošėjui, kai simbolis 

„Statinė“ atsiranda 3, 4 ir 5 būgnuose. Lošėjas turi rinktis atsiradusias statines, slepiančias 

skirtingus laimėjimus, tol, kol atsiranda Juokdarys. Visi premijinio statinės lošimo 

laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.76 Žaidimas „Merlino stebuklingi persukimai“ („Merlin‘s Magic Respins“) 
 
Merlino stebuklingi persukimai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Katilas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 

€700 (septyni šimtai eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.  
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 

statymas). 

 
 

Statymas („Bet“) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“) 

  
€0,01 €0,50 
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€0,02 €1,00 

  
€0,05 €2,50 

  
€0,10 €5,00 

  
€0,20 €10,00 

  
€0,25 €12,50 

  
€0,50 €25,00 

  
€1,00 €50,00 

  
€2,00 €100,00 

  
 
 Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 

„Wild persukimų galimybę“ („Wild Respins Feature“) ir padidina galimybę išsukti 

simbolius „Wild Merlinas“:  
Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 

1 „Wild persukimą („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100. 

Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę laimėti  
2 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.  
Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 

3 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.  
Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 

4 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.  
Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 

5 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.  
Pasirinkus šią funkciją, simbolis „Wild Merlinas“ gali atsirasti visuose būgnuose.  
Pasirinkus šią funkciją ir nors viename būgne atsivertus 4 simboliams „Wild Merlinas“, 

šie simboliai išliks savo vietose visų persukimų metu ir taip lošėjui suteiks galimybę 

pasididinti savo laimėjimą.  
Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo 

pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  
5x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“) x 500 

  
4x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 300 

  
4x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“) x 25 

  
5x simbolis „Teleskopas“ arba Statymas („Bet“) x 200 

„Raštas“  

  
4x simbolis „Teleskopas“ arba Statymas („Bet“) x 50 

„Raštas“  

  
3x simbolis „Teleskopas“ arba Statymas („Bet“) x 20 

„Raštas“  

  
5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 100 

  
4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“) x 10 

  
5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 75 

  
4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“) x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 50 

  
4x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas („Bet“) x 5 

  

Simbolis „Wild Merlinas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter Katilas“ padėdamas lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus 

 aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 
 būgnuose. 
  
5x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“) x 1000 
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4 x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“) x 100 

  
3 x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“) x 25 

  
3x simbolis „Scatter Katilas“ Galutinis statymas (be „Super statymo“ 

 
sumos) x 2 ir 7 papildomi sukimai. 
Simboliai 

 
gali atsirasti antrame, trečiame ir 
ketvirtame 

 būgnuose. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.77 Žaidimas „Monte Karlo Juodasis Džekas“ („Blackjack Pro Montecarlo 

Single Hand“)  
1. Monte Karlo Juodasis Džekas – lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal 

kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.  
1.1. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta 

ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai), 

maksimali statymo suma – 10 000 EUR 

(dešimt tūkstančių eurų). Laimėjimų apskaičiavimo taisyklės nurodytos šio priedo 

1.10. punkte „Laimėjimų lentelė“.  
1.2. Norėdamas atlikti statymą, lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui 

padalinant kortas, privalo atlikti statymą mygtuku „Statyti“ („Bet here“) ir jį 

patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  
1.3. Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos, o dalintojui viena 

korta ir vizualinėmis priemonėmis parodoma surinktų taškų suma.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
1.4.1. Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti 

(„Split“) jas į du atskirus lošimus vieną kartą.  
1.4.1.1. Pasirinkus išskirti lošimą į du atskirus lošimus, lošėjas atlieka statymą lygų jo 

pirmajam statymui (t.y. padvigubina savo atliktą statymą). Pasirinkus lošimo išskyrimą, 
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lošėjas maksimaliai gali surinkti 21 tašką. Jeigu jo pirmų dviejų kortų taškų suma yra 21, 

lošėjas atskiruose lošimuose negali surinkti „Juodojo Džeko“.  
1.4.1.2.Išskirtuose lošimuose lošėjas gali atlikti tokius pačius veiksmus, nurodytus 1.4.4. 

ir 1.4.5. punktuose. Laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.  
1.4.2.1. Lošėjas gali padvigubinti („Double down“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų 

padalintų kortų taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą 

(„Double down“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą. Lošimo ir laimėjimo 

nustatymo taisyklės nesikeičia.  
1.4.3. Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, Lošėjas gali apdrausti („Insurance“) 

savo atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto 

statymo sumos.  
1.4.3.1.Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta 

statymo suma laimi.  
1.4.3.2.Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.  
1.4.3.3.Pagrindinio atlikto statymo laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia. 

1.4.4. Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
1.4.5. Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų 

sumos. 1.5. Lošėjas gali tęsti 1.4.4. ir 1.4.5. punktuose išvardintus veiksmus iki tol, kol 

lošėją tenkins jo surinktų taškų suma.  
1.6. Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką 

(„Bust“). 1.7. Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių 

sumą:  
1.7.1 Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, 

lošėjas laimi padalinimą.  
1.7.2. Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios 

ir lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.  
1.7.3. Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
1.7.4. Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir 

dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
1.8. Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  
1.9. Kortų kaladės atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba yra permaišomos prieš 

pradedant kiekvieną lošimą.  
 

1.10. Laimėjimų lentelė: 
 

Lošimo rezultatas Laimėjimo apskaičiavimas 
Lošėjas surinko Juodąjį džeką Statymas + Statymas x 1,5 
Lošėjas surinko daugiau taškų už Dalintoją Statymas + Statymas x 1 
Apdraustas statymas (“Insurance”), jei 
Dalintojas Apdrausto statymo suma x 2 

surinko Juodąjį džeką  

 

 

 

2.78 Žaidimas „Ruletės meistras“ („Roulette master“) 
 

Ruletės meistras yra lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, 

riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 
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imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris 

pažymėtas žalia spalva. 

Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali 

statymo suma - €0,01 (vienas euro centas), maksimali statymo suma - €1000 (vienas 

tūkstantis eurų).  
Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje  
(-ose) vietoje (-ose).  
Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, 

tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36).  
Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia 

pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), 

„Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“).  
Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, 

lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių:  
Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės 

vertikaliame stulpelyje;  
Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų 

gretimų stulpelių;  
Kolona („Column“) – statoma ant lentelės dešinėje pusėje esančio laukelio, pažymėto „2-1“ 

ir žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas 

atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 

12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.  
Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ 

arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  
Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. 

Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio 

visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius 

skaičius.  
Pagrindinių statymų Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir 

nustatytą laimėjimo santykį: 

 
 

Statymas Laimėjimo santykis 
Minimali statymo 
suma Maksimali statymo 

   suma 
Vienas skaičius 35:1 0.01 250 

(„Straight up“)    

    
Skaičių pora („Split“) 17:1 0.05 500 
Trys skaičiai 
(„Street“) 11:1 0.10 750 
Trijulė („Trio“) 11:1 0.10 750 
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Kampas („Corner“) 8:1 0.20 1000 
Keturi skaičiai („Four 8:1 0.20 1000 

bet“)    
Šeši skaičiai („Six 5:1 0.25 1000 

line“)    
Kolona („Column“) 2:1 0.50 1000 
Tuzinas („Dozen“) 2:1 0.50 1000 
Maži/ dideli skaičiai 1:1 1 1000 

(„Low/ High“)    
Raudonas/ juodas 1:1 1 1000 

(„Red/Black“)    
Lyginis/nelyginis 1:1 1 1000 

(„Even/Odd“)    
 
 Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:  
„Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 

22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių 

ant ruletės rato vienas šalia kito.  
„Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima 

skaičius 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės 

rato vienas paskui kitą.  
„Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, 

kuris apima skaičius 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Našlaičių“ 

(„Voisins”) ir „Eilė 5/8“ („Tiers”).  
Raudonų skaičių pora („Red splits“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Red splits“, kuris 

apima raudonų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 9, 

12, 16, 18, 19, 21, 27, 30.  
Juodų skaičių pora („Black splits“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Black 

splits“, kuris apima juodų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai 

skaičiai 8, 10,  
11, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31.  
Lošėjas taip pat gali atlikti specialiuosius statymus, kurių pasirinkimą galima rasti paspaudus 

ant ekrano dešinėje pusėje esančio mygtuko „Special“:  
Nulinis žaidimas („Zero game“) – statymas apima skaičių 0 ir šešis greta jo esančius 

kitus skaičius: 15, 32, 26, 3, 35, 12. 

 

 

Galutinis skaičius („Finale plein“) – galima pasirinkti skaičių nuo 0 iki 9 ir vienu metu 

atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių: 
 

Pasirinkimas Atliekamas statymas 

  
0 0, 10, 20, 30 

  
1 1, 11, 21, 31 

  
2 2, 12, 22, 32 

  
3 3, 13, 23, 33 

  
4 4, 14, 24, 34 
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5 5, 15, 25, 35 

  
6 6, 16, 26, 36 

  
7 7, 17, 27 

  
8 8, 18, 28 

  

9 9, 19, 29 

  

 
 
(„Finale cheval plein“) – galima pasirinkti skaičių poras nuo 0/1 iki 9/10 ir vienu metu atlikti 

statymą ant kelių nurodytų skaičių: 
Pasirinkimas Atliekamas statymas 

  

0/1 
0, 1, 10, 11, 20, 21, 
30, 

 31 

1/2 
1, 2, 11, 12, 21, 22, 
31, 

 32 

2/3 
2, 3, 12, 13, 22, 23, 
32, 

 33 

3/4 
3, 4, 13, 14, 23, 24, 
33, 

 34 

4/5 
4, 2, 14, 15, 24, 25, 
34, 

 35 

5/6 
5, 6, 15, 16, 25, 26, 
35, 

 36 
6/7 6, 7, 16, 17, 26, 27, 36 

  
7/8 7, 8, 17, 18, 27, 28 

  
8/9 8, 9, 18, 19, 28, 29 

  
9/10 9, 10, 19, 20, 29, 30 

  

 
(„Finale cheval“) - galima pasirinkti skaičių nuo 0/3 iki 9/12 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių 

nurodytų skaičių: 

Pasirinkimas Atliekamas statymas 
   

0/3 
0, 3, 10, 13, 20, 23, 
30,  

 33  

1/4 
1, 4, 11, 14, 21, 24, 
31,  

 34  
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2/5 
2, 5, 12, 15, 22, 25, 
32,  

 35  

3/6 
3, 6, 13, 16, 23, 26, 
33,  

 36  

4/7 4, 7, 14, 17, 24, 27  

   

5/8 5, 8, 15, 18, 25, 28  

   

6/9 6, 9, 16, 19, 26, 29  

   

7/10 7, 10, 17, 20, 27, 30  

   

8/11 8, 11, 18, 21, 28, 31  

   

9/12 9, 12, 19, 22, 29, 32  

   

 
Lošimo lange lošėjui visada yra matomas lošėjo lošimui skirtas pinigų likutis („Balance“), 

galutinė atliekamo statymo suma („Total stake“), bei lošime laimėta suma („Win“). 

 

2.79 Žaidimas „Europietiškas blekdžekas“ („European Blackjack“) 

 

Žaidimo taisyklės 

„Blekdžeke“ reikia rinkti kortas, kurių bendra akių suma artima 21, tačiau ne didesnė kaip 21. Lošime 

naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo vertė – 0,1 

Euro (dešimt Euro centų), maksimali – 10 Eurų (dešimt Eurų). Dvigubo žemyn, išskaidymo atveju 

maksimali statymo suma – 20 Eurų (dvidešimt Eurų). Norėdami laimėti, turite nesudegdami išlošti 

prieš krupjė. Sudegate, kai jūsų turimų kortų akių suma viršija 21. Šiuo atveju pralošiate 

automatiškai. Laimėtojas yra tas, kurio kortų akių suma yra arčiausia 21. Galite prašyti daugiau kortų 

prie Jums išdalytų dviejų kortų, taip pat bet kada galite atsisakyti daugiau kortų. 

Kortų su paveiksliukais (valetai, damos ir karaliai) vertė – 10 taškų. Tūzai yra verti 1 arba 11 (pagal 

tai, kas lošėjo pasirinkimu naudingiau). Visos kitos kortos turi savo nominalias vertes. Prieš gaudami 

bet kokias kortas, lošėjai turi padėti statymus. Vėliau lošėjai gauna dvi atverstas kortas. Krupjė taip 

pat gauna dvi kortas: viena atversta, kita užversta. Žaidėjas savo ruožtu gali atsisakyti daugiau kortų 

arba prašyti „numesti“ dar vieną kortą ir bandyti nesudegdamas surinkti arčiausiai 21 esančią sumą. 

Jeigu žaidėjas nesudega ir atsisako daugiau kortų, krupjė atverčia užverstą kortą. 

Šiame žaidime krupjė visada turi atsisakyti traukti kortas, jeigu turimų kortų akių suma lygi 17 ar 

daugiau (išskyrus „Soft Hand 17“ kombinaciją).  Tačiau jeigu turimų kortų akių suma lygi 16 arba 

mažiau, tai krupjė turi traukti kortą. Ant „Blekdžeko“ stalo dalijamos kortos gali būti klasifikuojamos 

kaip kieta arba švelni ranka. Kieta ranka – ranka, kurioje nelaikomas tūzas arba kurioje yra laikomas 

tūzas, tačiau jo vertė lygi 1. Sakoma, kad ranka yra kieta, nes tūzui gali būti suteikta tik viena vertė, 

priešingai nei švelnioje rankoje. Švelni ranka – ranka, kurioje laikomas tūzas, kurio vertė 11. Krupjė 

turi būti surinkęs „Soft Hand 17“ kombinaciją. 
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Jeigu žaidėjas ir krupjė turi surinkę tą pačią sumą, skelbiamos lygiosios ir niekas nelaimi. Jeigu 

žaidėjas surenka 21 iš pirmųjų jam skirtų dviejų kortų (tūzas ir dešimtakė arba korta su paveikslėliu), 

tai vadinama „Blekdžeku“ ir lošėjas automatiškai laimi. Jeigu surinkote „Blekdžeką“, laimėsite 1,5 

savo statymo, nebent krupjė irgi turės surinkęs „Blekdžeką“. Tokiu atveju skelbiamos lygiosios ir 

Jums grąžinamas statymas. Lošėjai, kurių kortų akių suma yra mažesnė už krupjė turimą akių sumą, 

praranda statymus. Jeigu krupjė sudega, lošėjas laimi. 

 
Kaip žaisti? 

1. Pasirinkite savo statymą, spausdami po „Statymo lentele“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus. 

2. Atlikite savo statymą, paspausdami žaidimo ekrane esantį staliuką. Staliuką galite paspausti 

kelis kartus, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad 

panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo. 

3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalyti“ mygtuką. Dvi kortos bus padalytos Jums ir dvi 

kortos – krupjė. Viena iš krupjė priklausančių kortų bus užversta. Vadovaudamiesi gautomis 

kortomis, galite pasirinkti atsisakyti gauti daugiau kortų ir „susiremti“ su krupjė, 

turėdami esamas kortas, arba galite prašyti „numesti“ dar vieną kortą. Po to pasirodo 

informaciniai lapeliai, kuriuose parašyta jūsų ir krupjė kortų akių suma. 

4. Jeigu laimite, laimėjimas yra rodomas „Laimėjimo lentelėje“. Jeigu krupjė sudega, pasirodo 

tai nurodantis informacinis lapelis. 

5. Norėdami žaisti iš naujo su buvusio raundo statymu, paspauskite „Dalyti“ arba „Panaikinti 

statymą“ mygtuką ir, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis, pakeiskite statymo vertes. 

Kiti statymai 

Yra ir kitų statymų parinkčių, pavyzdžiui: apsidraudimo statymas, dvigubas žemyn ir išskaidyta 

ranka. 

Apsidraudimo statymo taisyklės: 

 Apsidrausti galite tik tada, kai pirmoji krupjė korta yra tūzas. 

 Apsidraudimo statymas yra lygus lošėjo pusei originalaus statymo sumos. 

 Apsidraudimo statymo laimėjimai arba pralaimėjimai atskirti nuo originalaus statymo. 

 Apsidrausti galite tik savo originalią kortų ranką. Negalite apsidrausti, kai Jums „numetama“ 

nauja korta, po rankos išskaidymo arba dvigubo žemyn statymo. Tai reiškia, kad galite 
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apsidrausti tik tada, kai krupjė turi atvertęs vieną kortą, o Jums buvo padalytos pirmosios dvi 

kortos. 

 Jeigu krupjė neturi „Blekdžeko“, apsidraudimo statymas nuimamas nuo staliuko ir 

apsidraudimo statymo išlaidos išskaičiuojamos iš jūsų kreditų balanso. Žaidimas tęsiamas. 

  

 Jeigu krupjė turi „Blekdžeką“, apsidraudimo statymas išmokamas santykiu 2:1. 

Dvigubas žemyn taisyklės 

 Galite padvigubinti savo statymą, kai jūsų pradinės kortų rankos suma lygi 10 arba 11. Jeigu 

pasirenkate šį statymą, Jums padalijama dar viena korta ir po to nebegalite prašyti daugiau kortų. 

 Dvigubo žemyn statymas yra toks pats kaip ir originalusis statymas. 

 Negalima dvigubinti statymo po rankos išskaidymo ir statymą galite dvigubinti tik kartą per 

vieną partiją. 

Išskaidymo taisyklės 

 Galite išskaidyti tik dvi tos pačios vertės kortas, pavyzdžiui, dvi damas arba du ketvertukus. 

Jeigu pasirenkate šį statymą, jūsų kortų ranka yra išskirstoma į dvi atskiras kortų rankas ir prie 

antrosios kortų rankos padedamas statymas, kurio suma yra tokia pati kaip ir originaliojo. 

 Žaidžiant „Europietiškąjį Blekdžeką“ tos pačios vertės, tačiau ne rūšies, kortos negali būti 

išskaidytos. Pavyzdžiui, karalius ir dešimakė turi tokią pačią skaitinę vertę, tačiau jos negali 

būti išskaidytos, nes jų rūšis kitokia.  

 Žaidžiant „Europietiškąjį Blekdžeką“ tūzai gali būti išskaidyti. 

 Jeigu išskaidote tūzų porą ir ištraukiate dešimakę, tai nelaikoma „Blekdžeku“, nors akių suma 

ir lygi 21. 

 Per partiją galite išskaidyti vieną kartą, tai reiškia, kad viename žaidime turite dvi kortų 

rankas. 

Laimėjimų lentelė: 
 

Lošimo rezultatas Laimėjimo apskaičiavimas 
Lošėjas surinko “Blekdžeką” Statymas + Statymas x 1,5 
Lošėjas surinko daugiau taškų už krupjė Statymas + Statymas x 1 
Apsidraudimo statymas, jei Dalintojas Apdrausto statymo suma x 2 

surinko “Blekdžeką”  

 

2.80 Žaidimas “Alkemoro bokštas“ („Alkemor’s Tower“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, laimėjimas bet kuriomis būgnų kryptimis (Any Way Pays). 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

Gaivališkų kerų funkcija 
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Gaivališkų kerų funkcija – tai keturios funkcijos vienoje. Gaivališki kerai gaunami I ir II būgnuose 

esančias KERŲ KNYGAS sujungiant su III būgne esančiu GAIVALŲ simboliu. III būgne esantis 

GAIVALŲ simbolis nurodo, kurie kerai bus gaunami. IV arba IV ir V būgnuose esanti KERŲ 

KNYGA padidins kerų galią. Vieno sukimo metu galima gauti tik vieną gaivališką funkciją. 

 

Gaivališki kerai – ugnis (didžiausias laimėjimas 425 250 kreditų) 

Jeigu III būgne esant GAIVALIŠKOS UGNIES simboliui pasirodo gaivališkų kerų derinys, bus 

mesti UGNIES KERAI. Didysis burtininkas Alkemoras sutelks didelį ugnies kamuolį, kurį svies į 

būgnus. Būgnai užsiliepsnos. Tokiu būdu KERŲ KNYGA ir II, III, IV ir V būgnuose esantys 

GAIVALŲ simboliai, liepsnodami pavirs į specialiuosius LAUKINIUS (WILD) simbolius. I būgne 

esantis KERŲ KNYGOS simbolis bus paverstas atsitiktiniu laimėjimo išmokėjimo simboliu. Taip pat 

bus pridėti papildomi LAUKINIAI simboliai, kurių skaičius sutampa su šio sukimo kerų knygų 

skaičiumi. Po to laimėjimai bus perskaičiuojami. 

 

Gaivališki kerai – vanduo (didžiausias laimėjimas 2 182 250 kreditų) 

Jeigu III būgne esant GAIVALIŠKO VANDENS simboliui pasirodo gaivališkų kerų derinys, bus 

mesti VANDENS KERAI. Burtininkas Alkemoras sutelks milžinišką vandens bangą, kuri aptaškys 

būgnus. Visi GAIVALIŠKI ir II, III, IV ir V būgnuose esantys KERŲ KNYGOS simboliai taps 

LAUKINIAIS simboliais. I būgne esantis KERŲ KNYGOS simbolis bus paverstas atsitiktiniu 

laimėjimo išmokėjimo simboliu. Laimėjimai bus perskaičiuoti ir padauginti iš šią funkciją įjungusių 

KERŲ KNYGOS ir GAIVALIŠKŲ simbolių skaičiaus. 

 

Gaivališki kerai – žemė 

Jeigu III būgne esant GAIVALIŠKOS ŽEMĖS simboliui pasirodo gaivališkų kerų derinys, bus mesti 

ŽEMĖS KERAI. Alkemorui sutelkiant meteorus, drebės žemė; meteorai neįtikėtina jėga kris ant 

būgnų! Visi KERŲ KNYGOS ir II, III, IV ir V būgnuose esantys GAIVALIŠKI simboliai tampa 

LAUKINIAIS simboliais, bus sunaikintos visos kitos ikonos, o jas pakeis nauji krentantys simboliai. 

Po to laimėjimai bus perskaičiuoti. Naujieji simboliai dar vienos funkcijos įjungti negali. 

 

Gaivališki kerai – oras (didžiausias laimėjimas 481 250 kreditų) 

Jeigu III būgne esant GAIVALIŠKO ORO simboliui pasirodo gaivališkų kerų derinys, bus mesti 

ORO KERAI! Burtininkas Alkemoras sutelkia milžinišką tornadą. Tornadas privers visus KERŲ 

KNYGOS ir II, III, IV ir V būgnuose esančius GAIVALIŠKUS simbolius tapti LAUKINIAIS 

simboliais, o visi kiti simboliai nuskries nuo būgnų ir ekrane susidėlios į visiškai naujas vietas. 

Siaučiant tornadui I būgne esantis KERŲ KNYGOS simbolis pavirs atsitiktiniu laimėjimo 

išmokėjimo simboliu. Laimėjimai perskaičiuojami. 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

248 

 

Gamtos aukšto nemokami sukimai 

I ir II būgnuose esančių KERŲ KNYGOS simbolių ir III būgne esančio GAMTOS KNYGOS 

simbolio derinys Jus perkels į gilų ir paslaptingą Alkemoro gamtos aukštą. Atsižvelgdami į 

GAIVALIŠKŲ simbolių skaičių magiškoje aplinkoje gaukite 10, 12 ar 15 papildomų nemokamų 

sukimų. Jeigu bet kurioje III būgno vietoje gaunate VIJOKLIO simbolį, šis simbolis praryja šalia 

esančius simbolius kartu su kiekvieno praryto simbolio prizais. 

 

Dangiškojo aukšto nemokami sukimai 

I ir II būgnuose esančių KERŲ KNYGOS simbolių ir III būgne esančio DANGIŠKOSIOS KNYGOS 

simbolio derinys Jus perkels į Alkemoro bokšto viršų – dangiškąjį aukštą. Atsižvelgdami į 

GAIVALIŠKŲ simbolių skaičių, naujus žaidimo simbolius ir tik čia aptinkamas nepakartojamas 

funkcijas magiškoje aplinkoje gaukite 10, 12 ar 15 papildomų nemokamų sukimų. Jeigu bet kurioje II 

arba IV būgno vietoje gaunate JUODOSIOS SKYLĖS simbolį, šis simbolis praryja šalia esančius 

simbolius kartu su kiekvieno praryto simbolio prizais. 

 

Dvigubinimo mini žaidimas 

Kiekvieną kartą išmokėjus standartinį laimėjimą, turite galimybę apatinėje dešinėje žaidimo ekrano 

pusėje paspausti mygtuką DVIGUBINIMAS (DOUBLE UP). Atsivers naujas ekranas, kuriame bus 

parodyta moneta. Galėsite spėti, kuria puse nukris moneta – SKAIČIUMI ar HERBU. Bet koks 

teisingas spėjimas padvigubins laimėjimą. Jeigu neatspėjate, laimėjimą prarandate. Laimėjimą galite 

dvigubinti tiek kartų, kiek norite: paspauskite mygtuką SUSIRINKTI (COLLECT), kad grįžtumėte 

prie žaidimo būgnų. PASTABA. DVIGUBINIMAS NEGALIMAS PO NEMOKAMŲ SUKIMŲ 

ARBA GAIVALIŠKŲ KERŲ FUNKCIJOS. 

 

Laimėjimo eilutės 

Šio žaidimo požymis – gali laimėti bet kurios būgnų kryptys, 243 laimėjimo būdai. 

 

Žaidimo taisyklės 

„Alkemoro bokštas“ yra 5 būgnų, bet kurių būgnų krypčių vaizdo žaidimų automatas, turintis 

gaivališkų laukinių simbolių ir dvigubinimo funkciją bei kartotinius nemokamų sukimų režimus. 

Žaidimas žaidžiamas esant 1–5 statymo lygiams, statoma 30–150 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje.  

Laimima nuo kairiojo būgno.  

I, II, IV ir V būgnuose pasirodo KERŲ KNYGOS simboliai. III būgne pasirodo GAIVALIŠKI ir (ar) 

DANGIŠKIEJI ar GAMTOS KNYGOS simboliai. 

Tam tikrų režimų metu VIJOKLIO simbolis atsiranda III būgne, o JUODOSIOS SKYLĖS simbolis – 

II ir IV būgnuose.  

Valdymo mygtukai 

Parinktys: atsiveria parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai (Sound FX): įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, įvadinis ekranas nebus rodomas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Kokybė: (ŽEMA ar VIDUTINĖ, ar AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos kokybė. 

Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, nustatykite 

prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) arba grįžti į 
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žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis -/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas.  

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubai arba nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

SKAIČIUS: lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI. 

HERBAS: lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Susirinkti: surenkami Jūsų esami laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

Laimėjimo išmokėjimo eilutės: 

243 laimėjimo būdai. Jeigu kiekviename būgne nuo KAIRĖS iki DEŠINĖS pusės pasirodys 3 ar 

daugiau sutampančių simbolių, Jūs laimite. Laimėjimas išmokamas už ilgiausią simbolių derinį. 

Pastaba: laimėjimo eilučių skaičius apskaičiuojamas padauginant jas iš ikonų, esančių ant kiekvieno 

iš eilės einančio būgno.  

 
 

 

2.81 Žaidimas „Kopoje“ („At the Copa“) 

 
Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

 

Nemokamų sukimų režimas 

Jeigu bet kurioje I, III ir V būgnų vietoje atsiras trys ŠOKIŲ BATELIO simboliai, įsijungs 

nemokamų sukimų režimas. Pasirinkite šokių partnerį ir, kol žaidime renkate papildomus kreditus, 

nemokamai žiūrėkite, kaip sukasi būgnai. Jūsų pasirinktas šokių partneris nemokamų sukimų režime 

taps LAUKINIU (WILD) simboliu. Nemokamų sukimų metu vieno sukimo laimėjimas yra 

dauginamas iš 2–10 kartų.  

 

Laukinis simbolis ir būgnas 

Visiems deriniams VANDENYNO simbolis yra laukinis simbolis, išskyrus papildomą raundą ir 

nemokamų sukimų režimą. Jeigu ši funkcija įsijungia centrinėje padėtyje esančiame centriniame 
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būgne, visas būgnas taps laukiniu simboliu. Gausite automatinį nemokamą sukimą. Jeigu nemokamo 

sukimo metu laimėsite, gausite dar vieną automatinį nemokamą sukimą, o laukinis būgnas taps 2x 

dauginamuoju, kuris padaugins bet kuriuos šio sukimo laimėjimus. Jeigu laimėsite, būgnas suksis ir 

dauginamąjį padidins iki 3x. Taip tęsis, kol pralaimėsite arba laukinis būgnas išmokės 5x laimėjimą. 

 

Dvigubinimas 
Kiekvieną kartą laimėję derinį turite galimybę padidinti savo laimėjimą. Laimėjimui padvigubinti 

pagrindinio žaidimo vartotojo sąsajoje, apatiniame dešiniame kampe, mygtuko paspauskite 

DVIGUBINIMO (DOUBLE UP) mygtuką. Atsidarys antras langas, kuriame turėsite atspėti, ar 

moneta nukris skaičiumi, ar herbu. Pastaba: dvigubinimas negalimas po nemokamų sukimų režimo, 

laukinio būgno funkcijos, laimėjus pagrindinį prizą arba po antrojo ekrano papildomo raundo. 

 

Papildomas žaidimas (didžiausias laimėjimas 4 500 kreditų) 
Norint įjungti PAPILDOMĄ ŽAIDIMĄ, 1, 2 arba 3 laimėjimo eilutėje šalia šokėjos turi atsirasti du 

šokėjai. Pasirinkite vieną žavų vyriškį, už kurį sirgsite, kol abu vyriškiai šiame papildomo žaidimo 

vaizdo intarpe šoks, norėdami padaryti įspūdį Karolinai. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Kopoje“ turi 30 laimėjimo eilučių. 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Kopoje“ yra 5 būgnų ir 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas, turintis 

dvigubinimo, nemokamų sukimų, antrojo ekrano papildomo raundo ir laukinio būgno funkcijas. 

Žaidimas žaidžiamas esant 1–5 statymo lygiams, statoma 1–150 kreditų.  

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno. 

Žaidimas „Kopoje“ turi PROGRESINIO PAGRINDINIO PRIZO funkciją. 

Pagrindinis prizas didėja atsižvelgiant į žaidime atliktus statymus. 

Visi žaidimo statymai procentiškai prisideda prie pagrindinio prizo ir jo pradinio įnašo. Dabartinį 

pagrindinį prizą sudaro 3,5 proc. nuo visų statymų sumos. 1,16 proc. nuo visų statymų sumos 

taikomas pradiniam įnašui, kuriuo laimėjus pagrindinį prizą jis yra atnaujinamas. 

Kiekvienas įmokėtas statymas gali laimėti pagrindinį prizą. 

Tikimybė laimėti pagrindinį prizą yra tiesiogiai proporcinga už sukimą pastatytai sumai. 

Didžiausio statymo sukimas turi didžiausią tikimybę laimėti. 

Bet koks už didžiausią statymo sumą mažesnis statymas turi proporcingai mažesnę laimėjimo 

tikimybę. 

Jeigu laimimas pagrindinis prizas, visiems šiuo metu šį žaidimą žaidžiantiems žaidėjams išsiunčiamas 

pranešimas. 

Tada pagrindinis prizas nedelsiant grąžinamas į jo pradinę vertę, naudojant pradinio įnašo lėšas. 

VANDENYNO simbolis pasirodo tik II, III ir IV būgnuose. 

ŠOKIŲ BATELIO simbolis pasirodo tik I, III ir V būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 

Parinktys: atsiveria parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

251 

 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos. Tai lemia greitesnį 

reagavimą tarp sukimų. Pastaba: jeigu įjungtas Turbo žaidimo režimas, praplėtimo ikonos 

automatiškai išjungtos. 

Kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS / NEXT) arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Laimėjimo eilutės -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo laimėjimo eilutes. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrai nustatomi į didžiausius leistinus ir pradedama sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubai arba nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

SKAIČIUS: lošiama iš Jūsų dabartinių laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI. 

HERBAS: lošiama iš Jūsų dabartinių laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 

Visos eilutės dauginamos iš eilutės statymo. Laimėjimai išmokami nuo kairiojo iki dešiniojo būgno. 

 

Nemokamų sukimų režimas 
Jeigu bet kurioje I, III ir V būgnų vietoje atsiras trys ŠOKIŲ BATELIO simboliai, įsijungs 

nemokamų sukimų režimas. Pasirinkite šokių partnerį ir, kol žaidime renkate papildomus kreditus, 

nemokamai žiūrėkite, kaip sukasi būgnai. Jūsų pasirinktas šokių partneris nemokamų sukimų režimo 

metu taps LAUKINIU (WILD) simboliu. Nemokamų sukimų metu vieno sukimo laimėjimas yra 

dauginamas iš 2–10 kartų. 

 

SCATTER laimėjimas. Norint įjungti SCATTER simbolį, reikės, kad būgnuose atsirastų 

5x aitriųjų paprikų simboliai. Atsižvelgiant į aitriųjų paprikų padėtį, gausite skirtingo dydžio 
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SCATTER simbolį. Kopoje yra TRYS (3) SCATTER simboliai. Suave, Mediano ir Caliente SCATTER 

simbolis.  

Bet kurioje padėtyje ir bet kuriame būgne esantys 5x aitriųjų paprikų simboliai atrakina Suave 

SCATTER simbolį. 

2 arba 3 eilutėje bet kurioje padėtyje esantys 5x aitriųjų paprikų simboliai atrakina Mediano 

SCATTER simbolį. 

1 laimėjimo eilutėje esantys 5x aitriųjų paprikų simboliai atrakina tik Caliente SCATTER simbolį.  

Papildomas žaidimas 
Norint įjungti PAPILDOMĄ ŽAIDIMĄ, 1, 2 arba 3 laimėjimo eilutėje šalia šokėjos turi atsirasti du 

šokėjai. Pasirinkite vieną žavų vyriškį, už kurį sirgsite, kol abu vyriškiai šiame papildomo raundo 

vaizdo intarpe šoks, norėdami padaryti įspūdį Karolinai. 

2.82 Žaidimas „Bumandži“ („Boomanji“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 10 laimėjimo eilučių. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–10 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 100 € 

 

Laimėjimų eilutės 

Žaidime „Bumandži“ yra 10 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Bumandži“ yra 5 būgnų, 10 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su skrupulingais 

(sticky) nemokamais sukimais, suteikiančiais laukinius būgnus. 

Laimima būgnuose nuo kairės į dešinę ir nuo dešinės į kairę. Laimėjimas išmokamas tiek nuo 

didžiausio, tiek nuo mažiausio simbolių derinio. 

Žaidimas žaidžiamas esant 1–10 statymo lygiams, statoma 1–100 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

LAUKINIS simbolis gali pasirodyti tik II, III ir IV būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 
Parinktys: atsiveria parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Žaidimo garsas: įjungia arba išjungia fono muziką ir garso efektus. 

Jokios animacijos: aktyvinus funkciją, žaidimui pagreitinti animacijos praleidžiamos. 

Kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. Grįžti 

į žaidimą galite paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Laimėjimo eilutės -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo laimėjimo eilutes. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 
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Sudedami skirtingose laimėjimo eilutėse esantys ir sutampantys laimėjimai. 

Visi laimėjimai padauginami iš statymo eilutės. Žaidimas laimėjimus suteikia abiem kryptimis. Visi 

laimėjimai atsiranda tik pasirinktose eilutėse. 

Didžiausias laimėjimas tik kiekvienoje pasirinktoje laimėjimo eilutėje. 

FEJERVERKŲ DĖŽĖS simbolis didės, kad užpildytų būgną. Simbolis gali didėti 

II, III arba IV būgnuose. Įsijungus didėjimo funkcijai, bus suteikiami nemokami sukimai. Jeigu 

papildomuose būgnuose atsiranda laukinis simbolis, suteikiami papildomi sukimai. 

 Laukinis simbolis gali pakeisti MĖLYNO, ROŽINIO, GELTONO, ŽALIO, RGB modelio, 

RAUDONO IR VIOLETINIO FEJERVERKO simbolius. 

2.83 Žaidimas „Daktaras Džekilas ir ponas Haidas“ („Dr. Jekyll & Mr. Hyde“) 

 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

LOGO simbolis   
Pasirodydamas I, III ir V būgnuose, šis simbolis savaime negali būti laimėjimo derinys. Haido ir 

Džekilo simboliams LOGO simbolis yra LAUKINIS (WILD) simbolis, kuris taip pat gali būti ir 

Džekilo bei Haido simboliu, kuriam esant įsijungia papildomas raundas ir kiti specialūs su Džekilu IR 

Haidu susiję veiksmai. 

 

RAUDONO VIRALO simbolis 
Kai III būgne pasirodo daktaro Džekilo simbolis kartu su ant greta esančių II arba IV būgnų 

RAUDONO VIRALO simboliu, tai visi daktaro Džekilo, pono Haido ir LOGO simboliai tampa 

LAUKINIO Haido simboliais. Visi ekrane esantys elementai atsitiktine tvarka išsibarsto naujose 

vietose. Naujasis simbolių išsidėstymas lemia naujus laimėjimus, įskaitant specialų laimėjimą už 

LAUKINIO Haido simbolį. 

Pastaba: LOGO simbolis gali pakeisti daktaro Džekilo simbolį šiai funkcijai įjungti. LAUKINIO 

Haido simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus daktaro Džekilo, pono Haido ir LOGO simbolius, 

ir jokių funkcijų neįjungia. 
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MĖLYNO VIRALO simbolis 
Kai III būgne pasirodo pono Haido simbolis kartu su ant greta esančių II arba IV būgnų MĖLYNO 

VIRALO simboliu, gausite specialią premiją , kuri sudaro iki 20x Jūsų žaidimo statymo! Gausite 

atsitiktinį dauginamąjį, kurio reikšmių sritis yra 5–20x Jūsų žaidimo statymo. 

Pastaba: LOGO simbolis gali pakeisti pono Haido simbolį šiai funkcijai įjungti. 

Nemokami sukimai 
Mokamų žaidimų metu, renkant RAUDONUS VIRALUS galima užpildyti skaitiklį. Esant visiškai 

užpildytam VIRALŲ SKAITIKLIUI, įsijungia NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimas. Kiekvienas ant 

būgnų atsirandantis RAUDONAS VIRALAS per bet kurį sukimą atitinka 1 SKAITIKLIO užpildymą. 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimui atsirakinti reikia 10 SKAITIKLIO užpildymų. NEMOKAMŲ 

žaidimų metu SKAITIKLĮ galima užpildyti renkant MĖLYNUS VIRALUS. Kai VIRALŲ 

SKAITIKLIS bus visiškai užpildytas, baigsis NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimas. Kiekvienas ant 

būgnų atsirandantis MĖLYNAS VIRALAS per bet kurį sukimą atitinka 1 SKAITIKLIO užpildymą. 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimui baigti reikia 5 SKAITIKLIO užpildymų. 

Pastaba: nemokamų sukimų režimo metu vidutinis specialių veiksmų tarp Džekilo ir Haido skaičius 

bus didesnis nei MOKAMUOSE žaidimuose, įskaitant papildomų funkcijų įjungimą. NEMOKAMI 

sukimai naudoja tas pačias statymų parinktis kaip ir MOKAMAME žaidime, kurį įjungė 

NEMOKAMI SUKIMAI.  

 

Siautulio premija (didžiausias laimėjimas 9 900 kreditų) 
Kai II, III ir IV būgnuose šiuo deriniu pasirodo pono Haido + LOGO + pono Haido simboliai, 

įsijungia SIAUTULIO PREMIJA!  Ponui Haidui priėjus posūkį, galite pasirinkti, į kurią pusę eiti – į 

KAIRĘ ar DEŠINĘ. Būdami ponu Haidu keliaukite Londono gatvėmis, vokite ir venkite policijos, 

bandydami gauti daugiau kaip 66x savo žaidimo statymo! SAUGOKITĖS POLICIJOS 

PAREIGŪNŲ! Jeigu juos sutiksite, galite prarasti pusę premijos. 

Viralų premija (didžiausias laimėjimas 24 000 kreditų) 
Kai II, III ir IV būgnuose šiuo deriniu pasirodo daktaro Džekilo + LOGO + daktaro Džekilo 

simboliai, įsijungia VIRALŲ BONUSAS. Pasirinkite viralų elementus tobulam PRIEŠ PABAISĄ 

skirtam serumui sukurti. Kuo greičiau rasite tinkamas sudedamąsias dalis, tuo didesnis bus Jūsų 

prizas. Galite laimėti iki 160x žaidimo statymo! 

Dvigubinimas 
Jums laimėjus standartinius kreditus, taps galima dvigubinimo mygtuko funkcija. Pasirinkite, kuria 

puse nukris moneta – skaičiumi ar herbu! Teisingai atspėję padvigubinsite laimėjimus, o neteisingai – 

laimėjimą prarasite.  

 

Laimėjimų eilutės 

Žaidimas „Daktaras Džekilas ir ponas Haidas“ turi 30 laimėjimo eilučių. 
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Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Daktaras Džekilas ir ponas Haidas yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų 

automatas, turintis nemokamų sukimų, dvigubinimo, kartotines antrojo ekrano premijų funkcijas, 

laukinius simbolius ir einamųjų prizų funkcijas. 

Žaidimas žaidžiamas atliekant 1–5 statymus eilutėje, statoma 1–150 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno.  

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas pasirinktoje eilutėje. 

Visi laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. Laimėjimai pasirodo tik pasirinktose laimėjimo 

eilutėse. 

LOGO simbolis pasirodo tik I, III ir V būgnuose. 

RAUDONO ir MĖLYNO VIRALO simboliai pasirodo tik II ir IV būgnuose. 

Daktaro Džekilo ir pono Haido simboliai gali pasirodyti bet kuriuose būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Parinktys: atsiveria parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai (Sound FX): įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos. Tai lemia greitesnį 

reagavimą tarp sukimų. Pastaba: jeigu įjungtas Turbo žaidimo režimas, praplėtimo ikonos 

automatiškai išjungtos. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS arba KITAS (PREVIOUS / NEXT) arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamas laimėjimo eilutes. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

256 

 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir įjungia sukimą. 

Sukimas: paleidžia sukimą esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos dabar rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubai arba nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

SKAIČIUS: lažinamasi iš Jūsų dabartinių laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI. 

HERBAS: lažinamasi iš Jūsų dabartinių laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

Pasirodydamas I, III ir V būgnuose, šis simbolis savaime negali būti laimėjimo derinys. Tačiau Haido 

ir Džekilo simboliams LOGO simbolis yra LAUKINIS (WILD) simbolis, kuris taip pat gali būti ir 

Džekilo bei Haido simboliu, jam esant įsijungia papildomas raundas ir kiti specialūs su Džekilu ir 

Haidu susiję veiksmai. 

Visi laimėjimai yra dauginami iš eilutės statymo ir pasirodo tik pasirinktose laimėjimo eilutėse. 

Laimėjimai išmokami nuo kairio iki dešinio būgnų. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas pasirinktoje eilutėje. 

 

Atrakinti nemokami sukimai. MOKAMŲ žaidimų metu renkant RAUDONUS 

VIRALUS galima užpildyti skaitiklį. Esant visiškai užpildytam VIRALŲ SKAITIKLIUI, įsijungia 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimas. Kiekvienas ant būgnų atsirandantis RAUDONAS VIRALAS per 

bet kurį sukimą atitinka 1 SKAITIKLIO užpildymą. NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimui atsirakinti 

reikia 10 SKAITIKLIO užpildymų.  

NEMOKAMŲ žaidimų metu SKAITIKLĮ galima užpildyti renkant MĖLYNUS 

VIRALUS. Kai VIRALŲ SKAITIKLIS bus visiškai užpildytas, baigsis NEMOKAMŲ SUKIMŲ 

režimas. Kiekvienas ant būgnų atsirandantis MĖLYNAS VIRALAS per bet kurį sukimą atitinka 1 

SKAITIKLIO užpildymą. NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimui baigti reikia 5 SKAITIKLIO užpildymų. 

Pastaba: nemokamų sukimų režimo metu vidutinis specialių veiksmų tarp DŽEKILO IR HAIDO 

skaičius bus didesnis nei MOKAMUOSE žaidimuose, įskaitant papildomų funkcijų įjungimą. 

NEMOKAMI sukimai naudoja tas pačias statymų parinktis kaip ir MOKAMAME žaidime, kurį 

įjungė NEMOKAMI SUKIMAI. 

 

 

Kai III būgne pasirodo daktaro Džekilo simbolis kartu su ant greta esančių II arba IV 

būgnų RAUDONO VIRALO simboliu, tai visi daktaro Džekilo, pono Haido ir LOGO simboliai 

tampa LAUKINIO HAIDO simboliais! Visi ekrane esantys elementai atsitiktine tvarka išsibarsto 

naujose vietose. Naujasis simbolių išsidėstymas lemia naujus laimėjimus, įskaitant specialų laimėjimą 

už LAUKINIO HAIDO simbolį. 

Pastaba: LOGO simbolis gali pakeisti daktaro Džekilo simbolį šiai funkcijai įjungti. 

LAUKINIO Haido simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus daktaro Džekilo, pono Haido ir LOGO 

simbolius ir jokių funkcijų neįjungia. 
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Kai III būgne pasirodo pono Haido simbolis kartu su ant greta esančių II arba IV 

būgnų MĖLYNO VIRALO simboliu, gausite specialią premiją, kurią sudaro iki 20x Jūsų žaidimo 

statymo! Gausite atsitiktinį dauginamąjį, kurio reikšmių sritis yra 5–20x Jūsų žaidimo statymo. 

Pastaba: LOGO simbolis gali pakeisti pono Haido simbolį šiai funkcijai įjungti.  

Jums laimėjus standartinius kreditus, taps galima dvigubinimo mygtuko funkcija. Pasirinkite, kuria 

puse nukris moneta – skaičiumi ar herbu! Teisingai atspėję padvigubinsite laimėjimus, o neteisingai – 

laimėjimą prarasite.  

 

2.84 Žaidimas „Europietiškoji ruletė“ („European Roulette“) 

Žaidimo tipas: Vieno nulio ruletė 

Numatytosios žetonų vertės: 1, 5, 25, 100, 500 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 1 € ir 100 € 

 

Žaidimo taisyklės 

HAMBURGO VARIANTAS 

Hamburgo ruletėje, ne taip kaip standartinėje europietiškoje vieno nulio ruletėje, kai kamuoliukas 

sustoja ties skaičiumi 0, ant lyginio ar nelyginio, raudono ar juodo ir nedaug ar daug eilučių Jums bus 

sugrąžinta pusė atlikto bet kokio statymo. 

 

STATYMAI 

Yra 9 skirtingi ruletės statymų būdai. Kaip yra parodyta laimėjimo išmokėjimo dalyje, kiekviename 

statyme yra skirtingi skaičiai ir statymas paskirstomas skirtingai. 

 

PAPRASTAS (STRAIGHT UP) 

Žetonas gali būti padedamas ant bet kokio norimo skaičiaus, įskaitant nulį (0). Žetonas padedamas 

ant norimo skaičiaus. 

 

IŠSKIRSTYTAS (SPLIT BET) 

Žetonas gali būti padedamas ant dviejų greta esančių skaičių, žetoną padedant ant du skaičius 

skiriančios linijos. 

 

GATVĖS (STREET BET) 

Gatvės statymus sudaro trys skaičiai. Padėkite žetoną ant ruletės stalo išorinio dešiniojo linijos krašto 

šalia atitinkamos trijų skaičių eilės. 

 

KAMPINIS (CORNER BET) 

Kampinį statymą sudaro keturi skaičiai. Padėkite žetoną ant keturių skaičių susikirtimo linijos.  

 

PIRMI KETURI (FIRST FOUR BET) 

Šį statymą sudaro skaičiai 0, 1, 2 ir 3. Padėkite žetoną ant ruletės stalo išorinio dešiniojo linijos krašto 

tarp skaičių 0 ir 3. 
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LINIJOS (LINE BET) 

Linijos statymą sudaro du gatvės statymai (t. y. šeši skirtingi skaičiai, esantys dviejose trijų skaičių 

eilėse. Pavyzdžiui, 4, 5, 6 + 7, 8, 9). Padėkite žetoną ant ruletės stalo išorinio dešiniojo linijos krašto, 

kuris susikerta su dvi eiles skiriančia linija. 

 

STULPELIO (COLUMN BET) 

Trumpojoje ruletės stalo pusėje yra trys lentelės, pažymėtos „2 prie 1“ (2 to 1). Žetoną padėdami ant 

vienos iš šių lentelių, pažymite visus dvylika virš lentelės esančių skaičių (0 nepriklauso). 

 

TUZINO (DOZEN BET) 

Galite statyti ant dvylikos skaičių grupės, padėdami žetoną ant vienos iš lentelių, pažymėtų „Pirmas 

12“ (1st 12), „Antras 12“ (2nd 12) arba „Trečias 12“ (3rd 12). 

 

RAUDONAS ar JUODAS, LYGINIS ar NELYGINIS, NEDAUG ar DAUG (RED/BLACK, 

EVEN/ODD, LOW/HIGH BETS) 

Vienoje iš kairėje pusėje esančių lentelių ilgojoje stalo pusėje atliktą statymą sudaro pusė ruletės stalo 

skaičių (išskyrus nulį). Kiekvieną lentelę sudaro 18 skaičių. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Pagalba: atveria pagalbinį skirtuką, kuriame galite peržvelgti taisykles, pasižiūrėti į laimėjimo 

išmokėjimus ir kitą žaidimo informaciją. 

Garso įjungimas ir išjungimas: įjungia arba išjungia garsus. 

Panaikinti: panaikina ant stalo esančius žetonus. 

Sukti: patvirtina Jūsų statymą ir suka ratą. 

Pakartoti: pakartoja Jūsų ankstesnį statymą, ant stalo tokia pačia konfigūracija padeda tuos pačius 

žetonus.  

Žetonų padėklas: pasirenkamas žetonas, kuris bus padėtas ant stalo.  

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 

Europietiškoji ruletė 

Žaidimo taisyklės Laimėjimo išmokėjimas Patarimai ir valdymo 

mygtukai 

Padedami žetonai Statymo pavadinimas Laimėjimo išmokėjimas 

1 skaičius Paprastas nuo 35 iki 1 

2 skaičiai Išskirstytas nuo 17 iki 1 

3 skaičiai Gatvės nuo 11 iki 1 

4 skaičiai Kampinis nuo 8 iki 1 

6 skaičiai Linijos nuo 5 iki 1 

12 skaičių Tuzino arba stulpelio nuo 2 iki 1 

18 skaičių 
Raudonas ar juodas, lyginis ar 

nelyginis, nedidelis ar didelis 
nuo 1 iki 1 

Stalo limitas: mažiausias 1, didžiausias 100  
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2.85 Žaidimas „Įvykio horizontas“ („Event Horizon“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 243 laimėjimo būdai ar laimėjimas bet kuriose eilutėse. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125 € 

Numatytasis statymas: 2,50 € (1 statymo lygis, 0,10 € moneta) 

 

Funkcijos 

Laukinis (Wild) simbolis 
Klasikinis laukinis simbolis. Šis simbolis be jokių išimčių pakeičia visus kitus simbolius. Pastaba: 

LAUKINIS simbolis gali atsirasti tik II, III, IV ir V būgnuose. 

 

Besisinchronizuojantys būgnai (didžiausias laimėjimas 144 000 kreditų) 
Kiekvieną kartą įsukus būgnus, du arba daugiau būgnų gali sinchronizuotis ir abiejuose būgnuose 

sukti tuos pačius simbolius. Sukimo metu besisinchronizuojantys būgnai gali plėstis iki trijų, keturių 

arba net visų penkių sinchronizuotų būgnų didžiausiam laimėjimui gauti. Sinchronizuotis gali tik 

šalia vienas kito esantys būgnai. 

 

Laimėjimų eilutės 

„Įvykių horizontas“ yra toks žaidimas, kuriame gali būti laimingos bet kurios eilutės. Jame yra 

243 laimėjimo būdai. Sugrupuokite simbolius ant 3 ar daugiau šalia esančių būgnų laimėjimo 

deriniui gauti. Ilgiausias simbolių derinys lemia laimėjimo išmokėjimą. 

 

Žaidimo taisyklės 

Įvykių horizontas yra 5 būgnų bet kurių laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su 

sinchronizuotais būgnais ir laukinių simbolių pakaitalais.  

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 25–125 kreditai. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno. 

Laimėjimas išmokamas už ilgiausią simbolių derinį. 

LAUKINIAI simboliai gali pasirodyti II, III, IV ir V būgnuose. Jie pakeičia visus kitus žaidime 

esančius simbolius. 

 

Valdymo mygtukai 

 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai (Sound FX): įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 
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Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS / NEXT) arba grįžti į 

žaidimą paspaudę mygtuką X. 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir įjungia sukimą. 

Sukimas: paleidžia sukimą esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 

Standartiniai išmokėjimai 

Laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius.  

Laimima nuo kairiojo būgno. Norėdami gauti laimėjimo derinį, sugrupuokite simbolius ant trijų ar 

daugiau šalia esančių būgnų. Ilgiausias simbolių derinys lemia laimėjimo išmokėjimą. Pastaba. 

LAUKINIS simbolis gali atsirasti tik II, III, IV ir V būgnuose. 

 
 

Kiekvieną kartą įsukus būgnus, du arba daugiau būgnų gali sinchronizuotis ir abiejuose būgnuose 

sukti tuos pačius simbolius. Sukimo metu besisinchronizuojantys būgnai gali prasiplėsti iki trijų, 

keturių arba net visų penkių sinchronizuotų būgnų didžiausiam laimėjimui gauti. Sinchronizuotis gali 

tik šalia vienas kito esantys būgnai. 
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2.86 Žaidimas „Vaisių zen“ („Fruit Zen“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas. 

Būgnų tipas:Standartiniai besisukantys būgnai. 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 10 laimėjimo eilučių. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–10 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 100 € 

 

Funkcijos 

LAUKINIS „Vaisių zen“ (didžiausias laimėjimas 200 000 kreditų) 
„Vaisių zen“ simbolis yra LAUKINIS simbolis. Šis simbolis didės, kad užpildytų visą būgną. Jis gali 

atsirasti II, III arba IV būgnuose. Kai šis simbolis bus įjungtas, jis gali dovanoti nemokamą sukimą. 

Jeigu papildomuose būgnuose atsiranda LAUKINIS simbolis, bus suteikiami papildomi sukimai. 

LAUKINIS simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius. 

 

Laimėjimo eilutės 

„Vaisių zen“ žaidime yra 10 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

„Vaisių zen“ yra 5 būgnų, 10 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas, turintis laukinio būgno 

funkciją. 

Žaidimas žaidžiamas 1–10 statymo lygiuose, statoma 1–100 kreditų.  

Laimėjimo derinius ir informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimėti galima abiem kryptimis. 

LAUKINIAI simboliai gali atsirasti II, III ir IV būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 

 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai (Sound FX): įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. Į 

žaidimą galite sugrįžti paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų eilučių skaičių. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 
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Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 
 

Laimėti galima žaidžiant abiem kryptimis! Visi laimėjimai yra dauginami iš eilutės statymo. Tik 

pasirinktose laimėjimo eilutėse galima laimėti daugiausia. Sudedami sutampantys skirtingų laimingų 

eilučių laimėjimai. 

 

2.87 Žaidimas „Džino turtai“ („Genie’s Fortune“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–10 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 300 € 

 

Funkcijos 

 

Kelionės STEBUKLINGU KILIMU premija (didžiausias laimėjimas 3 300 

kreditų) 

Kad žaidimas įjungtų STEBUKLINGO KILIMO funkciją, 1 būgne bet kurioje padėtyje turi 

pasirodyti STEBUKLINGO KILIMO simbolis. Nuo savo pradinės padėties būgne kilimas nuskris į 

dešiniąją žaidimo pusę, sutraiškydamas visas kelyje pasitaikiusias ikonas ir paversdamas jas 

PAPILDOMAIS KREDITAIS. Pastaba: nemokamų sukimų režimo metu ši funkcija neįjungiama. 

KILIMO ikona yra LAUKINIS (WILD) simbolis visiems standartinio laimėjimo simboliams. 

 

PASPAUSK MANE beprotiška premija (didžiausias laimėjimas 8 400 kreditų) 

III būgno antroje padėtyje gaukite BEŽDŽIONĖS ikoną, kad priverstumėte beždžionę švytėti užrašu 

PASPAUSK MANE BEPROTIŠKAI! (CLICK ME CRAZY!) Jums reikės paspausti viršuje, apačioje 

ir iš abiejų beždžionės pusių esančią ikoną. Pasirinkus ikoną, beždžionė šokinės į viršų ir į apačią, 

kad supurtytų ant būgnų esančią ikoną ir parodytų prizą! Leidžiama rinktis visas PASPAUSK MANE 

ikonas, kol gaunama ikona SUSIRINKTI (Collect). 
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Lobių skrynios nemokami sukimai 
Norint žaidime Džino turtai įjungti nemokamų sukimų funkciją, ant bet kurio būgno, bet kurioje 

padėtyje turi atsirasti 3 ar daugiau LOBIŲ SKRYNIOS ikonos! 3 LOBIŲ SKRYNIOS suteikia 5 

nemokamus sukimus, 4 LOBIŲ SKRYNIOS – 10 nemokamų sukimų, o 5 LOBIŲ SKRYNIOS – 20 

nemokamų sukimų! Jeigu šalia nemokamų sukimų režimą įjungiančios ikonos tuo pačiu metu 

atsiranda kelionės stebuklingu kilimu, premijos ir PASPAUSK MANE ikonos, tai nemokamų sukimų 

prizas bus atšauktas. 

 

Džino funkcija (didžiausias laimėjimas 10 560 kreditų) 
Papildomo raundo metu norint antro ekrano įjungti 3 norus, aktyvioje laimėjimo eilutėje turi 

pasirodyti 3 ar daugiau LEMPŲ ikonos. Suradote džino lempą! Kad pažadintumėte džiną iš ilgo 

miego, paspauskite ant lempos. Kai iškviesite džiną, jis pasirodys apgaubtas stebuklingų dūmų ir 

pasiūlys jums 6 norus, iš kurių galėsite rinktis! Turėsite progą pasirinkti tarp turtų, šlovės, 

neblėstančios meilės, kelionės, išminties ir ilgo gyvenimo. Pasirinkite savo norus, kad būtumėte 

apipiltas prizais. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Džino turtai“ turi 30 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Džino turtai yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su PASPAUSK 

MANE, nemokamų sukimų, skubaus laimėjimo funkcijomis ir antrojo ekrano papildomu raundu. 

Žaidimas žaidžiamas 1–10 statymo lygiuose, statoma 1–300 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO išmokėjimo lentelėje.  

Visos laimėjimų eilutės yra bet kuriame krašte. 

BEŽDŽIONĖS simbolis pasirodo tik III būgne. 

LOBIŲ SKRYNIOS, STEBUKLINGO KILIMO ir LEMPOS simboliai gali pasirodyti bet kuriame 

būgne. 

 

Valdymo mygtukai 

 

Garso įjungimas ir išjungimas: garsas įjungiamas arba išjungiamas. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką ATGAL (BACK). 

Pasirinkite monetos statymą: keičiamas monetos, naudojamos kiekvieno sukimo metu, nominalas. 

Eilutės statymas: keičiamas monetų, kurios yra naudojamos kiekvieno sukimusio metu, skaičius. 

Pasirinkti eilutes: keičiamos kiekvieno sukimo metu naudojamos eilutės. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 
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Eilučių laimėjimai. Visos laiminčios eilutės gali būti bet kuriame krašte. Visi eilučių laimėjimai 

padauginami iš eilutės statymo.  

3 būgno 2 padėtyje gaukite beždžionę, kad ji švytėtų užrašu PASPAUSK MANE BEPROTIŠKAI.  

Kilimo ikona yra LAUKINIS simbolis (išskyrus funkcijų ikonas). Bet kurioje 1 būgno padėtyje 

gaukite kilimo ikoną PAPILDOMIEMS KREDITŲ LAIMĖJIMAMS įjungti. 

 

2.88 Žaidimas „Gladiatorius“ („Gladiator“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės:0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas:0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

2x LAUKINĖS PRINCESĖS (Wild Princess) būgnas 

Norint įjungti 2x LAUKINĘ savybę, II, III ir IV būgnų pirmoje padėtyje turi pasirodyti PRINCESĖS 

simbolis. Princesė numes saujelę rožių žiedlapių. Žiedlapiams palietus žemiau esančius simbolius, jie 

paverčiami 2x LAUKINIAIS simboliais. Bet koks laimėjimo derinys, kuriame yra laukinis 2x 

simbolis, suteikia 2x įprasto laimėjimo. 

 

Smūgiuojančio gladiatoriaus būgnas 

Norint įjungti LAUKINIO SMŪGIUOJANČIO GLADIATORIAUS BŪGNO funkciją, bet kokioje 

III būgno padėtyje turi pasirodyti DIDVYRIO GLADIATORIAUS simbolis. Veikiant šiai funkcijai, 

trečią būgną uždengia marmurinė plokštė; didvyris išeina ir suskaldo ją, parodydamas žaidėjui, kad 

visas trečias būgnas buvo paverstas LAUKINIU simboliu. Pastaba: laukiniai simboliai pakeičia visas 

ikonas, tačiau nepakeičia DURŲ ir KOLIZIEJAUS simbolių bei neįjungia jokių funkcijų. 

 

PASPAUSK MANE koliziejaus durys (didžiausias laimėjimas 10 215 kreditų) 

Norint įjungti PASPAUSK MANE funkciją, ant bet kurios aktyvios laimėjimo eilutės pozicijos turi 

atsirasti 3 ar daugiau DURŲ simbolių. Turėsite pasirinkti vieną PASPAUSK MANE simbolį, kad 
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gautumėte būgnuose esantį neatidėliotiną prizą. Kai parodomas neatidėliotinas prizas, galite vėl 

rinktis tol, kol ekrane pasirodys užrašas SUSIRINKTI (COLLECT). 

 

Pasiruošti MŪŠIUI (didžiausias laimėjimas 12 600 kreditų) 

Norint įjungti gladiatoriaus MŪŠIO antrojo ekrano premijos raundą, ant II, III ir IV būgnų 1, 2 arba 

4 laimėjimo eilučių iš eilės turi pasirodyti DIDVYRIO, KOLIZIEJAUS ir BLOGIEČIO simboliai. 

Kas bus laimėtojas? Pasirinkite savo norimą gladiatorių, kuris kovotų dėl turtų! Kai pasirinksite 

gladiatorių, atsiloškite ir žiūrėkite į savaime vykstančią kovą. Kiekvienas smūgis ir priešo smūgių 

blokavimas uždirba Jums papildomų kreditų! Nokautuokite savo priešą dėl papildomos premijos. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Gladiatorius“ turi 30 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 
Žaidimas Gladiatorius yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su 2 laukinių 

būgnų, PASPAUSK MANE, antrojo ekrano premijos raundo ir SCATTER laimėjimo funkcija. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 1–150 kreditų.  

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO kortelėje. 

Didžiausi laimėjimai išmokami nuo kairiojo iki dešiniojo būgno ir nuo dešiniojo iki kairiojo būgno. 

DURŲ simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne. 

PRINCESĖS simbolis pasirodo tik II, III ir IV būgnuose. 

DIDVYRIO, BLOGIEČIO ir KOLIZIEJAUS simboliai gali pasirodyti bet kuriame būgne. 

 

Valdymo mygtukai 
Garso įjungimas ir išjungimas: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS arba KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į 

žaidimą paspaudę mygtuką ATGAL (BACK). 

Pasirinkite monetos statymą: keičiamas monetos, naudojamos kiekvienam sukimui, nominalas. 

Eilutės statymas: keičiamas monetų, kurios yra naudojamos kiekvienam sukimui, skaičius. 

Pasirinkti eilutes: keičiamos kiekvieno sukimo metu naudojamos eilutės. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 
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Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 

Didžiausi laimėjimai išmokami nuo kairiojo iki dešiniojo būgno arba nuo dešiniojo iki kairiojo 

būgno. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas pasirinktoje eilutėje. Visos laimėjimo eilutės 

padauginamos iš eilutės statymo. 

2.89 Žaidimas „Gera mergaitė, bloga mergaitė“ („Good Girl, Bad Girl“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 15 laimėjimo eilučių  

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

Pasirinkite savo kelią 
Žaisdami Gera mergaitė, bloga mergaitė turėsite neprilygstamą galimybę kontroliuoti savo žaidimą ir 

mėgautis 3 skirtingais žaidimo režimais. 

 

Geros mergaitės režimas siūlo nedidelės rizikos žaidimą. Žaidžiant nuo kairiojo iki dešiniojo būgnų 

laimėjimai yra dažnesni, tačiau bendras laimėjimas mažesnis. 

Kita vertus, blogos mergaitės režimas siūlo didelės rizikos žaidimą. Žaidžiant nuo dešiniojo iki 

kairiojo būgnų laimėjimai yra retesni, tačiau bendras laimėjimas didesnis. 

Taip pat galite pasirinkti žaisti ABIEJŲ MERGAIČIŲ režimą, kad laimėjimo eilutėje gautumėte 2x 

daugiau monetų. ABIEJŲ MERGAIČIŲ režimo metu laimima žaidžiant abiem kryptimis. Šiuo 

režimu ir rekomenduojama žaisti. 

 

 

LAUKINIAI (Wild) simboliai 

ŠAKIŲ ir NIMBO simboliai yra specialūs laukiniai simboliai. Jeigu būgnuose atsiranda bet kuris šis 

simbolis, jis pavirs LAUKINIU simboliu. Kiekvienas LAUKINIS simbolis atskleis paslėptą 

dauginamąjį. ŠAKIŲ simboliai gali pasirodyti III, IV ir V būgnuose bei turėti 1–4x dauginamąjį. 

NIMBO simboliai gali atsirasti I, II ir III būgnuose ir turėti 1–2x dauginamąjį. Pastaba: laukiniai 

simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų rato simbolį. 
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PASPAUSK MANE premija (didžiausias laimėjimas 38 250 kreditų) 

Kai vienas šalia kito atsiranda ŠAKIŲ ir NIMBO simboliai, aktyvinama speciali PASPAUSK MANE 

funkcija. Atsižvelgiant į žaidimo režimą, funkcija veiks kiek kitaip. Žaisdami GEROS MERGAITĖS 

režimu, nulemsite GERĄJĮ variantą, o žaisdami BLOGOS MERGAITĖS režimu – BLOGĄJĮ. Jeigu 

žaidžiate ABIEJŲ MERGAIČIŲ režimu, galite pasirinkti, kurį variantą norite žaisti. 

 

Gerasis variantas: Jums bus pateiktos 4 dovanų dėžutės. Šiose dėžutėse yra mažas, vidutinis, didelis 

laimėjimas ir susirinkimo simbolis. Šviečiančiose dovanų dėžutėse yra mažas arba vidutinis 

laimėjimas, o nešviečiančiose – didelis laimėjimas arba simbolis SUSIRINKTI. 

 

Blogasis variantas: Jums bus pateiktos 4 dovanų dėžutės. Šiose dėžutėse yra mažas, vidutinis, 

didelis laimėjimas ir susirinkimo simbolis. Šviečiančiose dovanų dėžutėse yra didelis laimėjimas arba 

simbolis SUSIRINKTI, o nešviečiančiose – vidutinis arba mažas laimėjimai.   

 

Pinigų rato premija (didžiausias laimėjimas 7 500 kreditų) 

Bet kur ant I, III ir V būgnų atsirandantys trys PINIGŲ RATO simboliai aktyvins pinigų rato 

premiją! Atsižvelgiant į žaidimo režimą, žaisite GERĄJĮ arba BLOGĄJĮ pinigų ratą. Jeigu žaidžiate 

ABIEJŲ RATŲ režimu, galėsite rinktis iš GEROJO ar BLOGOJO režimo. Šios funkcijos metu 

žaidimas Jus nuves prie pinigų rato. Norėdami laimėti prizą, sukite ratą! Prizus sudaro greitieji 

kreditai arba nemokami sukimai! 

Pastaba: jeigu pinigų rato premija buvo žaidžiama GEROJO režimo metu, tai nemokami sukimai yra 

suteikiami nuo kairiojo iki dešiniojo rato, BLOGOJO režimo metu – nemokami sukimai suteikiami 

nuo dešiniojo iki kairiojo rato. 

 

Dvigubinimo funkcija 

Laimėjus standartinius kreditus, taps galimas DVIGUBINIMO funkcijos mygtukas. Paspauskite jį ir 

pakilsite link debesų, kur žaisite monetos metimo žaidimą. Pasirinkite, ar moneta nukris GERĄJA ar 

BLOGĄJA puse. Teisingas spėjimas padvigubins Jūsų laimėjimus, o neteisingas – juos atims.  

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Gera mergaitė, bloga mergaitė“ turi 15 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Gera mergaitė, bloga mergaitė“ yra 5 būgnų, 15 laimėjimo eilučių vaizdo automatų 

žaidimas, turintis daug režimų, pinigų rato, nemokamų sukimų, dvigubinimo ir PASPAUSK MANE 

funkcijas. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 1–150 kreditų.  

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Žaidimas laimėjimus suteikia iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę ir abiem kryptimis, atsižvelgiant į 

pasirinktą režimą. 

Visos eilutės dauginamos iš eilutės statymo. 

Žaidimas „Gera mergaitė, bloga mergaitė“ turi PROGRESYVAUS PAGRINDINIO PRIZO 

funkciją. 

Pagrindinis prizas didėja pagal žaidime gautus statymus. 

Visi žaidimo statymai procentiškai prisideda prie pagrindinio prizo ir jo bazinio fondo. 0,75 proc. 

visų statymų naudojama esamam pagrindiniam prizui. 0,25 proc. visų statymų naudojama baziniam 

fondui, kuris, laimėjus pagrindinį prizą, naudojamas pagrindiniam prizui atstatyti. 

Kiekvienas įmokėtas statymas gali laimėti pagrindinį prizą. 

Proga laimėti pagrindinį prizą yra tiesiogiai proporcinga per sukimą statomai sumai. 
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Didžiausias sukimo statymas turi didžiausią tikimybę laimėti. 

Bet koks už didžiausią statymą mažesnis statymas turi proporcingai mažesnę laimėjimo tikimybę. 

Laimėjus pagrindinį prizą, visiems šiuo metu žaidžiantiems žaidėjams išsiunčiamas pranešimas. 

Pagrindinio prizo vertė nedelsiant atstatoma naudojant bazinio fondo lėšas. 

 

Valdymo mygtukai 
Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Režimų pasirinkimas: pakeičia žaidimo režimus – GERAS arba BLOGAS, arba ABU. 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų eilučių skaičių. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos bet kurios šiuo metu rodomos animacijos. 

 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos. Tai lemia greitesnį 

reagavimą tarp sukimų. Pastaba: jeigu įjungtas Turbo žaidimo režimas, praplėtimo ikonos 

automatiškai išjungtos. 

Praleisti patarimus: įjungiami arba išjungiami žaidimo pradžioje rodomi patarimai. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

 

 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubai arba nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

Geras: statomi dabartiniai laimėjimai, kad moneta atvirs GERĄJA puse. 

Blogas: statomi dabartiniai laimėjimai, kad moneta atvirs BLOGĄJA puse. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 
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2.90 Žaidimas „Daugiau aukso kasimo“ („More Gold Diggin“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Krintantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 25 laimėjimo eilutės 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125 € 

Numatytasis statymas: 2,50 € (1 statymo lygis, 0,10 € moneta) 

 

Funkcijos 

Krintančių laimėjimų dauginamasis 

Žaidimo ekrano viršuje esantis laimėjimo dauginamasis didėja kiekvieną kartą raunde įvykus 

sprogimui. Susprogdinkite trijų ar daugiau vienodų simbolių derinį, kad ekrano viršuje esantys 

simboliai nukristų į vietas ir padidintų dauginamąjį. Jeigu naujieji simboliai sukuria naują laimėjimo 

derinį, Jums bus išmokėtas laimėjimas, padaugintas iš dauginamojo, o naujieji simboliai susprogs. Į 

jų vietą nukris dar daugiau simbolių. 

 

Laukinis (Wild) simbolis 

DINAMITO simbolis yra laukinis simbolis, kuris pakeičia visus simbolius, įskaitant TNT 

STATINĖS nemokamų sukimų simbolį. DINAMITO simboliai gali atsirasti II, III ir IV būgnuose. 

 

Nemokamų sukimų premija 

Norėdami įjungti nemokamų sukimų režimą, ant bet kurios aktyvios laimėjimo eilutės gaukite 3 TNT 

STATINIŲ simbolius. Papildomi nemokami sukimai gali būti suteikiami, kol yra aktyvus nemokamų 

sukimų režimas. Nemokamų sukimų režimo metu visiems laimėjimams gaukite 3x dauginamąjį. 

Krintantys deriniai gali padidinti dauginamąjį  iki 15x! 

Dvigubinimas 

Pasibaigus kiekvienam paprastam sukimų režimui, galite paspausti dvigubinimo mygtuką, kad 

įeitumėte į dvigubinimo ekraną. Šiame ekrane galite rinktis vieną Deizės dalijamą kortą. Dvigubinti 

laimėjimą galite 5 kartus. Deizė padalys 5 užverstas kortas, paskutinę kortą atvers. Tai vadinamoji 

krupjė korta. Pasirinkite vieną iš likusių keturių kortų, kad sužinotumėte, ar ji didesnė už krupjė 
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kortą. Jeigu didesnė, laimėsite dvigubai ir gausite progą dar kartą dvigubinti laimėjimą! Jeigu ji 

mažesnė, laimėjimus prarasite ir grįšite į pagrindinį ekraną. Jeigu kortos yra vienodos, statymas bus 

grąžintas ir turėsite progą jį vėl padvigubinti. 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime „Daugiau aukso kasimo“ yra 25 laimėjimo eilutės. 

 

Žaidimo taisyklės 
Žaidimas Daugiau aukso kasimo yra 5 būgnų, 25 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su 

krintančiais būgnais, didėjančiais laimėjimo dauginamaisiais, laukiniais simboliais, dvigubinimo ir 

nemokamų sukimų funkcija. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo eilutėse, statomi 25–125 kreditai. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje.  

Laimima nuo kairiojo būgno.  

DINAMITO simbolis gali atsirasti ant II, III ir IV būgnų. 

TNT STATINĖS simbolis gali atsirasti ant I, II ir III būgnų. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Praleisti: praleidžiamos bet kurios šiuo metu rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas mini žaidimas Dvigubai arba nieko (pagal žaidimo taisykles). 

Pradėti dalyti: pradedamas mini žaidimas Dvigubai arba nieko. Deizė padalija 5 kortas, iš kurių 

viena yra atversta. Paspauskite ant užverstos kortos, kad ją atverstumėte. Jeigu ji yra didesnė už 

Deizės kortą, jūs laimite. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė. 
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STANDARTINIAI SPROGSTANTYS SIMBOLIAI. TNT simbolis yra laukinis simbolis 

visiems simboliams.  

Nemokamų sukimų funkcija. Nemokamų sukimų režimo metu galima uždirbti papildomus 

nemokamus sukimus. 3 TNT statinės, esančios ant 1, 2 ir 3 aktyvios laimėjimo eilutės, aktyvina 

nemokamų sukimų režimą. 

2.91 Žaidimas „Ponas Vegasas“ („Mr. Vegas“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

Nemokami sukimai 

Norėdami gauti nemokamus sukimus, iš eilės kairėje arba dešinėje pono Vegaso pusėje ant 1, 2 

arba 3 laimėjimo eilutės gaukite KAULIUKŲ simbolį! Išridentų kauliukų vertė lygi suteikiamų 

nemokamų sukimų skaičiui! Išridenkite du vienodus skaičius ir nemokamų sukimų režimo metu 

gaukite 2x visiems laimėjimams. Nemokamų sukimų režimo metu vėl gaukite šį derinį kaip 

papildomų nemokamų sukimų galimybę. 

 

Mini žaidimų automatų funkcija (didžiausias laimėjimas 18 000 kreditų) 

Norėdami mini žaidimų automatų funkcijoje atrakinti nemokamus sukimus, bet kurioje ekrano 

vietoje gaukite 3 ar daugiau ŽAIDIMŲ AUTOMATŲ simbolių! Uždirbkite papildomų kreditų. 

 

Pinigų ratas (didžiausias laimėjimas 9 000 kreditų) 
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Pagrindinio žaidimo metu bet kurioje padėtyje gaukite 5 pinigų rato ikonas, kad įjungtumėte 

pinigų rato funkciją! 

Pasukite pinigų ratą, kad laimėtumėte nuostabius prizus: nemokamus sukimus, papildomus raundus 

ar nemokamus kreditus. 

Pastaba: pagrindinio žaidimo metu ikonos gali atsirasti ant bet kurio simbolio. 

 

Papildomas raundas (didžiausias laimėjimas 2 250 kreditų) 

Norėdami įjungti papildomą ruletės raundą, bet kurioje I, III ir V būgnų padėtyje gaukite 3 ar 

daugiau PONO VEGASO simbolių Su ponu Vegasu ir jo gražiomis šou merginomis sužaiskite 

ruletę ir laimėkite dideles sumas. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidime „Ponas Vegasas“ yra 30 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Ponas Vegasas“ yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su pinigų 

rato premijos, antrojo ekrano premijos raundo ir nemokamų sukimų funkcija. 

Žaidimas žaidžiamas su 1–5 statymo eilutėmis, statoma 1–150 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje.  

Laimima tik nuo kairiojo būgno.  

Visos eilutės laimėjimai padauginami iš eilutės statymo. 

Žaidimas „Ponas Vegasas“ turi PROGRESYVAUS PAGRINDINIO PRIZO funkciją. 

Pagrindinis prizas didėja pagal žaidime gautus statymus. 

Visi žaidimo statymai procentiškai prisideda prie pagrindinio prizo ir jo bazinio fondo. 0,75 proc. 

visų statymų naudojama esamam pagrindiniam prizui kaupti. 0,25 proc. visų statymų naudojama 

baziniam fondui kaupti, kuris, laimėjus pagrindinį prizą, naudojamas pagrindiniam prizui atstatyti. 

Kiekvienas įmokėtas statymas turi galimybę laimėti pagrindinį prizą. 

Galimybė laimėti pagrindinį prizą yra tiesiogiai proporcinga sukimo metu statomai sumai. 

Didžiausias sukimo statymas turi didžiausią tikimybę laimėti. 

Bet koks už didžiausią statymą mažesnis statymas turi proporcingai mažesnę laimėjimo tikimybę. 

Laimėjus pagrindinį prizą, visiems šiuo metu žaidimą žaidžiantiems žaidėjas yra išsiunčiamas 

pranešimas. 

Pagrindinis prizas nedelsiant atstatomas į pradinę vertę, naudojant bazinio fondo lėšas. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Garso įjungimas/ išjungimas: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS arba KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į 

žaidimą paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu naudojamų laimėjimo eilučių 

skaičių. 

Didžiausio statymo sukimas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Praleisti: praleidžiamos bet kurios šiuo metu rodomos animacijos. 
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Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 
 

2.92 Žaidimas „Pinokis („Pinocchio“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 15 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 75 € 

 

Funkcijos 

 

Tikro berniuko atrakinimo režimas 

Pelnykite TIKRO BERNIUKO režimą žaidimo metu rinkdami TIKRO BERNIUKO mini simbolius, 

nesvarbu, kuriame pasaulyje šiuo metu esate. Kiekvieną kartą apatiniame kiekvieno normalaus 

simbolio kampe atsiradus TIKRO BERNIUKO simboliui, tas simbolis bus įtrauktas. Surinkite 5 

TIKRO BERNIUKO mini simbolius TIKRO BERNIUKO režimui įjungti. Standartinio žaidimo metu 

visi PINOKIO simboliai yra MEDINIO BERNIUKO simboliai. Virtimo į TIKRĄ BERNIUKĄ 

režimo metu visi MEDINIO BERNIUKO simboliai pavirs TIKRO BERNIUKO simboliais. Grįžtant į 

standartinį žaidimą visi TIKRO BERNIUKO simboliai atvirs į MEDINIO BERNIUKO simbolius. 

TIKRO BERNIUKO simboliai yra laukiniai (wild) simboliai visiems simboliams, išskyrus 

VAGONŲ, KNYGŲ ir SCATTER simbolius. TIKRO BERNIUKO režimo metu MEDINIO 

BERNIUKO mini simboliai atsiras ant visų TIKRO BERNIUKO simbolių. Surinkite 5 MEDINIO 

BERNIUKO simbolius, norėdami grįžti į MEDINIO BERNIUKO režimą. 

Nuostabūs fėjų sukimai 

 

Kai laimėti negalima ten, kur sustojusio I, II arba III būgno padėtis neleidžia uždirbti būgnuose 5x 

DERINIO (išskyrus TIKRO BERNIUKO simbolius), būgnuose pasirodo Jūsų PALYDOVĖ FĖJA. Ji 

magiškai suka ratą antrai progai laimėti. Šis sukimas NEMOKAMAS ir Jums esant antriniame 

pasaulyje ar bet kurioje kitoje žaidimo funkcijoje nesumažina likusių sukimų skaičiaus. Šis sukimas 

bus galimas prieš bet kurias kitas žaidimo funkcijas (LAUKINĮ būgną arba bet kokį kitą rinktinį 

simbolį) ir gali atšaukti iš anksto nustatytą žaidimo režimą. 

 

Pasaulių keitimas 
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DIRBTUVĖS yra žaidimo Pinokis pirminis pasaulis. Jose pradedate žaisti. Kiekvieno sukimo 

DIRBTUVIŲ pasaulyje metu II ir IV būgnuose gali pasirodyti specialūs VAGONO ir KNYGŲ 

simboliai. Kiekvieną kartą atsiradus vienam šių simbolių, jis bus surinktas ir nugabentas į kitą 

pasaulį. II arba IV būgne atsiradus VAGONO simboliui, jis bus pridedamas prie STADIJOS pildymo 

skaitiklio. Kiekvienas būgno simbolis lygus vienam skaitiklio pildymui. Gaukite 10 VAGONO 

simbolių STADIJOS pasauliui atrakinti. II arba IV būgnuose atsiradus KNYGŲ simboliui, jis bus 

pridėtas prie KLASĖS pildymo skaitiklio. Kiekvienas būgno simbolis lygus vienam skaitiklio 

pildymui. Gaukite 10 KNYGŲ simbolių KLASĖS pasauliui atrakinti.Kai sėkmingai užpildysite bet 

kurį skaitiklį, būsite perkeltas į naują pasaulį. Jeigu turite bet kokius aktyvius LAUKINIUS 

RANKRAŠČIUS (WILD SCROLLS), prieš patenkant į naująjį pasaulį jie bus užpildyti. Į šį naująjį 

pasaulį kartu su Jumis nusikels ir TIKRO ar MEDINIO BERNIUKO režimo progresas. Kai būsite 

perkeltas į naująjį pasaulį, kol sugrįšite į DIRBTUVIŲ pasaulį turėsite 8 sukimus. Kiekvieną kartą 

laimėjus sukimą, likusių sukimų skaičius nemažės. Neapmokėti sukimai (pavyzdžiui, fėjos sukimai 

arba laukinio pergamento funkcija) nemažina likusių sukimų skaičiaus. Kai sukimų skaičius bus 0, 

būsite grąžintas į DIRBTUVIŲ pasaulį. 

 

Pirminis pasaulis: dirbtuvės 

III būgne gaukite DŽEPETO simbolį LAUKINIO PERGAMENTO funkcijai įjungti. Kai ši funkcija 

bus įjungta, pergamentas judės iš dešinės į kairę, įsukdamas būgnus. Kiekvienas sukimas 

NEMOKAMAS ir gali pelnyti naujus laimėjimus.  

Pastaba: vienu metu galima įjungti daugiau nei vieną LAUKINĮ PERGAMENTĄ. 

 

Antrinis pasaulis: klasė 

I, III ir V būgnuose gaukite KNYGŲ simbolį LAUKINIO PERGAMENTO funkcijai įjungti. Kai ši 

funkcija įjungiama šiame pasaulyje, LAUKINIS SIMBOLIS nusileis tuo būgnu, kuriame jis buvo 

įjungtas, kiekvieną kartą įsukdamas būgnus. Kiekvienas sukimas NEMOKAMAS ir gali uždirbti 

naujus laimėjimus. Pastaba: vienu metu galima įjungti daugiau nei vieną LAUKINĮ PERGAMENTĄ. 

 

Antrinis pasaulis: stadija 

Viduriniame būgne (po bet kurių laimėjimų išmokėjimo) gaukite VAGONO simbolį ir šis būgnas 

taps LAUKINIO PERGAMENTO LAUKINIU BŪGNU! Šis būgnas 5 sukimams bus LAUKINIS. 

Kiekvienas sukimas yra NEMOKAMAS ir gali pelnyti naujus laimėjimus. 

 

Dvigubinimo mini žaidimas 

Pasibaigus bet kuriam paprastam laimėjimo išmokėjimui arba SCATTER laimėjimams (neįskaitomi 

laimėjimai po sukimų), turėsite galimybę pasirinkti DVIGUBINIMO mygtuką, esantį ant apatinės 

dešinės žaidimo laukelio pusės. Atsidarys naujas laukelis, kuriame bus parodyta moneta ir galimybė 

nuspėti, ar nukritusi moneta atvirs SKAIČIUMI, ar HERBU. Bet kuris teisingas spėjimas 

padvigubins Jūsų laimėjimus! Neteisingas spėjimas juos atims. Sėkmės! Dvigubinkite tiek kartų, kiek 

norite. Paspauskite mygtuką SUSIRINKTI (COLLECT), kad grįžtumėte prie žaidimo būgnų. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Pinokis“ turi 15 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Pinokis yra 5 būgnų, 15 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su daugybe žaidimo 

pasaulių, nemokama sukimo funkcija, daugeliu SCATTER laimėjimų, dvigubinimo funkcija, daugeliu 

vaikštančių laukinių simbolių (walking wilds) ir laukinių simbolių. 

Visi laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

Laimima nuo kairiojo iki dešiniojo būgnų. 
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Visi eilučių ir SCATTER laimėjimai yra dvigubinami stadijos ir klasių lygiuose. 

Statymo pakeitimas iš naujo atstatys Jūsų surinktus simbolius. 

Jeigu per fėjų sukimus galima įsukti daugiau nei vieną būgną, kad būtų sukurtas 5x laimėjimas, tai 

bus įsuktas tas būgnas, kuris turi didesnę tikimybę laimėti didesnius kreditus. 

Fėjų sukimai gali atsirasti netgi laukinio pergamento funkcijų metu. 

Grįžus į DIRBTUVIŲ pasaulį, bet koks progresas link kito antrinio pasaulinio išlieka. 

Kiekvienas laukinis simbolis yra laukinis visiems simboliams, išskyrus SCATTER ikonai. 

Išsibarstę laimėjimai (Scattered wins) pridedami prie laimėjimo eilučių laimėjimų. 

Visi laimėjimai atsiranda pasirinktose laimėjimo eilutėse, išskyrus SCATTERS. 

KNYGŲ, VAGONO ir MEDINIO ar TIKRO BERNIUKO simboliai nesurenkami, kol aktyvios 

judančio laukinio arba laukinio būgno funkcijos arba prieš fėjos sukimo funkciją. 

KNYGŲ ir VAGONO simboliai atsiranda II ir IV būgnuose DIRBTUVIŲ PASAULIO režimo metu 

ir I, III ir V būgnuose KLASĖS ir STADIJOS PASAULIO režimų metu. 

DŽEPETO simbolis atsiranda I, III ir V būgnuose DIRBTUVĖS PASAULIO režimo metu. 

TIKRO ar MEDINIO BERNIUKO mini simboliai gali atsirasti bet kurio būgno bet kuriuose 

simboliuose. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų eilučių skaičių. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: praleidžiamos būgnų sukimo animacijos ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos bet kurios šiuo metu rodomos animacijos. 

 

 

 

 Dvigubinimas: atveriamas Dvigubai arba nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

Skaičius: statomas Jūsų dabartinis laimėjimas, kad moneta nukris SKAIČIUMI. 

Herbas: statomas Jūsų dabartinis laimėjimas, kad moneta nukris HERBU. 

Susirinkti laimėjimą: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 
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Laimima nuo kairiojo iki dešiniojo būgnų. Visi laimėjimai padauginami iš statymo eilutės. 

 

PIRMINIS PASAULIS: DIRBTUVĖS. Džepetas yra SCATTER simbolis. I, III ir 

V būgnuose. ANTRINIS PASAULIS: KLASĖ. Knygos yra SCATTER simbolis. I, III ir V būgnuose.  

ANTRINIS PASAULIS: STADIJA. Vagonas yra SCATTER simbolis. I, III 

ir V būgnuose. 

 

2.93 Žaidimas „Ruko kerštas“ („Rook’s Revenge“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Krintantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 25 laimėjimo eilutės 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125 € 

Numatytasis statymas: 2,50 € (1 statymo lygis, 0,10 € moneta) 

 

Funkcijos 

Nemokamų sukimų premija 

Jeigu laimėjimo derinyje, esančiame ant bet kurios aktyvios laimėjimo eilutės, 

atsiranda 3 AUKSINĖS KAUKĖS, aktyvinamas nemokamų sukimų režimas. AUKSINĖS 

KAUKĖS atsiranda tik I, II ir III būgnuose. Papildomi nemokami sukimai gali būti gaunami 

nemokamų sukimų režimo metu. 

 

Krintančių laimėjimų dauginamasis 

Apatiniame dešiniajame žaidimo ekrano kampe esantis laimėjimų dauginamasis didėja kiekvieną 

kartą raunde įvykus sprogimui. Susprogdinkite 3 ar daugiau vienodų simbolių derinius, kad jie 
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nukristų į jiems skirtas vietas ir padidintų dauginamąjį. Jeigu naujieji simboliai sukuria naują 

laimėjimo derinį, Jums bus išmokėti laimėjimai, padauginti iš laimėjimo dauginamojo. Naujieji 

simboliai susprogs ir į jų vietą nukris dar daugiau kitų simbolių. 

 

Laukinė (Wild) ikona 

LAUKINIS simbolis atsiranda tik II, III ir IV būgnuose ir pakeičia visus simbolius.  

 

Laimėjimo eilutės 

Šiame žaidime yra 25 laimėjimo eilutės. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Ruko kerštas“ yra 5 būgnų, 25 eilučių vaizdo žaidimų automatas su krintančiais būgnais, 

nemokamais sukimais ir laukiniais simboliais. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiais, statoma 25–125 kreditai. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno.  

LAUKINIS simbolis atsiranda tik II, III ir IV būgnuose. 

AUKSINĖS KAUKĖS simbolis atsiranda tik I, II ir III būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 

 

Garso įjungimas ir išjungimas: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias sukimo statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

278 

 

2.94 Žaidimas „Cukraus sprogimas!“ („SUGARPOP!“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Krintantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, visos eilutės laimi 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės:0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas:1 € ir 250 € 

 

Funkcijos 

Aukštesnis lygis 

Aukštesniems lygiams pasiekti žaidimo metu pelnysite TAŠKUS. Kiekvieną kartą užpildę dešinėje 

žaidimo pusėje esantį skaitiklį, pasieksite aukštesnį lygį! Kai kuriuose lygiuose bus atrakinti 

visiškai nauji specialūs saldainiai, kurie nebuvo galimi ankstesniuose lygiuose. Žaidime yra 5 

pasauliai ir 30 lygių. Bandykite pasiekti didžiausią galimą rezultatą. 

 

Papildomi saldainių raštai 

Kairėje žaidimo ekrano pusėje pamatysite apskritimą, kuriame yra papildomas saldainių raštas. 

Norint jį panaudoti, papildomo saldainių rašto nurodytose pozicijose turi atsirasti sprogstantys 

saldainiai. Papildomi taškai pridedami panaikinus papildomą saldainių raštą. Uždirbtų taškų skaičius 

didėja atsižvelgiant į esamą lygį! Pastaba: papildomi saldainių raštai nesuteikia papildomų 

laimėjimų. 

 

Daugybė būdų laimėti 

Skirtingai nuo tradicinio vaizdo žaidimų automato su ribotu laimėjimo eilučių skaičiumi, žaidimas 

Cukraus sprogimas! siūlo daugybę laimėjimo būdų. Laimėjimui aktyvinti tereikia surinkti 3 ar 

daugiau tiesiogiai šalia esančių tos pačios spalvos saldainių. Taip atsiranda daug galimybių laimėti. 

 

SUPER SPALVOS saldainiai 

Kai 4 tos pačios spalvos saldainiai sudaro derinį, atsiranda specialus SUPER SPALVOS simbolių 

derinys. Jeigu prieš kitą sukimą SUPER SPALVOS simbolis sutampa su sutampančiomis spalvomis, 

bus padaugintas SUPER SPALVOS simbolio derinys. 

 

SPALVOTOS BOMBOS saldainis 

Kai 5 ar daugiau tos pačios spalvos saldainių sudarys derinį, jie suformuos specialų SPALVOTOS 

BOMBOS simbolio derinį. Jeigu prieš kitą sukimą SPALVOTOS BOMBOS simbolis sutampa su 

sutampančiomis spalvomis, tai būgnuose sprogs kiekvienas tos pačios spalvos simbolis. 

 

SPECIALŪS saldainiai 

Žaidimo metu gali atsirasti SPECIALŪS saldainiai. Šiuos specialius saldainius gali sukurti derinys 

(spalvotos bombos arba super spalvos) arba jie gali atsitiktine tvarka atsirasti tarp kitų krintančių 

saldainių. Kai SUPER SPALVA arba SPALVOTA BOMBA susijungia su savo sutampančia spalva, 

tai iš karto gaunamas SPECIALUS saldainis. Prieš įsijungiant konkrečiai specialaus saldainio 

funkcijai, visiems specialiems saldainiams bus panaikintos visos saldainių grandinės. 
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Specialių saldainių laimėjimo išmokėjimas (išskyrus spalvotos bombos ir super spalvos) yra visų 

simbolių, kurie buvo susprogdinti šios funkcijos metu, laimėjimų išmokėjimų suma. Norėdami 

sužinoti daugiau informacijos apie SPECIALIUS SALDAINIUS, žiūrėkite į LAIMĖJIMO 

IŠMOKĖJIMO LENTELĘ. 

 

Rezultatas 

Rezultatas didėja laimėjus kreditus. Rezultatas skirtas tik pramogų tikslams, jis nedaro įtakos 

būsimiems laimėjimams. Bandykite pasiekti didesnį rezultatą nei Jūsų draugai! 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas Cukraus sprogimas! yra vaizdo automatų žaidimas, kuriame visos eilutės laimi. Prizus 

gaunate ne tik už horizontalius, bet ir vertikalius simbolių derinius. 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Cukraus sprogimas! yra 5 būgnų, visų laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas su 

daugeliu specialių funkcijų. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 50–250 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO PERŽIŪROS lentelėje.  

 

Valdymo mygtukai: 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (BACK TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu naudojamą monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 
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Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 

Standartinės žaidimo taisyklės 

Paprasti saldainiai. Laimima kaskart kiekvieną kartą susprogdinus saldainį. Saldainiai sprogs, kai 3 ar 

daugiau vienodos spalvos saldainių iš bet kurios pusės liesis vienas su kitu. 

Laimėjimo eilutės. LAIMI VISOS EILUTĖS.  Laimi horizontalūs ir vertikalūs deriniai. Žiūrėkite 

žemiau esančius derinių pavyzdžius: 1) bet kuriuose būgnuose bet kurioje padėtyje yra 3 ar daugiau 

HORIZONTALIŲ saldainių; 2) bet kuriuose būgnuose bet kurioje padėtyje yra 3 ar daugiau 

VERTIKALIŲ saldainių; 3) 3 ar daugiau saldainių, kol jie liečiasi horizontaliai arba vertikaliai; 4) 

derinių galimybės nėra baigtinės. 

Bendroji pagalba. Kiekvieno sukimo metu bus paprasti saldainiai ir galimybė atsitiktine tvarka 

atsirasti specialiems saldainiams. Kai susidėlios paprastų saldainių deriniai, šie saldainiai susprogs. 

Susprogus saldainiams ir įkritus naujiems, atsiras galimybė laimėti papildomai ir gauti daugiau 

specialių saldainių. Visi paprasti saldainiai susprogs prieš specialiems saldainiams atlikus savo 

išskirtines funkcijas. 

 

 

Super spalva. Kai 4 tos pačios spalvos saldainiai sudaro derinį, atsiranda specialus SUPER 

SPALVOS simbolis. Jeigu prieš kitą sukimą šis SUPER SPALVOS simbolis susijungia su 

sutampančiomis spalvomis, derinys, kuriame yra SUPER SPALVOS simbolis, bus padaugintas. 

SPALVOTA BOMBA. Kai 5 ar daugiau tos pačios spalvos saldainių sudaro derinį, jie suformuoja 

specialų sutampančios SPALVOTOS BOMBOS simbolį. Jeigu prieš kitą sukimą šis SPALVOTOS 

BOMBOS simbolis susijungia su sutampančiomis spalvomis, tai būgnuose sprogs kiekvienas tos 

pačios spalvos simbolis. 

 

2.95 Žaidimas „Slotfateris“ („The Slotfather“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 
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SLAPUKIŠKAS LAIMĖJIMAS 

nedelsiant (didžiausias laimėjimas 6 000 kreditų) 

Jeigu 1, 2 arba 3 eilutėse bet kurioje LAGAMINO simbolio pusėje atsiras SLAPUKIŠKO 

GANGSTERIO simbolis, jums nedelsiant bus suteikti papildomi kreditai. 

 

Nemokami mafijos sukimų dauginamieji 

Jeigu 1, 2 arba 3 eilutėse bet kurioje AUTOMATO simbolio pusėje atsiras SENOJO GANGSTERIO 

simbolis, įsijungs nemokamų mafijos sukimų dauginamųjų funkcija. Jums bus suteikti 3–10 

nemokamų sukimų, o šios funkcijos metu eilutės laimėjimas bus 1–3x. Taip pat jums bus suteiktas 

kreditų laimėjimas (laimėjimo išmokėjimo informaciją galite rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO 

LENTELĖJE). Pastaba: jeigu to pačio sukimo metu atsiranda ir papildomas raundas, įsijungia tik 

papildomas raundas. 

 

Kapitono SCATTER simbolis 

Bet kurioje būgnų vietoje gaukite 3 ar daugiau STORO GANGSTERIO simbolius kapitono 

SCATTER funkcijai įjungti. Žodžiai SCATTER atsiras visuose ekrane esančiuose simboliuose ir visi 

simboliai taps SCATTER IŠMOKĖJIMO SIMBOLIAIS! SCATTER išmokėjimai prilygsta laimėjimo 

eilutės išmokėjimams už kiekvieną įprastą simbolio SCATTER, padauginto iš eilučių, kuriose buvo 

žaidžiama, procentą. 

 

Papildomas raundas (didžiausias laimėjimas 6 500 kreditų) 

Slotfateris pasiūlė Jums kai ką, ko negalite atsisakyti! Gaukite 3 ar daugiau SLOTFATERIO simbolių 

bet kurioje aktyvioje laimėjimo eilutėje papildomam raundui įjungti. Uždirbkite pinigus Slotfateriui, 

įvairiuose miesto versluose pastatydami jo vaizdo žaidimų automatus. Pajamoms pasiimti prieš 

grįždami į slėptuvę pasirinkite 3 galimas vietas. Šauniai padirbėjai, vaike! Pastaba: jeigu to pačio 

sukimo metu atsiranda nemokamų sukimų ir papildomo raundo funkcija, įsijungia tik papildomas 

raundas. 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Slotfateris“ turi 30 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Slotfateris JP yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas, turintis skubią 

premijos, SCATTER išmokėjimo funkciją, progresinį pagrindinį prizą ir antrojo ekrano premijos 

raundą. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 1–150 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje. 

Laimima tik nuo kairiojo būgno. 

Visos eilutės laimėjimai padauginami iš eilutės statymo. 

Žaidimas Slotfateris JP turi PROGRESINIO PAGRINDINIO PRIZO funkciją. 

Pagrindinis prizas didėja pagal žaidime gautus statymus. 
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Visi žaidimo statymai procentiškai prisideda prie pagrindinio prizo ir jo bazinio fondo. 0,75 proc. 

visų statymų skiriama esamam pagrindiniam prizui. 0,25 proc. visų statymų skiriama baziniam 

fondui, kuris, laimėjus pagrindinį prizą, naudojamas pagrindiniam prizui atstatyti. 

Kiekvienas įmokėtas statymas turi galimybę laimėti pagrindinį prizą. 

Galimybė laimėti pagrindinį prizą yra tiesiogiai proporcinga sukimo metu statomai sumai. 

Didžiausias sukimo statymas turi didžiausią tikimybę laimėti. 

Bet koks už didžiausią statymą mažesnis statymas turi proporcingai mažesnę laimėjimo tikimybę. 

Laimėjus pagrindinį prizą, visiems šiuo metu žaidimą žaidžiantiems žaidėjas yra išsiunčiamas 

pranešimas. 

Pagrindinis prizas nedelsiant atstatomas į pradinę vertę, naudojant bazinio fondo lėšas. 

LAGAMINO, AUTOMATO, TAISYTOJO FRENKIO, SLOTFATERIO, KAPITONO SCATTER IR 

SEMIO GREITI PIRŠTAI simboliai gali atsirasti ant bet kurių būgnų. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Garso įjungimasir išjungimas: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite vartyti ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) mygtukais arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetos statymą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų 

nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu naudojamų laimėjimo eilučių 

skaičių. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Praleisti: praleidžiamos bet kurios šiuo metu rodomos animacijos. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 
 

 

2.96 Žaidimas „GIRTAS TURISTAS“ („THE TIPSY TOURIST“) 
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Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 20 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 100 € 

 

Funkcijos 

Laukinis (Wild) simbolis 

LAUKINIAI simboliai pakeičia visus, išskyrus PAPLŪDIMIO KAMUOLIO ir RAUDONO 

PUODUKO simbolius. Laukinis simbolis gali atsirasti II, III, IV ir V būgnuose. Nemokamų sukimų 

režimo metu, laukinis simbolis tampa LIPNUS (CLINGY), t. y. pasilieka ant būgnų. 

 

SCATTER laimėjimo išmokėjimo nemokami sukimai 
Jeigu bet kuriose III, IV ir V būgnų vietose gaunate PAPLŪDIMIO KAMUOLIO simbolį, Jums bus 

suteikti 8 nemokami sukimai! Papildomus nemokamus sukimus galite gauti nemokamų sukimų 

režimo metu. Kaip minėta aukščiau, LAUKINIAI simboliai nemokamų sukimų metu tampa LIPNŪS 

ir lieka prie būgnų, kol baigiamas nemokamų sukimų režimas. 

 

Premijos raundas (didžiausias laimėjimas 87 000 kreditų) 
Jeigu bet kuriose I, II ir III būgnų vietose gaunate RAUDONO PUODUKO simbolį, Jums bus 

suteiktas gėrimo premijos raundas! Atspėkite monetos metimo rezultatą! Atspėsite teisingai – Jūsų 

priešininkas gers. Neteisingai – gersite Jūs. Teisingi spėjimai laimėjimus gerokai padidins. Tas, kas 

pirmas baigia gerti 3 puodelius, baigia premijos raundą. 

 

Dvigubinimo mini žaidimas 

Po kiekvieno standartinio laimėjimo išmokėjimo standartinio žaidimo režimo metu turėsite galimybę 

paspausti dešiniame apatiniame žaidimo laukelio kampe esantį DVIGUBINIMO mygtuką. Atsidarys 

naujas laukelis, kuriame galėsite padvigubinti savo laimėjimus, pasirinkdami, kokia korta iškris – 

RAUDONA ar JUODA. Bet koks teisingas spėjimas laimėjimus padvigubins. Neteisingas spėjimas 

atims laimėjimus. Dvigubinkite tiek kartų, kiek norite. Norėdami grįžti prie žaidimo būgnų, 

paspauskite mygtuką SUSIRINKTI (COLLECT). 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas siūlo 20 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Girtas turistas yra 5 būgnų, 20 laimėjimo eilučių standartinis vaizdo žaidimų automatas, 

turintis SCATTERS, laukinių simbolių, dvigubinimo ir antro ekrano premijos raundo funkciją. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 1–100 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO lentelėje.  

Laimima nuo kairiojo būgno.  

 

LAUKINIAI simboliai atsiranda II, III ir V būgnuose. SCATTER 

simboliai atsiranda III, IV ir V būgnuose. 

 PREMIJOS simboliai atsiranda I, II ir III būgnuose. 
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Valdymo mygtukai 

 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 
Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai (Sound FX): įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos. Tai lemia greitesnį 

reagavimą tarp sukimų. Pastaba: jeigu įjungtas Turbo žaidimo režimas, praplėtimo ikonos 

automatiškai išjungtos. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) arba grįžti į žaidimą 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Pasirinkti eilutes -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo laimėjimo eilutes. 

Eilutės statymas -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų skaičių. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos šiuo metu rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas mini žaidimas Dvigubai arba nieko (pagal žaidimo taisykles). 

Raudona: statomi laimėjimai, kad kita korta bus RAUDONA. 

Juoda: statomi laimėjimai, kad kita korta bus JUODA. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 
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2.97 Žaidimas  „Tikrasis šerifas“ („The True Sheriff“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150 € 

 

Funkcijos 

LAUKINIŲ GINKLŲ atsitiktiniai laukiniai simboliai 

Kai centriniame būgne atsiranda GINKLO simbolis, aktyvinama speciali LAUKINIŲ GINKLŲ 

funkcija. Šerifas šaudo į būgnus, pataikydamas į ne daugiau kaip PENKIS išskirtinius ant būgnų 

esančius simbolius. Šie simboliai tampa LAUKINIAI ir būgnas sukamas. LAUKINIAI simboliai gali 

pakeisti visus, išskyrus GINKLO ir ŽENKLELIO simbolius. Pastaba: laukiniai simboliai turi savo 

laimėjimo išmokėjimą. Žr. laimėjimo išmokėjimo lentelę. 

 

Nemokamų sukimų režimas 

3 ar daugiau ŠERIFO ŽENKLELIŲ simbolių, esančių ant iš eilės kairėje pusės einančių būgnų, 

suteiks Jums SCATTER laimėjimų išmokėjimus ir nemokamų sukimų režimą. Atsižvelgiant į šią 

funkciją, gausite 10–15 nemokamų sukimų, įjungusių šerifo ženklelių skaičių. Be nemokamų sukimų, 

taip pat gausite greitą SCATTER laimėjimo išmokėjimą. Žaisdami nemokamų sukimų režimą, 

papildomų nemokamų sukimų laimėti negalite. 

Nemokamų sukimų metu, kai viename iš būgnų gaunate šerifo ženklelį, ženklelis bus pridėtas prie 

būgno ženklelių skaitiklio. Pasibaigus nemokamų sukimų režimui, surinkti ženkleliai bus paversti 
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papildoma premija. Per šią funkciją surinktų šerifo ženklelių skaičius bus padaugintas iš šią funkciją 

įjungusio raundo statymo. 

 

SUSIŠAUDYMO premijos raundas (didžiausias laimėjimas 87 000 kreditų) 

Kai aktyviose 1, 2 arba 3 laimėjimo eilutėse iš eilės tarp šerifo ir blogiečio atsiranda GINKLO 

simbolis, įsijungia PREMIJOS RAUNDAS. Žaiskite žaidimą SKAIČIUS arba HERBAS šio 

susišaudymo raundo laimėjimui nustatyti. Kiekvienas PREMIJOS RAUNDO laimėjimas Jus priartina 

prie aukščiausio prizo, o kiekvienas pralaimėjimas – sumažina laimėjimus. Jeigu atsiranda didesnis 

simbolių derinys, bus dar didesni premijos laimėjimai! Pastaba: premijos raundas gali būti įjungtas tik 

tada, jeigu I, II arba III, arba IV ir V būgnuose atsiranda simbolių derinys. Jeigu derinys atsiranda II, 

III ir IV būgnuose, tai derinys įjungia laukinio ginklo funkciją. 

 

Dvigubinimo funkcija 

Po kiekvieno laimėjimo derinio galite pasirinkti, ar padvigubinti savo laimėjimą. Laimėjimui 

padvigubinti paprasčiausiai paspauskite po SUKIMO mygtuku pagrindinio žaidimo vartotojo sąsajoje 

esantį DVIGUBINIMO mygtuką. Atsivers antras ekranas, kuriame galėsite rinktis kortą – juodą ar 

raudoną. Pastaba: dvigubinimo funkcija negalima po nemokamų sukimų režimo, antro ekrano 

premijos raundo ar laukinių ginklų funkcijos. 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Tikrasis šerifas“ turi 30 laimėjimo eilučių. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas Tikrasis šerifas yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas, kuriame yra 

atsitiktiniai laukiniai simboliai su būgno sukimu, nemokamų sukimų režimas ir antro ekrano premijos 

raundas. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 1–150 kreditų. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO  

lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno. 

Visos laimėjimo eilutės padauginamos iš eilutės statymo. 

ŽENKLELIO, BLOGIEČIO ir ŠERIFO simboliai gali pasirodyti bet kuriuose būgnuose. 

GINKLO simbolis pasirodo tik III būgne. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Parinktys: atveriamas parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Žaidimo garsai: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos. Tai lemia greitesnį 

reagavimą tarp sukimų. Pastaba: jeigu įjungtas Turbo žaidimo režimas, praplėtimo ikonos 

automatiškai išjungtos. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką UŽDARYTI (CLOSE). 

Laimėjimo eilutės -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo laimėjimo eilutes. 
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Statymo lygio nustatymas: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu eilutėje statomų monetų 

skaičių ir nominalą. Bendras statymas rodomas greta esančiame BENDRO STATYMO indikatoriuje. 

¼, ½, ¾, ir DIDŽIAUSIO STATYMO mygtukai: automatiškai sukonfigūruoja statymo parametrus, 

kad jie būtų ketvirtis, pusė, trys ketvirčiai arba didžiausias leistinas statymas. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos šiuo metu rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas mini žaidimas Dvigubai arba nieko (pagal žaidimo taisykles). 

Raudona: statomi laimėjimai, kad kita korta bus RAUDONA. 

Juoda: statomi laimėjimai, kad kita korta bus JUODA. 

Susirinkti dabartinį laimėjimą: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO 

žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

Laimima nuo kairiojo iki dešiniojo būgno. Visi eilutės laimėjimai padauginami iš eilutės statymo. 

2.98 Žaidimas „Savaitgalis Vegase“ („Weekend in Vegas“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 243 laimėjimo būdai 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125 € 

Didžiausias laimėjimas:1 210 500 kreditų. 

 

Funkcijos 

Laukinis simbolis 
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LAUKINIS simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus SCATTER (POLICIJOS MAŠINĄ). Pastaba: 

pagrindinio žaidimo metu LAUKINIS simbolis gali atsirasti II ir IV būgnuose; nemokamų sukimų 

režimo metu LAUKINIS simbolis gali atsirasti II, III, IV ir V būgnuose. 

 

SCATTER laimėjimai 
Jeigu bet kuriose būgnų vietose gaunate 3 ar daugiau SCATTER simbolių (POLICIJOS MAŠINŲ), 

įsijungia nemokamų sukimų režimas. Nemokamų sukimų režimo metu visi standartiniai ir SCATTER 

laimėjimų išmokėjimai yra dvigubinami. Šios funkcijos metu galite gauti papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

Pinigų ratas 

Baigus nemokamus sukimus, žaidėjas turi progą sukti pinigų ratą. Pinigų ratas turi 3 lygių didelius 

laimėjimus. Nemokamų sukimų metu bet koks papildomas SCATTER simbolis nulems mažą šių 

pagrindinio prizo laimėjimų padidėjimą. 

 

Premijos raundas (didžiausias laimėjimas 18 000 kreditų) 
Premijos raundą įjungs 3 ar daugiau būgnų, kuriuose bus konkretaus veikėjo simbolis. Premijos 

raundo metu apsilankykite Las Vegaso kazino ir laimėkite didžiulius prizus. Kiekvienas veikėjas 

suteiks galimybę gauti vis kitokį laimėjimą, tad išbandykite juos visus! Atsižvelgiant į tai, kuris 

veikėjas įjungs premijos raundą, žaidėjas susidurs su skirtingomis laimėjimo tikimybėmis. Veikėjas 

Subalansuotas Benas turi balansuotą tikimybę laimėti, veikėjas Atsargusis Krisas žaidžia atsargiai, o 

Pamišęs Laris žais rizikingiau. Žaiskite kazino, kol nusisuks sėkmė. 

Jeigu su tuo pačiu veikėju gausite 2–4 būgnus, įsijungs papildomas sukimas. Ši funkcija leis Jums 

padidinti savo laimėjimo galimybes antro ekrano premijos raunde ir (arba) tolesniame premijos etape. 

Pastaba: antras ekrano premijos raundas gali būti įjungiamas tik originaliai sukančiam veikėjui (bus 

suteikiami kitų veikėjų deriniai). Jeigu du skirtingi veikėjai turės 2 ar daugiau užpildytus būgnus, 

būgnas suksis tik vienam iš jų. Pirmenybė teikiama tokia eilės tvarka: Pamišęs Laris, Atsargusis 

Krisas ir Subalansuotas Benas. 

 

Dvigubinimo mini žaidimas 

Pasibaigus bet kuriam standartiniam laimėjimo išmokėjimui turėsite galimybę paspausti apatinėje 

dešinėje žaidimo lauko dalyje esantį DVIGUBINIMO mygtuką. Atsidarys naujas laukelis, kuriame 

bus rodoma moneta. Turėsite spėti, kuria puse ji nukris – SKAIČIUMI ar HERBU. Bet koks teisingas 

spėjimas padvigubins laimėjimus, o neteisingas – juos atims. Dvigubinkite tiek kartų, kiek norite. 

Paspaudę mygtuką SUSIRINKTI (COLLECT), grįšite prie žaidimo būgnų. Pastaba: dvigubinimo 

režimas negalimas po nemokamų sukimų režimo, sukimo suteikimo arba antro ekrano premijos 

raundo. 
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Laimėjimo eilutės 

Žaidime galite laimėti 243 būdais. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Savaitgalis Vegase“ yra bet kurių eilučių, kurios gali laimėti, vaizdo žaidimų automatas, 

turintis laukinius simbolius, SCATTER laimėjimų išmokėjimus, dvigubinimo funkciją, nemokamus 

sukimus su pinigų ratu ir antro ekrano premijos raundu. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiuose, statoma 25–125 kreditai. 

Laimėjimo derinius ir laimėjimo informaciją galima rasti LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO  

lentelėje.  

Laimima nuo kairiojo būgno.  

LAUKINIAI simboliai atsiranda tik II ir IV būgnuose.  

PAPILDOMO VEIKĖJO ir SCATTER simboliai atsiranda visuose būgnuose. 

 

Valdymo mygtukai 
 

Parinktys: atsiveria parinkčių meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: įjungiami arba išjungiami laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus ir paleidus žaidimą, nebus rodomas įvadinis ekranas. 

Turbo žaidimas: esant įjungtam Turbo žaidimo režimui, daugelis animacijų yra praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA arba VIDUTINĖ, arba AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, vaizdo kokybę pasirinkite žemą arba vidutinę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS (PREVIOUS/NEXT) arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ (RETURN TO GAME). 

Pasirinkti monetą -/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis -/+: didina arba mažina kiekvieno sukimo metu naudojamą monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas.  

Praleisti: praleidžiamos šiuo metu rodomos animacijos. 

Dvigubinimas: atveriamas mini žaidimas Dvigubai arba nieko (pagal žaidimo taisykles). 

Skaičius: statomas laimėjimas, kad moneta nukris SKAIČIUMI. 

Herbas: statomas laimėjimas, kad moneta nukris HERBU. 

Susirinkti: surenkami Jūsų dabartiniai laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 
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Laimėjimo išmokėjimo lentelė 

 

 
 

Standartiniai laimėjimo išmokėjimai. Laimi bet kurios eilutės! Jeigu ant kiekvieno būgno iš kairės į 

dešinę gausite 3 ar daugiau sutampančių simbolių, laimėjimas bus išmokėtas. Ilgiausias simbolių 

derinys lems laimėjimo išmokėjimą. 

 

2.99 Žaidimas „Karštas sėkmingas“ („Lucky Hot“) 
 

 Būgnų skaičius: 3;  
Linijų skaičius: 5; 

Simbolių skaičius: 8;  
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 

EUR; Maksimalus laimėjimas: 750 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
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Mygtukas Pavadinimas  Apibūdinimas 
   

 

„Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

(„Pasirinkti“) dydį.    

  

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

„Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

automatiškai pridedamas  „Balance“  („Balansas“) 
(„Pradėti“) eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

 

 klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
  

 

 Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

 feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

„Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“)   – 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 
(„Paimti“) Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

 

 gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

 mygtuką.    
     

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus  „X“  mygtuką. Kai  būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat gali 
 klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir „N“ 
  

 („Denominacija“) mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus pasirinkta 
  mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 

  dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 

  laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 

  laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir  jis 

  negalės  su  juo  žaisti  „Rizikos  lošimo“  („Gamble 

  feature“).             

               

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.           

 kontrolė“)              
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 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.             

 

kontrolė“) 
            

              

               

 „Paytable“ Paspaudus  šį  mygtuką  įjungiama   /  išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su šio lošimo taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
    

 lentelė“)     
              

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble feature“),  mygtukas yra neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje.    
               

 

Statymo atlikimas: 

Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę.  
Jei ekrane yra 9 vienodi simboliai („Vyšnia“, „Apelsinas“, „Citrina“ ar „Slyva“), bendras  
laimėjimas dauginamas x 2.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 
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kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.100. Žaidimas „Naftos įmonė II“ („Oil Company II“)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 40;  
Simbolių skaičius: 12, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 

„Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR;  
Denoinacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 

 

Lošimo mygtukai: 

 

„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
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Mygtukas Pavadinimas    Apibūdinimas      

 

„Select“ Paspaudus  šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo 

(„Pasirinkti“) dydį.             

        

  Paspaudus  šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

(„Pradėti“) 
automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 

 eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 
  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.  
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“  („Laimėjimas“) – 
 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. 

 Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.             
        

 

„Gamble“ 
Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 

lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
 

(„Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
       

        

  

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“  mygtuką. Kai  būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 „Denomination“ Pasirinkti  kredito vertę lošėjas taip pat gali 

 („Denominacija“) klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir „N“ 

  mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus pasirinkta 
  mažiausia galima  kredito vertė, „V“ – sekančio 

  dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 

  

laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 

laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  

(„Gamble 

feature“).    

 

„Sound control“ 

Paspaudus  šį  mygtuką,  įjungiamas/  išjungiamas 
(„Garso lošimo garsas. 
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kontrolė“)  

 

„Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba control“ 

(„Ekrano dydžio 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 

bus. 
kontrolė“)  

  

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. lentelė“) 
 

  

 

 Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

 būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

„Exit“ 
(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 

lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
 

(„Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.  

 Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

 paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
  

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 40 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 

skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 

papildomų lošimų metu.  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga 

 

Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą  
simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius;  
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„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 7 papildomus 

nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press 

START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ 

(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi 

nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, 

koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų 

nemokamų lošimų metu, iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimės naujus 

papildomus nemokamus lošimus. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.101. Žaidimas  „Ra iškilimas“ („Rise of Ra“)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 15;  
Simbolių skaičius: 13, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 

„Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 300 kreditų arba 30 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,1 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 10 000 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
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„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas     Apibūdinimas       

 

„Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo 

(„Pasirinkti“) dydį.               

  

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

„Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

automatiškai 
 

pridedamas „Balance“ („Balansas“) 
(„Pradėti“) 

 

eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 
 

 klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
  

 

 Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

 feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

„Collect“ parodomas  laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 
(„Paimti“) Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

 

 gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

 mygtuką.              
      

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį  mygtuką klaviatūroje  paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką.   Kai būgnai 

  sukasi arba  lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 „Denomination“ („Gamble feature“), šis mygtukas yra neaktyvus. 

 („Denominacija“) Pasirinkti   kredito   vertę   lošėjas   taip   pat   gali 

  klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“,  „V“,  „B“  ir 
  „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 

  pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas turi laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito 
                 

 
 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 
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  („Gamble feature“). 
   

 „Sound control“ 

Paspaudus  šį  mygtuką,  įjungiamas/  išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas. 

 kontrolė“)  

   

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus. 
 

kontrolė“)   

   

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 5, 7, 10 ar 15 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 

skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 

papildomų lošimų metu.  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

Lošimo eiga: 
 
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
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„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą  
simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Tuo atveju, jei laiminčioje linijoje yra vienas ar keli „Wild“ („Laukinis“) simboliai, laimėjimas yra 

dvigubinamas, išskyrus atvejį, jei laiminčiąją kombinaciją sudaro tik „Wild“ („Laukinis“) simboliai – 

šiuo atveju laimėjimas dvigubinamas nėra.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 15 

papildomų nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą 

ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 

„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs 

papildomi nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius 

yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. 

Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas 

dar kartą laimi 15 naujų papildomų nemokamų lošimų. Visi laimėjimai papildomų nemokamų lošimų 

metu trigubinami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

 

2.102. „Karališkos paslaptys“ („Royal Secrets“)  

 

Būgnų skaičius: 5;  
Linijų skaičius: 10; 
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Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) 

bei du simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai: 

„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos 

linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

 

 

Mygtukas Pavadinimas     Apibūdinimas      
         

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.            

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

„Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 
(„Pradėti“) eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

 

 klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
  

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.           
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“).  Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
      

        

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 
„Denomination“ 

vertė. Aktyvuoti šį   mygtuką taip pat galima 
 

klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką.   Kai būgnai   
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 („Denominacija“) sukasi arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

  Pasirinkti kredito vertę lošėjas   taip pat gali 

  klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“,  „V“,  „B“  ir 

  „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 

  pasirinkta mažiausia  galima  kredito  vertė, „V“  – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).   
       

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/  išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.    

 

kontrolė“) 
   

      

       

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu  
(„Ekrano dydžio  bus.     

 kontrolė“)      

       

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
 

 lentelė“)  
      

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje.  

       

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
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Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Karūnos“ ir „Skeptro“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 

visus to būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai 

už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.103. Žaidimas „Alchemijos paslaptys” („Secrets of Alchemy”)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 25;  
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 

„Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 500 kreditų arba 50 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 

  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į į 

valiutą (tik eurais)ar atvirkščiai.  



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

303 

 

„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos 

linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 
 

Mygtukas Pavadinimas   Apibūdinimas       
         

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.             

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

„Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 
(„Pradėti“) eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

 

 klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
  

 

 Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

 feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

„Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 
(„Paimti“) Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

 

 gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

 mygtuką.             
      

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 

  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje  spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ –  

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).           
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 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.            

 

kontrolė“) 
           

              

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus. 
 

kontrolė“)   

   

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 10, 15, 20 ar 25 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 

skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 

papildomų lošimų metu.  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
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„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 

išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
 
Pagrindinio ar papildomo nemokamo lošimo metu, susidarius laiminčioms kombinacijoms ir 

išmokėjus laimėjimus už jas, šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano. Tuščios būgnų 

pozicijos yra užpildamos simboliais buvusiais virš jų. Jei susidaro naujos laiminčios kombinacijos, už 

jas taip pat yra išmokami laimėjimai bei šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano ir t.t. 

Ši funkcija baigiasi, kai naujos laiminčios kombinacijos nebesusidaro. Jei lošėjas žaidžia ne visomis 

25 linijomis, neaktyviose linijose susidariusių laiminčių kombinacijų simboliai taip pat išnyksta iš 

ekrano, tačiau laimėjimai už jas nėra išmokami.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 7 papildomus 

nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai gali būti suteikiami lošėjui ir atsitiktine tvarka, 

neiškritus „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui 

paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti 

šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, 

kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei 

linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali 

būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) 

simboliams, lošėjas dar kartą laimi 7 naujus papildomus nemokamus lošimus. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

 
2.104. Žaidimas „Spindinti karūna” („Shining Crown”)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 10;  
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Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis laukinis“) bei 

du simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas. 

 
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

 

Mygtukas Pavadinimas    Apibūdinimas     
         

 „Select“ Paspaudus  šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.             

         

 

 Paspaudus  šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei 

„Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

(„Pradėti“) 
automatiškai pridedamas „Balance“  („Balansas“) 

eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 
 

 klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
  

 

 Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

 feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas 

„Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
 

 gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

 mygtuką.             
      

 

„Gamble“ 
Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas   „Rizikos 

lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
 

(„Rizikuoti“) aktyvuoti  šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 

mygtukus 
 

„⇦“ arba „⇨“. 
       

         

  

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus  „X“ mygtuką. Kai būgnai 
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  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

 
„Denomination“ 

(„Gamble  feature“), šis mygtukas yra neaktyvus. 
 

Pasirinkti 
 

kredito vertę lošėjas taip pat gali    

 („Denominacija“) klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“,  „V“,  „B“  ir 

  „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 

  pasirinkta  mažiausia galima kredito vertė, „V“  – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas laimėjimas bus pridėtas prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“). 
   

 

„Sound control“ 

Paspaudus  šį  mygtuką,  įjungiamas/  išjungiamas 
(„Garso lošimo garsas. 

kontrolė“)  

  

 

„Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba control“ 

(„Ekrano dydžio 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 

bus. 
kontrolė“)  

  

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas  spausdamas  ekrane  bet  kurį  iš  keturių  denominacijos  mygtukų  gali  pasirinkti  
statymo (monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
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Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje  
rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais. 
 
„Karūnos“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia visus to 

būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai 

už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma 

„WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 

„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 

nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.105. Žaidimas „Nepaprastai karštas“ („Supreme Hot“)  
 

Būgnų skaičius: 3; 

Linijų skaičius: 27; 

Simbolių skaičius: 9; 

Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;  
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denoinacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 300 kart statymo daugiklis. 

 Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
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„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį. 

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)    
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.            
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
       

         

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje  spausdamas raidžių  „C“, „V“, „B“ ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta mažiausia galima  kredito vertė, „V“ – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  

lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos 

lošimo“(„Gamble feature“).  

 

„Sound control“ 
Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas 

(„Garso lošimo garsas.           
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kontrolė“)             

             

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.            
 

kontrolė“) 
           

             

              

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

   

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 

pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 

Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje 
 
rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
Būgnų derinių išmokėjimai padauginti iš statymo daugiklio yra lygūs bendram statymui („Total 

Bet“).  
Laiminčias simbolių kombinacijas sudaro tik po vieną simbolį iš kiekvieno gretimo būgno. 

Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos pradedant nuo kairiausio būgno iš kairės į  
dešinę.  
Toks pats simbolis skirtingose to pačio būgno pozicijose, sudaro tokią pat laiminčiąją kombinaciją.  
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Išmokėjimai už laiminčias kombinacijas yra dauginami iš statymo daugiklio. 

Laiminčios kombinacijos gali būti išmokėtos daug kartų.  
Jei iškrenta 9 vienodi simboliai, bendras laimėjimas dauginamas x 2.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
 

Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma 

„WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 

„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 

nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą 

 

 
2.106. Žaidimas „Maksimaliai karštas“ („Ultimate Hot“)  
 

Būgnų skaičius: 3; 

Linijų skaičius: 5; 

Simbolių skaičius: 9;  
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 

EUR; Maksimalus laimėjimas: 300 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį. 
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  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai  pridedamas  „Balance“  („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“) baigiamas bei visas gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas  laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

 Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.               

 
„Gamble“ 

Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti  šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus 
 

„⇦“ arba „⇨“. 
        

           

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

 sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti  kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje spausdamas  raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta  mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).           

 „Sound control“ 

Paspaudus 

 

šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso 

 
 lošimo garsas.            

 kontrolė“)                

                 

 

 

„Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba control“ 

(„Ekrano dydžio 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 

bus.               
 

kontrolė“) 
              

                

                 

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
     

 lentelė“)      
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„Exit“ Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

(„Išeiti“) 
būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 („Gamble feature“),mygtukas yra neaktyvus.  Jei 

pinigų skaičiaus ir lošimas išjungiamas. Lošėjas taip 

pat gali aktyvuoti šį mygtuką paspausdamas „ ,“ 

mygtuką klaviatūroje.  

  

  

 

 

   

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.107. Žaidimas „Zodiako ratas“ („Zodiac Wheel“)  
Būgnų skaičius: 5;  
Linijų skaičius: 5; 
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Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) 

bei du simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 3000 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

 

Mygtukas Pavadinimas     Apibūdinimas      
         

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.            

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.           
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“).  Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
      

        

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 
„Denomination“ 

vertė. Aktyvuoti šį   mygtuką taip pat galima 
 

klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką.   Kai būgnai   

 („Denominacija“) sukasi arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 
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  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

  Pasirinkti kredito vertę lošėjas   taip pat gali 

  klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“,  „V“,  „B“  ir 

  „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 

  pasirinkta mažiausia  galima  kredito  vertė, „V“  – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).   
       

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/  išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.    

 

kontrolė“) 
   

      

       

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu  
(„Ekrano dydžio  bus.     

 kontrolė“)      

       

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
 

 lentelė“)  
      

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje.  

       

 

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
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Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 

visus to būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, 

išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai 

už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma 

„WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 

„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 

nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.108. Žaidimas „5 Akinančiai karštas“ („5 Dazzling Hot“)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 5; 

Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;  
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20EUR;  

Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime. 
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„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

   

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.             

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.             
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje  spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).           

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.            

 kontrolė“)              
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„Screen size Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 

control“ sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 
bus.             

             
                

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. lentelė“) 
 

  

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas  spausdamas  ekrane  bet  kurį  iš  keturių  denominacijos  mygtukų  gali  pasirinkti  
statymo (monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai 

už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 
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(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos 

spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu 

išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma 

„WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 

„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 

nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 
 
 
2.109 Žaidimas „20 Super karštas“ („20 Super Hot“) 
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 20;  
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis 

„Scatter“ („Sklaidos“)  
Minimalus statymas lošime: 20 kreditų arba 0,20 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 400 kreditų arba 40 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 

EUR; Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.  
 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas  Apibūdinimas  
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.    

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
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  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

feature“)  baigiamas  bei visas  gautas laimėjimas 

parodomas   laukelyje   „Win“   („Laimėjimas“)   – 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

gali   baigti,klaviatūroje paspausdamas   „Tarpo“  

mygtuką.  

 
„Collect“  

  

 („Paimti“) 

  

  

             

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
      

        

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“, „V“, „B“  ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta mažiausia galima  kredito vertė, „V“  – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).         
             

 

„Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas 
(„Garso lošimo garsas.          

kontrolė“) 
         

           

            

 

„Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba control“ 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
(„Ekrano dydžio bus.           

kontrolė“)            

            

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
    

lentelė“)     
           

  

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble feature“), mygtukas yra neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
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 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje.   
             

 

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu.  
„7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

322 

 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

 

2.110. Žaidimas „40 Super karštas“ („40 Super Hot“)  
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 40;  
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis „Scatter“ 

(„Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 

 

Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas   Apibūdinimas     
        

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.  
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“)   – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.          

 „Gamble“ 
Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas   „Rizikos 

lošimas“ („Gamble feature“).  Lošėjas taip pat gali 
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(„Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
     

      

       

  Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito 

 „Denomination“ vertė.   Aktyvuoti   šį mygtuką taip  pat galima 

 („Denominacija“) klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 
  („Gamble feature“), šis mygtukas  yra neaktyvus. 

  

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat gali 

klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir „N“ 

mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus pasirinkta 

mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 

dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 

laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 

laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis 

negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble 

feature“). 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso kontrolė“) 
Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/  išjungiamas  
lošimo garsas.  

       

 
„Screen size 

control“ 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
bus. 

 („Ekrano dydžio 

 kontrolė“) 
  

  

 „Paytable“ 

Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
Informacija su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai  būgnai 
sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 

 
(„Išmokėjimų 

lentelė“) 
    

 

 „Exit“ Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 

lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 

mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas. 

Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 
paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 („Išeiti“) 
  

  

  

  

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
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Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
 

Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu.  
„7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.111. Žaidimas „Trojaus amžius“ („Age of Troy“) 
 

Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 20;  
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 

„Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 400 kreditų arba 40 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.  
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Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į į 

valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime. 

„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas   Apibūdinimas       
         

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.             

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   

   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.             
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 „Denomination“ vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 („Denominacija“) klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 

 
Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje  spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
 

 „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 
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  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).           

 „Sound control“ Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas 

 („Garso kontrolė“) lošimo garsas.            

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu  
(„Ekrano dydžio  bus. 

 kontrolė“)  

   

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

   

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 5, 10, 15 ar 20 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 

skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 

papildomų lošimų metu.  
Lošėjas  spausdamas  ekrane  bet  kurį  iš  keturių  denominacijos  mygtukų  gali  pasirinkti  
statymo (monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 

išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
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Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 12 

papildomų nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą 

ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 

„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs 

papildomi nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius 

yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. 

Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas 

dar kartą laimi 12 naujų papildomų nemokamų lošimų. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.112. Žaidimas „Mėlyna širdis“ („Blue Heart“) 
  
Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 100;  
Simbolių skaičius: 12, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 

„Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 500 kreditų arba 50 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,03, 0,05 arba 0,10 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
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„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į į 

valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 

 

„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas    Apibūdinimas       
         

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.              

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai 
 

pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“) 

 
 eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 
  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas  laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.              
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį  mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 „Denomination“ vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 („Denominacija“) klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 

 
Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
 

 „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 
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  balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

  („Gamble feature“).           

                

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/  išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.   

 

kontrolė“) 
  

     

      

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu  
(„Ekrano dydžio  bus.    

 kontrolė“)     

      

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
     

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
      

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 20, 30, 50 ar 100 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. 

Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar 

nemokamų papildomų lošimų metu.  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
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Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį. 

 
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 

išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 

laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 10 

papildomų nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą 

ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 

„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs 

papildomi nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius 

yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. 

Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas 

dar kartą laimi 10 naujų papildomų nemokamų lošimų. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ 

(„LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ 

(„BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų 

skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.113. Žaidimas „Deginančiai karštas“ („Burning Hot“) 
  
Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 5;  
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplėčiantis laukinis“) bei 

du simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
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Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 3000 kart linijos statymas..  
Lošimo mygtukai: 
 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas    Apibūdinimas       
         

 „Select“ Paspaudus  šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.              

          

  Paspaudus  šį mygtuką, pradedamas  lošimas. Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

(„Pradėti“) 
automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 

 eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 
  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

 Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.              
        

 
„Gamble“ 

Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti  šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus 
 

„⇦“ arba „⇨“. 
        

           

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 „Denomination“ Pasirinkti  kredito vertę lošėjas taip pat gali 

 („Denominacija“) klaviatūroje  spausdamas  raidžių  „C“,  „V“,  „B“  ir 
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  „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta  mažiausia galima kredito vertė, „V“  – 

  sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

  lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

  

vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos 

lošimo“(„Gamble feature“). 

 „Sound control“ 

Paspaudus  šį  mygtuką,  įjungiamas/  išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas. 

 kontrolė“)  

   

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus. 
 

kontrolė“)   

   

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat 

metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total 

Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio 

dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama 

prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
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Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais. 

„Keturlapio dobilo“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 

visus to būgno simbolius į „Keturlapio dobilo“ simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą sibolį, išskyrus 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai 

už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. 

Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, 

kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ 

(„RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus 

kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio 

lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą 

padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), 

arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma 

„WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 

„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 

nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.114. Žaidimas „Riedantis kauliukas“ („Dice & Roll“)  
Būgnų skaičius: 5; 

Linijų skaičius: 10;  
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) 

bei vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 

EUR; Maksimalus laimėjimas: 750 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į 

į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
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Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį.             

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.             
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
        

          

   

  

 

Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

  sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

  („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

 
„Denomination“ 

Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 
 klaviatūroje  spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
  

 („Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
  pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

 balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

 („Gamble feature“).           
               

 „Sound control“ Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas 
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(„Garso  lošimo garsas.            

 kontrolė“)              

   
 

 

 

„Screen size 

control“ 

  Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 

 („Ekrano dydžio bus. 

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. lentelė“) 
 

  

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
   

Statymo atlikimas:  
Lošėjas  spausdamas  ekrane  bet  kurį  iš  keturių  denominacijos  mygtukų  gali  pasirinkti  
statymo (monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo 

pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis 

(„Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, 

„V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) 

eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeičia visus kaimyninius simbolius į „Wild“ („Laukinis“) 

simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeičia kaimyninius 
 
simbolius, išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius, kurie išmokami iškart. 

Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
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Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas 

laimėjimas, kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra 

vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 

kartus. Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, 

bandydamas atspėti, kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą 

mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar 

klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – 

lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra 

teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju 

lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas 

mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus 

priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

 
2.115. Žaidimas „Egipto dangus“ („Egypt Sky“)  
Būgnų 

skaičius:5; 

Linijų 

skaičius: 40;  
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis 

Laukinis“) bei vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 

EUR; Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų 

arba 40 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 

EUR; Maksimalus laimėjimas: 2000 kart linijos 

statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti 

kreditus į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį. 
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  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai  pridedamas  „Balance“  („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“) baigiamas bei visas gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas  laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

 Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.               

        

 
„Gamble“ 

Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti  šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus 
 

„⇦“ arba „⇨“. 
        

           

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

  vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

  klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

 

 sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

 („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

„Denomination“ 
Pasirinkti  kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje spausdamas  raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
 

(„Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta  mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

 balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

 („Gamble feature“).           
                

 „Sound control“ 

Paspaudus 

 

šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso 

 
 lošimo garsas.            

 kontrolė“)                

                 

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.               
 

kontrolė“) 
              

                

                 

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
     

lentelė“)      
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 „Exit“ Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

 
(„Išeiti“) 

būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 
 

(„Gamble 
 
feature“), mygtukas yra neaktyvus.  Jei    

  

lošėjas laimėjo kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, 

laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro turimų 

pinigų skaičiaus ir lošimas išjungiamas. Lošėjas taip 

pat gali aktyvuoti šį mygtuką paspausdamas „ ,“ 

mygtuką klaviatūroje. 
 

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 

linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 40 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. 

Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar 

nemokamų papildomų lošimų metu.  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo 

pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis 

(„Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, 

„V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) 

eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, 

pakeičia visus to būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą 

simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas 

laimėjimas, kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra  
vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3, 4 arba 5 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas 

atitinkamai laimi 3, 5 arba 7 papildomus nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai 

pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite 

PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės 

automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų 

nemokamų lošimų metu iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis išsiplės apimdamas kitas to 

būgno pozicijas ir 
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toks išliks iki papildomų nemokamų lošimų pabaigos. Papildomų nemokamų lošimų metu 

statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi 

nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu nauji papildomi 

nemokami lošimai nėra suteikiami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 

kartus. Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, 

bandydamas atspėti, kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą 

mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar 

klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – 

lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra 

teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju 

lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas 

mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus 

priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.116. „Papildomos žvaigždės“ („Extra 

Stars“)  

Būgnų skaičius: 5;  
Linijų skaičius: 10;  
Simbolių skaičius: 9, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis 

Laukinis“);  
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,02 EUR;  

Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti 

kreditus į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį. 

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 
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(„Pradėti“)  Pasirodo eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   

pradėti 
  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
   

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką.  
(„Paimti“)  Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.            
       

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
       

         

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

 sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

 („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

„Denomination“ 
Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje  spausdamas raidžių  „C“, „V“, „B“ ir 
 

(„Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta mažiausia galima  kredito vertė, „V“ – 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

 balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

 („Gamble feature“).          
             

 „Sound control“ 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso  lošimo garsas.           

 kontrolė“)             

              

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.            
 

kontrolė“) 
           

             

              

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 
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  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

   

 

Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:  
Lošėjas, spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus, gali pasirinkti 

keliomis linijomis – 1, 3, 5, 7 ar 10 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita 

spalva. Linijų skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble 

feature“) ar nemokamų papildomų lošimų metu.  
Lošėjas  spausdamas  ekrane  bet  kurį  iš  keturių  denominacijos  mygtukų  gali  pasirinkti  
statymo (monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo 

pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis 

(„Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, 

„V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) 

eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

Už vieną kryptį išmokamas tas laimėjimas, kuris yra didžiausias.  
Laimėjimas už penkis vienodus simbolius yra išmokamas tik vieną kartą.  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):  
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeis kitus to būgno 

simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolį, o lošėjas laimės vieną papildomą nemokamą likusių 

būgnų, kuriuose nėra „Wild“ („Laukinis“) simbolių, prasisukimą. Papildomas nemokamas 

lošimas pradedamas lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ 

(„Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką – 

būgnai, kuriuose nėra „Wil 

 

(„Laukinis“) simbolių pradės suktis. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei 

linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomo nemokamo lošimo 

metu, iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeis kitus to būgno simbolius į „Wild“ 

(„Laukinis“) simbolius, o lošėjas laimės dar vieną papildomą nemokamą likusių būgnų, 

kuriuose nėra „Wild“ („Laukinis“) simbolių, prasisukimą. 
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„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 

kartus. Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, 

bandydamas atspėti, kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą 

mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar 

klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – 

lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra 

teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju 

lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas 

mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus 

priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.117. Žaidimas „Ekstremaliai karšta“ („Extremely Hot“)  
Būgnų skaičius:5;  

 Linijų skaičius: 5; 

Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;  

Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR;  

Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti 

kreditus į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 
„Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

(„Pasirinkti“) dydį. 

  

 
„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 

automatiškai pridedamas „Balance“ („Balansas“) 

eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką.   
 

 

 Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

 feature“)  baigiamas  bei  visas  gautas  laimėjimas 
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„Collect“ parodomas laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 

mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 
(„Paimti“) Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 

 

 gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

 mygtuką.            
      

 
„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus „⇦“ arba „⇨“. 
       

         

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

 sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

 („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

„Denomination“ 
Pasirinkti kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje  spausdamas raidžių  „C“, „V“, „B“ ir 
 

(„Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta mažiausia galima  kredito vertė, „V“ – 

 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

 balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

 („Gamble feature“).          

             

 „Sound control“ 
Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  

(„Garso  lošimo garsas.           

 kontrolė“)             

              

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.            
 

kontrolė“) 
           

             

              

 „Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
  

 („Išmokėjimų informacija  su  šio  lošimo  taisyklėmis.  Kai  būgnai 
 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus.  lentelė“) 
  

   

  Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

  būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

 
„Exit“ 

(„Gamble  feature“),  mygtukas  yra  neaktyvus.  Jei 
 lošėjas   laimėjo   kažkokią   sumą,   paspaudus   šį 
  

 („Išeiti“) mygtuką, laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro 
 

turimų  pinigų  skaičiaus  ir  lošimas  išjungiamas.   

  Lošėjas   taip   pat   gali   aktyvuoti   šį   mygtuką 

  paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
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Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo 

pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis 

(„Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, 

„V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) 

eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius;  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.  
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas 

laimėjimas, kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra 

vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę kombinaciją.  
Jei iškrenta 15 vienodų simbolių visuose būgnuose, bendras lošimo laimėjimas dauginamas  
x5;  
Jei iškrenta 12 vienodų simbolių pirmame, antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose, bendras 

lošimo laimėjimas dauginamas x4;  
Jei iškrenta 9 vienodi simboliai pirmame, antrame ir trečiame būgnuose, bendras lošimo 

laimėjimas dauginamas x3;  
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 

Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 

kartus. Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, 

bandydamas atspėti, kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą 

mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar 

klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – 

lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra 

teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju 

lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas 

mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus 

priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 

Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

2.118. Žaidimas „Liepsnojančiai karšta“ („Flaming Hot“) 
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Būgnų skaičius: 5;  

Linijų skaičius: 40;  
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis 

yra „Scatter“ („Sklaidos“);  
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR; 

Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR;  
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.  
Lošimo mygtukai:  
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti 

kreditus į valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.  
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.  
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 

lošime.  
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 

laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 

 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
   

 „Select“ Paspaudus  šį  mygtuką,  lošėjas  pasirenka  statymo 

 („Pasirinkti“) dydį. 

   

  Paspaudus  šį  mygtuką,  pradedamas  lošimas.   Jei 

 „Start“ ankstesnio lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis 
 

automatiškai  pridedamas  „Balance“  („Balansas“)  
(„Pradėti“)  eilutėje.   Lošėjas   lošimą   taip   pat   gali   pradėti 

  

  klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 

  feature“) baigiamas bei visas gautas  laimėjimas 

 „Collect“ parodomas  laukelyje „Win“ („Laimėjimas“) – 
 

(„Paimti“) 
mygtukas pasikeičia į „Start“ („Pradėti“)  mygtuką. 

 Lošėjas „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“) taip pat 
  

  gali   baigti,   klaviatūroje   paspausdamas   „Tarpo“ 

  mygtuką.               

 
„Gamble“ 

Paspaudus  šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
 lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
  

 („Rizikuoti“) aktyvuoti  šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas 
 

mygtukus 
 

„⇦“ arba „⇨“. 
        

           

   

 

 Paspaudus  šį  mygtuką,  nustatoma  vieno  kredito 

 vertė.   Aktyvuoti   šį   mygtuką   taip   pat   galima 

 klaviatūroje paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai 

 sukasi  arba  lošėjui  žaidžiant  „Rizikos  lošimą“ 

 („Gamble  feature“),  šis  mygtukas  yra  neaktyvus. 

„Denomination“ 
Pasirinkti  kredito vertę lošėjas taip pat   gali 

klaviatūroje spausdamas  raidžių „C“, „V“, „B“ ir 
 

(„Denominacija“) „N“    mygtukus  –  paspaudus  „C“  mygtuką  bus 
 pasirinkta  mažiausia galima kredito vertė, „V“ – 
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 sekančio  dydžio  galima  kredito  vertė  ir  t.  t.  Jei 

 lošėjas  turi  laimėjimą,  nusprendęs  pakeisti  kredito 

 vertę,  turimas  laimėjimas  bus  pridėtas  prie  lošėjo 

 balanso ir jis negalės su juo žaisti „Rizikos lošimo“ 

 („Gamble feature“).           
                

 „Sound control“ 

Paspaudus 

 

šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas  
(„Garso 

 
 lošimo garsas.            

 kontrolė“)                

                 

 „Screen size 
Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba  control“ 

 
(„Ekrano dydžio 

sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu 
 bus.               
 

kontrolė“) 
              

                

                 

 

„Paytable“ Paspaudus   šį   mygtuką   įjungiama/   išjungiama 
 

(„Išmokėjimų informacija  su šio  lošimo taisyklėmis.  Kai būgnai 

sukasi, šis mygtukas yra neaktyvus. 
     

lentelė“)      
               

  

 

„Exit“ Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai 

(„Išeiti“) 
būgnai sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ 

(„Gamble 
 
feature“), mygtukas yra neaktyvus.  Jei   

 

lošėjas laimėjo kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, 

laimėta suma bus priskaičiuota prie bendro turimų 

pinigų skaičiaus ir lošimas išjungiamas. Lošėjas taip 

pat gali aktyvuoti šį mygtuką paspausdamas „ ,“ 

mygtuką klaviatūroje 

                 

 

 

Statymo atlikimas:  
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo 

(monetos) vertę.  
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo 

pat metu pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis 

(„Total Bet“). Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, 

„V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t.  
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.  
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) 

eilutėje. 

 

Lošimo eiga:  
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų 

lentelėje, kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų 

dydžiai pagal tuo metu lošime nustatytą statymo dydį.  
„$“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu.  
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„Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs antrame, trečiame ar ketvirtame būgnuose, sudarant 

laiminčiąsias simbolių kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ 

(„Sklaidos“) simbolius.  
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.  
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 

„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):  
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 

kartus. Lošėjas ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, 

bandydamas atspėti, kokios spalvos yra užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą 

mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar 

klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas 

netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 

lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą 

turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ 

(„Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie 

bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti 

padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių. 

 

Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:  
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 

 

 

 

 

 

 

2.119. Žaidimas „20 Deimantų“ („20 diamonds“) 

Žaidimas „20 Deimantų“ („20 Diamonds“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 8 

kortos, iš kurių viena universalioji (“Wild”) korta ir viena „Scatter“ korta. 

Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 

 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 
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 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio.  

Žaidime „20 deimantų“ („20 diamonds“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „20 Deimantų“ („20 Diamonds“)  ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 
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Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

350 

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.120. Žaidimas „30 Aromatingų vaisių“ “ („30 Spicy Fruits“) 

Žaidimas „30 aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. 

Žaidimą sudaro 11 kortų, iš kurių viena universalioji korta (“Wild”) ir viena „Scatter“ korta. 

Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,30 EUR arba 30 kreditų  

Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 Eur, 0,02 Eur, 0,03 Eur arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 30 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ –kitas  statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 
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skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio.Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „30 aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „30 Aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

352 

 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

 

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  
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Žaidimas „30 Aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) siūlo nemokamus sukimus. Jei 

laimingame derinyje yra 7, 8 ar 9 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 

7, 15 ar 30 nemokamų žaidimų, be galimybės vėl laimėti nemokamus žaidimus. Ekrane 

rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas 

gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI 

(„START”). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. 

Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų sustabdyti 

negalima.Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus 

sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 

mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų 

komplektas.  

 

2.121 Žaidimas „50 arklių („50 Horses”) 

 
Žaidimas yra „50 arklių („50 Horses”) 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, 

iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai 

išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  
 

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas. 

 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas r t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 
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ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „50 arklių“ („50 Horses”)  rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „50 arklių“(„50 Horses”) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 
Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 
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„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  
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„50 arklių“ („50 Horses”)  siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ 

simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 5 nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis 

pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti 

žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai 

pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų 

sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus, matomi kiti 3 „Scatter“ simboliai, prie 

likusių žaidimų pridedami 5 nauji žaidimai. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra 

laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė 

arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, 

naudojamas kitoks būgnų komplektas. 

 

 

2.122 Žaidimas „100 kačių“ („100 Cats“) 
 

Žaidimas „100 kačių“ („100 Cats“) yra 5 būgnų, 100 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, 

iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai 

išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

 

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,03 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

 

Kaip žaisti? 

 Eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 

ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas antrą kartą suaktyvinus tą 

patį mygtuką. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

parenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas", laimima 

suma nedidėja. Parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama galimybė dalyvauti papildomame lošime nuspaudus 

aktyvinimo mygtuką „Lošti“ („Gamble“). Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo 

ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje 

Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. 

Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
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Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos 

spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ 

taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat 

galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta 

pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos 

išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja 

užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 

neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori 

užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš 

laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, 

žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio 

„Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, pateikiama 

lošimo lentelėje.  

Žaidime „100 kačių“ („100 Cats“)“ rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 20, 30, 50 arba 100. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „100 kačių“ („100 Cats”)  ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 
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Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  
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 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas „100 kačių“ („100 Cats”)  siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 

„Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų žaidimų. Ekrane rodomas 

tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali 

paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. 

Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami 

sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. 

Jei atliekant nemokamus sukimus, matomi kiti 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų 

pridedama 10 naujų žaidimų ir užbaigimai visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per 

nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, 

nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų 

komplektas. 

2.123 Žaidimas „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) 

 
Žaidimas „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“)  yra 5 būgnų žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, 

iš kurių viena universalioji  („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Laimėjimas priklauso nuo 

aktyvių būgnų skaičiaus: 

 jei aktyvus pirmas būgnas – 4; 

 jei aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 16; 

 jei aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 64; 

 jei aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 256; 

 jei aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 1024. 

Jei tam tikras būgnas aktyvus, jo visos matomos padėtys aktyvios. 

Jei tam tikras būgnas neaktyvus, aktyvi tik viena padėtis. 

Statymas priklauso nuo aktyvių būgnų skaičiaus: 

 jei aktyvus pirmas būgnas – 1; 

 jei aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 5; 

 jei aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 10; 

 jei aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 20; 

 jei aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 40. 

Laiminguose deriniuose gali būti tik vienas aktyvios padėties simbolis iš kiekvieno iš eilės 

einančio būgno. Laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę greta esančiuose aktyvios 

padėties būgnuose, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Scatter“ laimėjimai 

išmokami iš kairės į dešinę ant greta esančių būgnų, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio 

būgno, net jeigu laimėjimai skirti žaidimo padėtims. 

 

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas  

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 500 x statoma suma  

 
Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 
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 Statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatinio 

ekrano centre. Suma, rodoma ant kiekvieno statymo mygtuko, yra bendras statymas. 

Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu 

paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 

statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas antrą kartą suaktyvinus tą 

patį mygtuką. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

parenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas", laimima 

suma nedidėja. Parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti 

ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Ekrane „Lošimo bandymai kairėje“ 

rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Ekrane „Lošimo suma“ rodoma 

suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Ekrane „Lošti ir laimėti“ rodoma 

suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: 

„Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį 

klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį 

klaviatūroje. Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip 

istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas 

atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir 

juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ 

rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina 

mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį 

„Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas 

pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama 

prie likučio.Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo 

lentelėje.  

Žaidime „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma vieną kartą pasukus būgnus. 

Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, 

animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų kortų laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas laimingų derinių 

skaičius tam tikrai kortai, kortos grafinis vaizdas ir žaidėjų, laimėjusių su šiais deriniais, 

skaičius. 

 Skydeliai pasirinkti ir parodyti būgnų išmokos būdą – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Būgnų išmokos būdų skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų 

pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 4, 16, 64, 256 arba 1024. Esamas 

pasirinktas būgnų išmokos būdų skaičius yra kitokios spalvos negu likę skaičiai. Būgnų 

išmokos būdų skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo 

funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant būgnų išmokos būdų 

skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo parinktis 

žaidėjui nebesuteikiama. 
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Toliau nurodyti laukeliai matomi žaidimo „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 
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Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 Būgnų išmokos būdų statymas padauginamas iš statymo daugiklio ir yra lygus bendram 

statymui. 

 Pilkos simbolių padėtys nedalyvauja būgnų išmokos būdų žaidime. 

 Laiminguose deriniuose gali būti tik vienas aktyvios padėties simbolis iš kiekvieno iš 

eilės einančio būgno. 

 Laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę greta esančiuose aktyvios padėties 

būgnuose, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. 

 „Scatter“ laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ant greta esančių būgnų, pradedant nuo 

labiausiai kairėje esančio būgno, o „Scatter“ simboliai paleidžia nemokamų sukimų 

funkciją, net jeigu laimėjimai skirti žaidimo padėtims. 

 Tas pats simbolis, arba jo pakaitalas, kitoje to paties būgno padėtyje išmoka dar kartą tą 

patį laimingą derinį. 

 Laimingų derinių išmokos padauginamos iš statymo daugiklio skaičiaus. 

 „Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statymo vertės. 

 Išmokami tik aukščiausias laimingas derinys ir (arba) „Scatter“ laimėjimas. 

 Laimingi deriniai gali būti išmokami kelis kartus. 

 Vienu laiku atlikti laimėjimai iš kelių būdų laimėti yra sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas „Aloha vakarėlis“ („Aloha Party“) siūlo nemokamus sukimus. 3 arba daugiau iš kairės 

į dešinę einančių „Scatter“ ant greta esančių būgnų, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio 

būgno, paleidžia 12 nemokamų sukimų. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite 

PALEISTI ir pradėkite“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį 

arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami 

nemokami sukimai. Jei universalusis simbolis yra laimingame derinyje ant antro būgno, šis 

laimėjimo derinys bus padaugintas x3. Jei universalusis simbolis yra laimingame derinyje ant 

ketvirto būgno, šis laimėjimo derinys bus padaugintas x5. Jei universalusis simbolis yra 

laimingame derinyje ant antro ir ketvirto būgno, šis laimėjimo derinys bus padaugintas x15. Jei 

universalusis simbolis matomas ant antro ir (arba) 4 būgno (-ų) aktyvių padėčių ir jis nėra 

laimingame derinyje, būgnas (-ai) su universaliuoju (-iaisiais) simboliu (-iais) sulaikomas (-i), o 

kiti būgnai atlieka vieną nemokamą sukimą. Nemokami pakartotiniai sukimai negali būti 

pakartotinai paleidžiami per pakartotinį sukimą. Nemokami sukimai žaidžiami paleidžiant 

būgnų išmokų būdų statymus ir statymo daugiklį. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei 

pakartotinai paleidžiami nemokami sukimai, žaidėjas laimi 12 naujų nemokamų sukimų, kurie 

pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, 
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bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). 

2.124 Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) 

Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 11 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta.  

Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas  

Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

 

 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitą statymą 

ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 
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užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio.Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutą, tik 

eurais režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 30. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 
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nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame 

derinyje yra 7, 8 ar 9 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 7, 15 ar 30 

nemokamų žaidimų, be galimybės vėl laimėti nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis 

pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti 

žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai 

pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami sukimai 

žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Kai 

užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 
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statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės 

ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas.  

2.125 Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) 

Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 13 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi 

laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR  

Didžiausias laimėjimas: 10000 x eilutės statymas 

Kaip žaisti: 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“.Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti 

ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai 

kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo 

suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir 

laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš 

dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima 

spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus 

„⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir 

išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje 

„Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri 

mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio 

„Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, 

jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama 

į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o 

žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir 

nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, 

pateikiama lošimo lentelėje.  
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Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Magijos knyga“ („Book of Magic“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 
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pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Jei išmokos eilutėje yra universaliosios („Wild“)  kortos simbolis, suma dvigubinama. 

 Jei išmokos eilutėje yra daugiau nei vienas universaliosios („Wild“)  kortos simbolis, 

suma dvigubinama tik vieną kartą. Jei laimingame derinyje yra tik universaliosios 

(„Wild“) kortos simboliai, suma nedvigubinama. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

 

Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) siūlo nemokamus sukimus.Jei laimingame 

derinyje yra mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 15 nemokamų 

žaidimų. Šių žaidimų laimėjimai dauginami iš 3 (x3).Ekrane rodomas tekstinis pranešimas 

„Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis 

spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI .Būgnai pasileidžia 

automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai.Nemokami sukimai žaidžiami 

aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant 

nemokamus sukimus, matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 15 
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naujų žaidimų.Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus 

sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 

mokėjimo lentelės ekrane).Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų 

komplektas. 

 

2.126 Žaidimas „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) 

 
Žaidimas „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 

11 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi 

deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  
 

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 
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užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. 

Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, 

esančių skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 30. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos 

negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai ir įjungtas 

režimas „Lošti“. Jei suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai 

pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 
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pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.127  Žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) 

Žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 11 

kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai 

išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 200 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR  

Didžiausias laimėjimas: 3000 x eilutės staymas 

„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 
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Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas r t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
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laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Per pagrindinį žaidimą, laimingiems deriniams pasirodžius ekrane, visi prizai išmokami 

ir laimėjimų simboliai neberodomi. Tuščios būgnų padėtys nuosekliai užpildomos virš 

jų esančiais simboliais. Išmokami visi naujų laimingųjų deriniai prizai. BŪGNŲ 

PILDYMO FUNKCIJA kartojama tol, kol ekrane nepasirodo nė vieno laimingojo 

derinio. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.128 Žaidimas „Sėkmės žaidimas“ („Game of Luck“) 

Žaidimas „Sėkmės žaidimas“ („Game of Luck“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 9 kortos, iš kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta ir viena 

korta su specialiu simboliu. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ 

kortas.  

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR  arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

ekrano apačioje. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, 

nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo 

mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti 

šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus 

mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t.  

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 
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Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidimas „Sėkmės žaidimas“ („Game of Luck“)  rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra kairėje pusėje, po būgnais. Jame rodomas 

eilutės skaičius, laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi automato „Sėkmės žaidimas“ ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 
Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 
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„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis 

kortomis. 

 Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, 

išskyrus „Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 
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 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.129 Žaidimas „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) 

 
Žaidimas „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 9 

kortos, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi 

deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02  EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Ekrane „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Ekrane „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Ekrane „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Pasirinkus mygtukus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir 

išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje 

„Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri 

mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio 

„Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, 
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jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama 

į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o 

žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir 

nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, 

pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidimas „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 
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toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Universalioji („Wild“)  korta taikoma ir gretimoms pozicijoms į kairę ir į dešinę. 

 Laimėjimai išmokami pritaikius universaliąją („Wild“) kortą gretimoms pozicijoms, 

išskyrus „Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.130 Žaidimas „Laimingi ir pašėlę“ („Lucky & Wild“) 

Žaidimas „Laimingi ir pašėlę“ („Lucky & Wild“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 9 kortos, iš kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta ir viena 

korta su specialiu simboliu. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ 

kortas. 

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
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Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir  t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba “Raudoną” mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

aimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Laimingi ir pašėlę“ („Hot & Cash“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

381 

 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Laimingi ir pašėlę“ („Hot & Cash“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 
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Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis 

(„Wild“)  kortomis. 

 Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, 

išskyrus „Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.131 Žaidimas „Magelanas“ („Magellan“) 

Žaidimas „Magelanas“ („Magellan“) yra 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. Automatą sudaro 12 

kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai 

išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

Kaip žaisti? 

Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius 

abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas  

statymas ir t. t. Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta 

statymo verte. Jei žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik 
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statymas, o susijusios išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik 

atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Ddžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Magelanas“ („Magellan“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Magelanas“ („Magellan“)  ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

384 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  
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Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

„Magelanas“ siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, 

žaidėjas turi galimybę žaisti 7 nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas 

„Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis 

spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia 

automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami 

aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant 

nemokamus sukimus, matomi kiti 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedami 7 nauji 

žaidimai. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus 

sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 

mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų 

komplektas. 

2.132 Žaidimas „Dar daugiau kauliukų ir suktukų“ („More Dice & Roll“) 

Žaidimas „Dar daugiau kauliukų ir suktukų“(„More Dice & Roll“) yra 5 būgnų, 40 eilučių 

žaidimas. Žaidimą sudaro 9 kortos, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta. Visi laimingi 

deriniai išmokami iš kairės į dešinę.  

Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 

kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03  EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 750 x eilutės statymas. 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 40 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
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„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime„ Dar daugiau kauliukų ir suktukų“(„More Dice & Roll“) rodomi toliau nurodyti 

ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Dar daugiau kauliukų ir suktukų“ („More Dice & 

Roll“) ekrane:  

 

 

 

 

 

 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
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laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 Laimėjimai išmokami išplėtus universaliosios („Wild“)  kortos veikimą. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.133 Žaidimas „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) 

Žaidimas „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) yra 5 būgnų, 40 eilučių žaidimas. 

Automatą sudaro 9 kortos, iš kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta 

ir viena korta su specialiu simboliu. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų  

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 ba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 40 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

389 

 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“)  

ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 
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iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis 

(„Wild“)  kortomis. 

 Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, 

išskyrus „Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui.  

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys.  

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
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 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2. 134 Žaidimas „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) 

Žaidimas „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) yra 5 būgnų, 10 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 

10 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi 

deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR arba 0,15 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 
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„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 
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konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame 

derinyje yra mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų 

žaidimų. Šių žaidimų išmokos nedauginamos, taikomi tik specialūs išplėtimo simboliai. Ekrane 

rodomas tekstinis pranešimas „NUSPAUSKITE PALEISTI IR PRADĖKITE“.Žaidėjas gali 

paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina klaviatūros tarpo 

mygtuką. Pradėjus nemokamus sukimus, pasirinktam žaidimui automatiškai atsitiktiniu būdu 
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parenkami specialūs išplėtimo simboliai iš galimų kortų (išskyrus universaliąją („Wild“) ir 

„Scatter“ kortas). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų 

sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus pasirodo specialūs išplėtimo simboliai, 

jie taikomi visoms to būgno pozicijoms. Tokiu atveju išmokami būgno, ant kurio pasirodė 

išplėtimo simboliai, visų aktyvių eilučių laimėjimai. Prieš pritaikant specialų išplėtimo simbolį, 

išmokami visų kitų eilučių ir „Scatter“ mokėjimai. Atliekant nemokamus sukimus, universalusis 

(„Wild“) simbolis nepakeičia specialiųjų išplėtimo simbolių. Jei atliekant nemokamus sukimus, 

matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 10 naujų žaidimų. 

Specialusis išplėtimo simbolis, pasirinktas atliekant nemokamus sukimus, naudojamas ir per 

papildomus nemokamus sukimus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta 

suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks 

būgnų komplektas. 

2.135 Žaidimas „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) 

Žaidimas „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) yra 5 būgnų, 25 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 13 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“)  korta ir viena „Scatter“ korta. Visi 

laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05  EUR arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: nuo 20 iki 100 x bendrosios statymų sumos 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti 

ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai 

kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo 

suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir 
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laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš 

dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima 

spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus 

„⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane 

ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje 

„Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri 

mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio 

„Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, 

jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama 

į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o 

žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir 

nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, 

pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais)režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 25. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 
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Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

 

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

397 

 

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame 

derinyje yra 3, 4 ar 5 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 15, 20 ar 25 

nemokamų žaidimų, be galimybės vėl laimėti nemokamus žaidimus.  Ekrane rodomas tekstinis 

pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir pradėkite“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis 

spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia 

automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami 

aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant 

nemokamus sukimus pasirodo 2, 3, 4 ar 5 „Scatter“ simboliai, žaidėjas laimi atitinkamai 5, 15, 

20 ar 25 naujus nemokamus sukimus, kurie pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. 

Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 

statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės 

ekrane).  Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 

2.136 Žaidimas „Super 20“ („Super 20“) 

Žaidimas „Super 20“ („Super 20“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 8 kortos, iš 

kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai 

išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 

Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 

„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 

Kaip žaisti? 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Ant kiekvieno  mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 

eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš 

statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. 

Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o 

nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti 

ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai 

kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui Laukelyje „Lošimo 

suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir 

laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš 
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dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima 

spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus 

„⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane 

ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje 

„Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri 

mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio 

„Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, 

jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama 

į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o 

žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir 

nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, 

pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Super 20“ („Super 20“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Super 20“ („Super 20“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 
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konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

2.137 Žaidimas „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) 

Žaidimas „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) yra 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. 

Automatą sudaro 14 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. 

Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  
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Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03  EUR arba 0,05 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 250 x eilutės statymas 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma  

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 

„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) rodomi toliau nurodyti 

ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 
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 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 

 

 

 

 

 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“)  

ekrane:  

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 

konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 
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nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

Žaidimas  „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) siūlo nemokamus sukimus. Jei 

laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų 

žaidimų. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir pradėkite“. Žaidėjas 

gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką 

PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. 

Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti 

negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus ekrane pasirodo universaliosios („Wild“) kortos 

simbolis, jis lieka savo vietoje iki nemokamų sukimų pabaigos. Bet kur ant 1-ojo būgno 

pasirodęs „Scatter“ simbolis, atliekant nemokamus sukimus, suteikia tik 5 papildomus 
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nemokamus sukimus, kurie pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Nemokamus 

sukimus galima paleisti iš naujo tik vieną kartą. Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 15. 

Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 

statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės 

ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 

2.138 Žaidimas „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) 

Žaidimą „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) yra 5 būgnų, 10 eilučių žaidimas. Žaidimą 

sudaro 10 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi 

laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas.  

Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas 

Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų 

Nominalas: 1 kreditas = 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR arba 0,15 EUR 

Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, 

esančius abiejose ekrano pusėse. 

 Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių 

nominalo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių 

apatiniame ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma 

pasirinktam eilučių skaičiui. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat 

galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 

statymas ir t. t. 

 Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 

išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą 

aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

 Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada 

pasirenkamas žemiausio statymo mygtukas. 

 Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja 

didėti laimima suma ir parodoma visa laimėta suma. 

Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis panaudoti lošimo raundą nuspaudus aktyvinimo 

mygtuką „Lošti“. 

Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra 

užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų 

skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią 

žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ 

ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. 

Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 

„Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 

penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos 

spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 

tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje 
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„Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. 

Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas 

užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia 

laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimo raundą, pateikiama lošimo lentelėje.  

Žaidime „Versalio auksas“ („Versailles Gold“)  rodomi toliau nurodyti ekranai: 

 Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik 

eurais) režimą. Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko 

aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

 Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą 

pasukus būgnus. Jei, kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas 

„Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

 Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

 Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano 

pusėse. Eilučių skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš 

verčių, esančių skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios 

spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 

naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant 

eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 

parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) ekrane:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 

(„Select“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ 

(„Select“), atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), 

būgnai pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta 

suma, ji automatiškai pridedama prie žaidėjo 

likučio. Būgnai taip pat gali pradėti suktis 

aktyvinus mygtuką „Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

Surinkti 

(„Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), 

didėjančio laimėjimo animacija sustoja, o 

laukelyje „Laimėjimas“ rodoma visa laimėta 

suma, o mygtukas tampa būsenos „Paleisti“ 

(„Start“). Didėjančios laimėtos sumos animacija 

sustoja ir aktyvinus mygtuką „Tarpas“ 

(klaviatūroje). 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), 

iškyla ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus 

„⇦“ arba „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti 

aktyvintas lošimo režimas. 

 

Nominacijos 

(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį 

mygtuką taip pat galima nuspaudus mygtuką „X“ 

klaviatūroje. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi 

būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Pasirinkti 
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konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus „C“, 

„V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus 

mygtuką „C“, pasirenkama mažiausia 

nominacija, nuspaudus mygtuką „V“ – 

pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 

laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma 

pridedama prie žaidėjo likučio, todėl jis nebegali 

toliau lošti iš šios sumos. 

 

Garso valdymas 

(„Sound control“) 

Aktyvinus mygtuką, žaidimo garsas įjungiamas / 

išjungiamas, priklausomai nuo ankstesnės 

sąlygos. 

 

Ekrano dydžio 

valdymas   

(„Screen size 

control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas 

arba pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos 

būsenos. 

 

Mokėjimų lentelė 

(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio 

žaidimo taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol 

sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“ 

(„Gamble“). 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš 

žaidimo. Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai 

ir kai žaidimas veikia lošimo režimu. Jei suma 

laimima aktyvinant mygtuką, laimėta suma 

pridedama prie žaidėjo likučio ir žaidimas 

uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 

laimėtos sumos.  

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo 

asmeninį kompiuterį.  

Žaidimo taisyklės: 

 Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros 

išmokamos sumos. 

 Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda 

didesnį pelną žaidėjui. 

 Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas 

ilgesnis derinys. 

 Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 

 Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie 

žaidimo, nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo 

nutrauktas.  

 Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas 

laikomas žaidimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.  

 

Žaidimas „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame 

derinyje yra mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 12 nemokamų 

žaidimų. Šių žaidimų išmokos nedauginamos, taikomi tik specialūs išplėtimo simboliai. Ekrane 

rodomas tekstinis pranešimas „NUSPAUSKITE PALEISTI IR PRADĖKITE“. Žaidėjas gali 

paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina klaviatūros tarpo 
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mygtuką. Pradėjus nemokamus sukimus, pasirinktam žaidimui automatiškai atsitiktiniu būdu 

parenkami specialūs išplėtimo simboliai iš galimų kortų (išskyrus universaliąją („Wild“)  ir 

„Scatter“ kortas). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų 

sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus pasirodo specialūs išplėtimo simboliai, 

jie taikomi visoms to būgno pozicijoms. Tokiu atveju išmokami būgno, ant kurio pasirodė 

išplėtimo simboliai, visų aktyvių eilučių laimėjimai. Prieš pritaikant specialų išplėtimo simbolį, 

išmokami visų kitų eilučių ir „Scatter“ mokėjimai. Atliekant nemokamus sukimus, universalusis 

(„Wild“)  simbolis nepakeičia specialiųjų išplėtimo simbolių. Jei atliekant nemokamus sukimus, 

matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 12 naujų žaidimų. 

Specialusis išplėtimo simbolis, pasirinktas atliekant nemokamus sukimus, naudojamas ir per 

papildomus nemokamus sukimus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta 

suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks 

būgnų komplektas. 

2.139 Žaidimas „Geišos gerbėjas“ („Geisha’s Fan“) 

 
Lošimo taisyklės 

 

Vaizdo lošimo automatas „Geišos gerbėjas“ („Geisha’s Fan“) turi penkis besisukančius būgnus 

su ant jų pateiktais simboliais. Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange 

rodydami atsitiktinį 15 simbolių derinį. Tam tikri simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 

 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (toliau – eilutės) ir statyti norimas sumas kiekvienai eilutei 

(rodoma lauke „Statymas“, esančiame ekrano apačioje). Norėdami pasukti būgnus, galite 

naudoti mygtukus „Sukti“ arba „Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams). Kai 

naudojate mygtuką „Didžiausias statymas“, ignoruojate esamas pasirinktas eilutes ir jūsų 

statymas pateikiamas su didžiausiu lošime leidžiamų kreditų ir eilučių skaičiumi. 

Vaizdo lošimo automatas „Geišos gerbėjas“ („Geisha’s Fan“) turi universalųjį simbolį („Wild“) 

ir specialųjį išplečiamąjį („Expanding“) simbolį. Universalusis simbolis („Wild“) suteikia jums 

nemokamų sukimų, jei ant būgnų pasirodys bent 3 išsklaidyti universalieji („Wild“) simboliai. 

Magiškasis specialusis išplečiamasis simbolis („Expanding“) pasirodo tik per nemokamus 

sukimus. Taip pat galite rinktis lošti ir padvigubinti savo laimėjimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 
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Paveikslėlio Nr. 1 vertimas                                 

„GEIŠOS GERBĖJAS“ 
 

             UNIVERSALUSIS SIMBOLIS („Wild“)  
5 200 x 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių suteikia 

10 nemokamų sukimų su specialiu 

išplečiamuoju simboliu, kuris, atliekant 

nemokamus sukimus, negali pakeisti tik 

„Scatter“ simbolio. 

5 5000 x 

4 20 x 4 1000 x 

3 100 x 

3 2 x 2 10 x 

 Rankinė vėduoklė yra juokdarys ir pakeičia 

visus simbolius. 

 

 

5 2000 x 

4 500 x 

3 50 x 

2 5 x 

 

5 750 x 

4 100 x 

3 25 x 

2 5 x 

 

5 750 x 

4 100 x 

3 25 x 

2 5 x 

 

5 150 x 

4 50 x 

3 5 x 

 

5 100 x 

4 25 x                       

3 5 x  

 

 

 

Visi laimėjimai dauginami iš statymo už eilutę, išskyrus „Scatter“. Laimėjimai išmokami tik už 

3 iš eilės einančių simbolių derinius, išskyrus „Scatters“ ir universaliuosius simbolius bei 

universaliuosius „Scatters“ simbolius per nemokamus sukimus. Už laimėjimo eilutę išmokamas 

tik didžiausias laimėjimas.  

 

 

Kaip lošti? 
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1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras 

statymas“. Kai pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal 

perstatyta ant mažiausios sumos. Pinigų suma, kurią statote per kiekvieną sukimą („Bendras 

statymas“), yra jūsų statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Bendro 

statymo suma bus rodoma laukelyje „Bendras statymas“. 

2. Pasirinkite eilučių skaičių, ant kurių norite statyti, spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, 

esančius žemiau eilučių laukelio. Kai pasirenkate maksimalų galimų eilučių skaičių, spustelėję 

mygtuką „+“ dar kartą, perstatysite eilučių skaičių atgal ant 1. 

3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei 

sustoję būgnai rodo laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę. 

4. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime 

leidžiamą statymą ir eilučių skaičių. Šiame lošime didžiausias galimas eilučių skaičius yra 9. 

Įsidėmėkite, kad būgnai pradės suktis, kai tik spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net 

jei neperžiūrėjote ankstesnių verčių arba iš naujo nepatvirtinote savo veiksmo. 

5. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „Laimėjimai“, esantį lošimo lange, 

ir peržiūrėkite laimėjimo eilutes ir laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai 

susumuojami, o bendra suma rodoma lauke „Laimėjimas“. 

 

Laimingi deriniai 

 

Kad laimėtumėte, laimingi simboliai turi iškristi iš eilės vienas po kito pagal pateiktą laimėjimo 

eilutę, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Visi laimėjimai išmokami iš kairės į 

dešinę, išskyrus rankinės vėduoklės („Hand Fan“) „Scater“ simbolį ir specialųjį išplečiamąjį 

simbolį („Expanding“) per nemokamus sukimus, kurie gali pasirodyti bet kokia seka. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas 

padauginus jūsų statymą už eilutę (rodoma lauke „Statymas“, esančiame ekrano apačioje) iš 

laimingų derinių, gautų atlikus sukimą. Laimėjimai su simboliu „Scatter“ padauginami iš 

bendro statymo ir pridedami prie laimėjimo eilučių. Laimėta suma pridedama prie jūsų bendros 

kreditų sąskaitos, kai nuspaudžiate mygtuką „Surinkti“. 

 

Universalusis („Wild“) simbolis 

 

„Geišos vėduoklės“ („The Geisha's Fan“) simbolis pagrindiniame žaidime gali pakeisti visus 

kitus simbolius, tačiau per nemokamus sukimus jis pakeičia visus simbolius, išskyrus 

išplečiamąjį („Expanding“) simbolį. Jis taip pat yra simbolis „Scatter“: jei matote 3 arba 

daugiau jų išsklaidytų, gaunate nemokamų sukimų. Jei matote 2 universaliuosius („Wild“) 

simbolius (ant pirmo ir antro būgno aktyvioje laimėjimo eilutėje), jie gali pakeisti 2 „Geišos“ 

(„Geisha“) simbolius. 

 

Nemokami sukimai  
Jei, atlikus sukimą, 3, 4 arba 5 universalieji („Wild“) simboliai rodomi bet kur ant būgnų, 

laimite kreditų pagal laimėjimų lentelę bei nemokamų sukimų. Kai gaunate nemokamų sukimų, 

pasirodys „Geišos vėduoklės“ simbolis („The Geisha’s fan“) ir atsitiktinai pasirinks vieną iš 

simbolių lošime (iš visų, išskyrus universalųjį („Wild“) simbolį), kuris taps specialiuoju 

išplečiamuoju simboliu („Expanding“) tik per nemokamus sukimus (tik šioje funkcijoje) 

Specialusis išplečiamasis simbolis („Expanding“) pirmiausia bus išmokamas kaip įprastas 

simbolis aktyviose laimėjimo eilutėse. Įprasti visų simbolių mokėjimai pateikiami prieš 

išplėtimą. Tuomet, jei ant būgnų matoma pakankamai išplečiamųjų („Expanding“) simbolių, 

kad būtų laimėta, jis plėsis ir apims visas 3 padėtis ant būgnų ir bus apmokėtas kaip įprastas 

simbolis, tačiau netgi ir negretimose padėtyse visose aktyviose laimėjimo eilutėse. Specialusis 

išplečiamasis simbolis („Expanding“) negali būti pakeistas universaliuoju („Wild“) simboliu per 

nemokamus sukimus. 

 

Šiame lošime nemokami sukimai pateikiami po 10. Juose naudojamas tas pats statymas už 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

409 

 

eilutę (vertė rodoma lauke „Statymas“) ir eilutės vertės, naudojamos atliekant sukimą, per kurį 

buvo paleista ši funkcija. Laimėjimai apskaičiuojami sudedant visus laimėjimus per nemokamus 

sukimus. Kai, atliekant nemokamus sukimus, būgnuose matomas nemokamus sukimus 

suteikiantis derinys, nemokamų sukimų raundų skaičius padidinamas 10. 

 

Nemokamų sukimų limitas 

 

Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra 

riba, lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 

 

Lošimo funkcija 

 

Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei 

neviršijote savo lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei 

naudojatės staliniais kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, 

jei ši funkcija prieinama. Galite rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir 

padvigubinti sumą.  

 

Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užverstų pokerio kortų malka. Turėsite spėti, ar kita korta 

bus juoda ar raudona. Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir jei jūsų spėjimas buvo 

teisingas, jūsų turimas laimėjimas bus padvigubintas. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą 

laimėjimą. 

 

Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ 

(tačiau jis nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant 

nemokamų sukimų laimėjimus. 

Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma (kurią 

nustato operatorius). Jei lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet 

lošimo funkcija baigiasi, o lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 

 

Lošimo atkūrimas 

 

Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas 

„Surinkti“, visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo 

rezultatą, gautą prieš per anksti nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą 

sukimą / lošimą, vis tiek galėsite užbaigti pasirinktą funkciją. Jei lošimas pertraukiamas, kai 

renkamas išplečiamasis simbolis („Expanding“), lošime pasirinktas simbolis bus rodomas virš 

būgnų, kai grįšite į lošimą, Jei jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į 

lošimą, lošimas bus atkurtas toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 

 

 

2.140 Žaidimas „Šaolinio tigras“ („Shaolin’s tiger“) 
 

Lošimo taisyklės 

 

Vaizdo lošimo automatas „Šaolinio tigras“ (“Shaolin’s Tiger”) turi penkis besisukančius būgnus 

su ant jų pateiktais simboliais. Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange 

rodydami atsitiktinį 15 simbolių derinį. Tam tikri simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 

 

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (toliau – eilutės) ir statyti norimas sumas kiekvienai eilutei 

(rodoma lauke „Statymas“, esančiame ekrano apačioje). Norėdami pasukti būgnus, galite 

naudoti mygtukus „Sukti“ arba „Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams).  

 

Vaizdo lošimo automatas „Šaolinio tigras“ („Shaolin’s Tiger“)  turi universalųjį simbolį 
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(“Wild”)  ir 3 simbolius „Scatter“. Išsibarstantys simboliai („Scatter“) suteikia jums nemokamų 

sukimų, jei jie, atlikus sukimą, pasirodo atitinkamai 1, 3 ir 5 būgnuose. 3 išsibarstantys 

simboliai („Scatter“) taps universaliaisiais simboliais (“Wild”) per nemokamus sukimus bei 

suteiks papildomų laimėjimų. Jūs taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų ir juos 

padvigubinti. 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

 

 
 

 

Paveikslėlis Nr. 1 vertimas 

„ŠAOLINIO TIGRAS“ 

 

 

 

 

Kovotojai yra simboliai, „išsibarstantys“ simboliai. 3 kovotojai suteikia 10 nemokamų 

sukimų. Kovotojų simboliai nemokamų sukimų režimo metu yra „laukiniai“ simboliai, kurie 

pakeičia visus simbolius, išskyrus auksinį tigrą. Nemokamų sukimų režimas gali suteikti 

daugiau nemokamų sukimų. 

 

 

             Universalusis simbolis yra auksinis tigras, pakeičiantis visus simbolius, išskyrus 

„išsibarstančius“ simbolius. 
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Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus išsibarstančius simbolius, kurie 

laimėjimo išmokėjimą lemia bet kuria kryptimi. Išmokamas tik didžiausias pasirinktos eilutės 

laimėjimas. 

 

Kaip lošti? 

 

1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras 

statymas“. Kai pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal 

perstatyta ant mažiausios sumos. Pinigų suma, kurią statote per kiekvieną sukimą („Bendras 

statymas“), yra jūsų statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Bendro 

statymo suma bus rodoma laukelyje „Bendras statymas“. 

2. Pasirinkite eilučių skaičių, ant kurių norite statyti, spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, 

esančius žemiau eilučių laukelio. Kai pasirenkate maksimalų galimų eilučių skaičių, spustelėję 

mygtuką „+“ dar kartą, perstatysite eilučių skaičių atgal ant 1. 

3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei 

sustoję būgnai rodo laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę. 

4. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime 

leidžiamą statymą ir eilučių skaičių. Šiame lošime didžiausias galimas eilučių skaičius yra 9. 

Įsidėmėkite, kad būgnai pradės suktis, kai tik spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net 

jei neperžiūrėjote ankstesnių verčių arba iš naujo nepatvirtinote savo veiksmo. 

5. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „Laimėjimai“, esantį lošimo lange, 

ir peržiūrėkite laimėjimo eilutes ir laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai 

susumuojami, o bendra suma rodoma lauke „Laimėjimas“. 

 

Laimingi deriniai 

 

Kad laimėtumėte, laimingi simboliai turi iškristi iš eilės vienas po kito pagal pateiktą laimėjimo 

eilutę, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Visi laimėjimai išmokami simboliams 

pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus išsibarstančius simbolius (“Scatter”), kurie gali pasirodyti 

ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo 

eilutės laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas padauginus jūsų statymą už eilutę (rodoma 

lauke „Statymas“) iš laimingų derinių, gautų atlikus sukimą. Laimėta suma pridedama prie jūsų 

bendros kreditų sąskaitos, kai nuspaudžiate mygtuką „Surinkti“. 

 

Nemokami sukimai 

 

Juose naudojamas tas pats statymas už eilutę (vertė rodoma lauke „Statymas“) ir eilutės vertės, 

naudojamos atliekant sukimą, per kurį buvo paleista ši funkcija. 

Nemokamų sukimų limitas 

 

Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra 

riba, lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 

 

Lošimo funkcija 

 

Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei 

neviršijote savo lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei 

naudojatės staliniais kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, 

jei ši funkcija prieinama. Galite rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir 

padvigubinti sumą. Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užverstų pokerio kortų malka. 

Turėsite spėti, ar kita korta bus juoda ar raudona. Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir 

jei jūsų spėjimas buvo teisingas, jūsų turimas laimėjimas bus padvigubintas. Jei neatspėsite 
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spalvos, pralošite turimą laimėjimą tuo sukimu. 

 

Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ 

(tačiau jis nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant 

nemokamų sukimų laimėjimus. 

Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma. Jei 

lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o 

lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 

 

Lošimo atkūrimas 

 

Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas 

„Surinkti“, visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo 

rezultatą, gautą prieš per anksti nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą 

sukimą / lošimą, galėsite toliau jį tęsti su papildoma teise nuo ten, kur buvote nutrauktas. Jei 

jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į lošimą, lošimas bus atkurtas 

toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 

 

2.141 Žaidimas „Pakvaišę dėl monstrų“ („Monster Madness“) 

 
Lošimo taisyklės 

 

Vaizdo lošimo automatas „Pakvaišę dėl monstrų“ turi tris besisukančius būgnus su ant jų 

pateiktais simboliais. Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange rodydami 

atsitiktinį 9 simbolių derinį. Tam tikri simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 

 

Galite rinktis sumą, kurią norite statyti ant 8 fiksuotų laimėjimo eilučių (toliau – eilutės). 

Norėdami pasukti būgnus, galite rinktis mygtukus „Sukti“ arba „Didžiausias statymas“. Kai 

pasirenkate mygtuką „Didžiausias statymas“ (galimas tik staliniuose kompiuteriuose), 

ignoruojate esamą statymo pasirinkimą, lošime žaidžiama didžiausiu leidžiamu statymu.  

Vaizdo lošimo automatas „Pakvaišę dėl monstrų“ turi universalųjį simbolį („Wild“) ir 

išsibarstantį simbolį („Scatter“), kuris paleidžia nemokamus sukimus. Tik per nemokamus 

sukimus gali pasirodyti du universalieji simboliai „Scatter“: vienas, kuris padvigubina 

nemokamų sukimų laimėjimą, o antras – suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 
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Paveikslėlio Nr. 1 vertimas  

 

                         

 

 

                      Universalioji („Wild“) korta pakeičia visus simbolius, išskyrus išsibarstantį 

(„Scatter“) ir universalųjį išsibarstantį simbolį („Scatter Wilds“). 

 

                        

 

 

                                     3 išsibarstantys simboliai („Scatter“) paleidžia 5 nemokamus sukimus, o 

kiekvienas papildomas išsibarstantis simbolis („Scatter“) suteikia 1 papildomą nemokamą 

sukimą. 

 

                                     

 

                                      

 

 

                                        2 universaliosios išsibarstančios („Scatter Wilds“) kortos simboliai gali 

pasirodyti tik nemokamų sukimų metu. 

Vienas iš jų padvigubina nemokamų sukimų laimėjimus, o antrasis suteikia 1 papildomą 

nemokamą sukimą. 

Jei tame pačiame laimingame derinyje yra daugiau negu viena universalioji išsibarstanti korta 

(„Scatter Wilds“), jų daugikliai sujungiami. 
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Kaip lošti? 

 

1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras 

statymas“. Kai pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal 

perstatyta ant mažiausios sumos. Šiame lošime yra 8 fiksuotos laimėjimo eilutės. 

 

2. Kai pasirenkate, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję būgnai rodo 

laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę. 

 

3. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime 

leidžiamą statymą. Šiame lošime yra 8 fiksuotos laimėjimo eilutės. Įsidėmėkite, kad būgnai 

pradės suktis, kai tik spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net jei neperžiūrėjote 

ankstesnių verčių arba iš naujo nepatvirtinote savo veiksmo. 

 

4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „i“ (laimėjimas), esantį lošimo 

lange, ir peržiūrėkite laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai susumuojami, 

o bendra suma rodoma lauke „Laimėjimas“. 

 

5. Kad laimėtumėte, laimingi simboliai (išskyrus „Scatters“) turi iškristi iš eilės vienas po kito 

pagal pateiktą laimėjimo eilutę, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas jūsų bendrą statymą 

padauginus iš laimingų derinių, gautų atlikus sukimą.  

 

6. Visi laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. Laimėjimai mokami tik už 3 iš eilės 

einančius simbolius aktyvioje laimėjimo eilutėje, išskyrus atvejus, kai laimėjimo eilutėje yra 

„Scatter“ simbolių. Už laimėjimo eilutę išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  

 

 

 

Nemokami sukimai 

 

3 išsibarstantys simboliai („Scatter“) paleidžia 5 pagrindinio lošimo nemokamus sukimus. Už 

kiekvieną rodomą papildomą simbolį „Scatter“ gaunate 1 papildomą nemokamą sukimą. 

 

Atliekant nemokamus sukimus, nėra išsibarstančio simbolio („Scatter“) ir universaliojo 

simbolio („Wild”). Tačiau tik per nemokamus sukimus yra du universalieji simboliai „Scatter“. 

Pirmas universalusis simbolis „Scatter“ suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą, o antrasis 

padaugina laimėjimą du kartus. Jei tame pačiame laimingame derinyje yra daugiau negu vienas 

universalusis simbolis „Scatter“, jų daugikliai sujungiami (padauginami kartu). Dauginantis 

universalusis simbolis „Scatter“ daugina tik laimėjimus, kuriuose jis naudojamas kaip 

pakeičiamasis simbolis. Du universalieji simboliai „Scatter“ pakeičia visus simbolius, išskyrus 

save. 

 

Lošimo funkcija 

 

Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei 

neviršijote savo lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei 

naudojatės staliniais kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, 

jei ši funkcija prieinama. Galite rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir 

padvigubinti sumą.  

Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užversta pokerio korta. Turėsite spėti, ar kita korta bus 

juoda ar raudona. Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir jei jūsų spėjimas buvo teisingas, 

jūsų turimas laimėjimas bus padvigubintas. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą laimėjimą. 
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Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ 

(tačiau jis nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant 

nemokamų sukimų laimėjimus. 

 

Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma (kurią 

nustato operatorius). Jei lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet 

lošimo funkcija baigiasi, o lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 

 

Nemokami sukimai 

 

Per nemokamus sukimus bus naudojamas statymas, naudotas atliekant sukimą, kuris paleido šią 

funkciją. Laimėjimai apskaičiuojami sudedant visus laimėjimus per nemokamus sukimus. 

Turite spustelėti mygtuką „Sukti“ per kiekvieną nemokamų sukimų raundą. 

 

Nemokamų sukimų limitas 

Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra 

riba, lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 

 

Lošimo atkūrimas 

 

Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas 

„Surinkti“, visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo 

rezultatą, gautą prieš per anksti nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą 

sukimą / lošimą, galėsite toliau jį tęsti su papildoma funkcija nuo ten, kur buvote nutrauktas. Jei 

jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į lošimą, lošimas bus atkurtas 

toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 

 

2.142 Žaidimas „Keturi metų laikai“ („4 Seasons“) 
 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 statymo lygiai 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 €  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 € ir 150,00 € 

 

  Laimėjimo eilutės 

„Keturi metų laikai“ („4 Seasons“) turi 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų automatas. 

 

 Žaidimo taisyklės  

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 30–150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti laimėjimų 

išmokėjimo lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Laimėjimo eilutės visada dvigubinamos nuo kiekvienos eilutės statymo. 

 

VALDYMO MYGTUKAI: 

Parinktys (options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus šią funkciją ir paleidus žaidimą, įvadinis ekranas nebus 

rodomas. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos, kad žaidimo eiga būtų 

greitesnė. 

Turbo žaidimas: kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, kad žaidimo 
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tempas būtų greitesnis. 

Kokybė: (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos kokybė. 

Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, paspaudę 

mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Eilutės statymas –/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių 

eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti:  būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti:  praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Number of coins – monetų skaičius. 

Total cost – visa suma. 

Balance – balansas. 

Bet – statymas.  

Win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
 

 

 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

PADVIGUBINKITE SAVO LAIMĖJIMUS (DOUBLE YOUR WINNINGS) 

Current win – dabartinis laimėjimas, double to – padvigubinti iki, collect – susirinkti, choose 

coin – pasirinkti monetą, bet per line – eilutės statymas, win – laimėjimas, bet – statymas, max 

bet – maks. statymas, spin – sukti, double up – dvigubinimas, balance – balansas, credits - 

kreditai 

 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubas arba Nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles).  

Skaičius (tails): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI.   

Herbas (heads): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Susirinkti (collect): surenkami Jūsų esami laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 
 

Paveikslėlis Nr. 2 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

417 

 

 
 

Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

Metų laiko ratas (SEASONAL WHEEL) 

DIDŽIAUSIAS VERTĖS SIMBOLIS SUKASI. 

Kas 30 sukimų, zodiako ratas žaidimo apačioje, kairėje apsisuks į naują gyvūną. Pasirinkus 

auksinį gyvūną laimėjimas padidės 10 kartų. Kiti gyvūnai prie auksinio gyvūno, iš kairės ir 

dešinės, bus sidabriniai ir laimėjimas padidės 5 kartus. 3 gyvūnai prie sidabrinio gyvūno (iš 

kairės ir dešinės) padvigubins laimėjimą. 

Pastaba: bloko laimėjimo kombinacijos dauginamieji bus taikomi kartu su metų laikų rato 

simbolio dauginamaisiais.  

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS. 

Balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 3 

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 
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Metų laiko ratas (SEASONAL WHEEL) 

METŲ LAIKAI KEIČIASI SU KIEKVIENU SUKIMU. 

Žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Po 30 apsisukimų kalendorius pasikeis. Kaskart kalendoriaus 

ratui apsisukus, zodiaką įkūnijantis gyvūnas virsta auksiniu. Kai kurie kiti gyvūnai taip pat virs 

sidabriniais ir bronziniais. Šiems specialiems gyvūnams yra taikomi dauginamieji. 10 kartų – 

auksiniam, 5 kartus – sidabriniam ir 2 kartus – bronziniam. Po 90 sukimų pasikeis gyvūnai ir 

kartu su jais – metų laikai. Nemokami sukimai nekeičia dienos skaičiavimų. Pastaba: metų laikų 

ratas sukasi prieš laikrodžio rodyklę.  

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS.  

Balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 4 

 
 

 

 

 

Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

Kelių langelių bloko laimėjimas (BLOCK WIN COMBOS) 

2 būgnų kombinacija 2X, 3 būgnų kombinacija 3X, 4 būgnų kombinacija 5X, 5 būgnų 

kombinacija 10 X 

DAUGIAU KRINTANČIŲ SIMBOLIŲ – DIDELI DAUGINAMIEJI 

Be to, kiekviena laimėjimo eilutė, einanti vertikaliai per visas tris eilutes, per mažiausiai du 

būgnus, išskyrus laukinį simbolį, padvigubės, priklausomai nuo bloko dydžio. Jei eilutė eina per 

daugiau nei vieną bloką, dvigubi laimėjimai skaičiuojami kartu. Pastaba: bloko laimėjimo 

kombinacijos dauginamieji bus taikomi kartu su metų laikų rato simbolio dauginamaisiais. 

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS.  

Balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 5 
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Paveikslėlio Nr. 5 vertimas: 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

Auksinės laukinės katės  

AUKSINĖS KATĖS simboliai yra LAUKINIAI visiems simboliams, išskyrus SCATTER YIN 

YANG simboliui.  

NEMOKAMI YIN YANG SUKIMAI 

Jei ant būgnų pasirodo daugiau nei 3 YIN YANG simboliai, gausite nemokamų sukimų. 

Nemokami sukimai žaidžiami su tuo pačiu statymu tame sukime. Daugiau nemokamų sukimų 

galima gauti per nemokamus sukimus. 3X 8 NEMOKAMI SUKIMAI, 4X 12 NEMOKAMŲ 

SUKIMŲ, 5X 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ.  

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS.  

Balance – balansas, bet – statymas, -win – laimėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 6 
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Paveikslėlio Nr. 6 vertimas: 

STANDARD PAYOUTS – standartiniai laimėjimai 

ALL SYMBOLS PAY – visų simbolių laimėjimai 

UNLESS MULTIPLIED BY THE SEASONAL WHEEL - jei padvigubėja su metų laikų ratu 

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS.  

Balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 7 

 
 

Paveikslėlio Nr. 7 vertimas 

ŽAIDIMO INFORMACIJA (GAME INFORMATION) 

LAIMĖJIMO EILUTĖS (PAYLINES) 

LAIMĖJIMO EILUTĖS. HERBAS AR SKAIČIUS? 

Kiekvieną kartą išmokėjus standartinį laimėjimą, turite galimybę apatinėje dešinėje žaidimo 

ekrano pusėje paspausti mygtuką DVIGUBINIMAS. Atsivers naujas ekranas, kuriame bus 

parodyta moneta. Galėsite spėti, kuria puse nukris moneta – SKAIČIUMI ar HERBU. Bet koks 

teisingas spėjimas padvigubins Jūsų laimėjimą. Jeigu neatspėjate, laimėjimą prarandate. 

Laimėjimą galite dvigubinti tiek kartų, kiek norite; paspauskite mygtuką SUSIRINKTI, kad 

grįžtumėte prie žaidimo būgnų. Pastaba: dvigubinimas negalimas po nemokamų sukimų.  

PREVIOUS – ANKSTESNIS, RETURN TO GAME – GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ, NEXT – KITAS.  

Balance – balansas, bet – statymas, -win – laimėjimas. 

 

2.143 Žaidimas „Naktis Paryžiuje“ („A Night in Paris“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 €  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 150,00 € 

 

Laimėjimo eilutės 

„Naktis Paryžiuje“ („A Night in Paris“) yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių, vaizdo žaidimų 

automatas.  
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Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 1–150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimų išmokėjimų lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

Pagrindinio prizo laimėti negalima žaidžiant su papildoma ir (arba) nemokamo sukimo 

funkcija. Tokiais atvejais taikomas standartinis eilutės laimėjimas. 

 

VALDYMO MYGTUKAI: 

Credits – kreditai. 

bet – statymas. 

balance – balansas. 

win – laimėjimas. 
Garsą IŠJUNGTI / ĮJUNGTI (sound off/on): įjungiama arba išjungiama fono muzika ir garso 

efektai. Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą 

žaidimo informaciją. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkite monetą (choose coin): pasirenkamas galimas monetos nominalas kiekvienam 

sukimui. Eilutės statymas –/+ (bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime 

naudojamą monetų skaičių eilutėje.  

Pasirinkite eilutes –/+ (select lines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

eilučių skaičių. 

Didžiausias sukimo statymas (max bet spin): statymo parametrus nustato į didžiausius 

leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

 Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

 Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

 

Paveikslėlis Nr. 1 
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Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 
LAIMĖJIMO EILUTĖS (PAYLINES): 
Laimima iš kairės į dešinę.  

Visų eilučių laimėjimai dvigubinami pagal eilutės statymą. 

PREVIOUS – ANKSTESNIS, NEXT – KITAS, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, 

pagrindinį prizą galima laimėti 1, 2 arba 3 eilutėje SU DIŽIAUSIU SUKIMO STATYMU, 

balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

 
 

 

Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

Kai iš eilės 1, 2 arba 3 eilutėse atsiranda bent viena paveikslėlyje Nr. 2 nurodytų kombinacijų, 

laimimas einamasis prizas. Jūsų einamasis kredito laimėjimas dvigubinamas iš viso statymo.  

GAUKITE 3 AR DAUGIAU  SIMBOLIŲ. Įjunkite nemokamų sukimų gaudynių 

režimą. Nemokami sukimai įjungiami tam pačiam statytų eilučių skaičiui ir vienai linijai, 

laimingas sukimas – eilutės statymui. 
 

Paveikslėlis Nr. 3 
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Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

PAPILDOMAS RAUNDAS (BONUS ROUND) 

3 AR DAUGIAU  SIMBOLIŲ 

Gaukite Pagauto muziejuje režimo kartotinio antrojo ekrano papildomą raundą. 

Vagis įėjo į muziejų ir tik laiko klausimas, kada Džeromas La Bastas jį suras. 

 

 

2.144 Žaidimas „Nakčiai atėjus“ („After Night Falls“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai:1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 €  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 € ir 150,00 € 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Nakčiai atėjus“ („After Night Falls“)  yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo 

žaidimų automatas. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 30- 150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimų išmokėjimo lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

 

VALDYMO MYGTUKAI: 

Pasirinkite monetą (choose coin): pasirenkamas galimas monetos nominalas kiekvienam 

sukimui. 

Mokėjimo eilutės  –/+ (paylines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą eilučių 

skaičių. 

Eilutės statymas –/+ (bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias sukimo statymas (max bet spin): statymo parametrus nustato į didžiausius 

leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo 

informaciją. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Total Bet – visas statymas. 

Balance – balansas. 

Win – laimėjimas. 
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 Parinktys (options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo 

parinktis. 

Žaidimo muzika (game audio): įjungiama arba išjungiama fono muzika ir garso efektai. 

Išjungti praplėtimo ikoną (disable expandicon): išjungus praplėtimo ikonos animacijas, 

laimėjimo animacijos bus išjungtos, todėl tarp sukimų laikas bus trumpesnis. Pastaba: įjungus 

Turbožaidimą, praplėtimo ikonos bus taip pat išjungtos. 

Įvadinio ekrano praleidimas (skip splash screen): įjungus šią funkciją ir paleidus žaidimą, 

įvadinis ekranas nebus rodomas. 

Kokybė (quality): žema, aukšta, vidutinė reguliuojama Flash Player esanti animacijos kokybė. 

Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

CURRENT WIN – dabartinis laimėjimas,  

POTENTIAL WIN – galimas laimėjimas, 

COLLECT – susirinkti.  

Herbas ar skaičius? Kas gi tai bus?  

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubas arba Nieko mini žaidimas (pagal žaidimo 

taisykles).  

Skaičius (tails): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris 

SKAIČIUMI.  

Herbas (heads): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 
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Susirinkti: surenkami Jūsų esami laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

BALANCE – BALANSAS, WIN – LAIMĖJIMAS, bet – statymas. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

Paveikslėlis Nr. 2 

 
 

Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

LAIMĖJIMO EILUTĖS (PAYLINES) 

VISI EILUTĖS LAIMĖJIMAI DAUGINAMI IŠ EILUTĖS STATYMO. LAIMĖJIMAI 

MOKAMI NUO KAIRIOJO BŪGNO Į DEŠINĮJĮ, IŠSKYRUS SCATTER, KURIS APMOKA 

BET KURĮ. 

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas. 

 

Paveikslėlis  Nr. 3

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ SCATTER. Įjunkite nemokamus sukimus ir patekite į detektyvo 

biurą. Gaukite nemokamų kreditų su atsitiktiniu dauginamuoju, kuris padidins laimėjimą 

nuo 2 iki 10 kartų. Po kiekvieno sukimo dauginamasis pasisuka kartu. 
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Paveikslėlis Nr. 4 

 
 

 

 

Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

JUDANČIŲ LAUKINIŲ FUNKCIJA.  

Gaukite DIDINAMOJO STIKLO simbolį, esantį bet kokioje padėtyje ir bet kuriame būgne, 

norėdami aktyvinti JUDANČIŲ LAUKINIŲ funkciją. Šis specialus didinamasis stiklas yra 

kaip ir laukinis simbolis – duoda nemokamų sukimų tol, kol nedingsta iš ekrano. 

Kiekviename nemokamame sukime didinamasis stiklas pastums vieną būgną į kairę, kol 

pasieks paskutinį būgną iš kairės. 

Pastaba: šis simbolis yra laukinis visuose laimėjimuose, išskyrus PASPAUSK MANE, 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ ir PAPILDOMO RAUNDO simbolius ir negali užbaigti 

krintančių laimėjimų lietaus.  

5 KAMBARIŲ PASPAUSK MANE FUNKCIJA 

Gaukite 3 ar daugiau NUSIKALTĖLIO simbolių ant bet kurio būgno ir įjunkite 5 kambarių 

Paspausk mane funkciją. Rinkitės priekines duris norėdami įstumi nusikaltėlį į butą ir 

pavogti kreditus iš buto nuomininko. Rinkitės butus tol, kol pasirodys simbolis Susirinkti. 

 

Paveikslėlis Nr. 5 

 
 

Paveikslėlio Nr. 5 vertimas 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

DVIGUBINIMAS 
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Po bet kurio laimingo sukimo turite galimybę padvigubinti savo laimėjimą. Norėdami 

padvigubinti, tiesiog paspauskite DVIGUBINIMO mygtuką sukimo mygtuko apačioje 

pagrindinio žaidimo naudotojo sąsajoje. Atsidarys antras langas, kuriame turėsite atspėti, ar 

moneta nukris skaičiumi, ar herbu! Sėkmės! 

Pastaba: ši funkcija neveikia po nemokamų sukimų, kartotinio antrojo ekrano papildomo 

raundo ar po judančių laukinių funkcijos. 

RINTANČIŲ LAIMĖJIMŲ LIETUS 
Kai visame būgne stulpelyje yra tas pats simbolis, papildomas kredito laimėjimas bus lygus 

trigubam simbolio laimėjimui tų ikonų kombinacijai! Susprogę simboliai susijungs į vieną, 

o į jų vietą įkris du papildomi simboliai. Tai suteikia galimybę gauti papildomų laimėjimų. 

Pastaba: ši funkcija įsijungia tik statant ant visų 30 eilučių. 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 6 

 
 

Paveikslėlio Nr. 6 vertimas: 

PAPILDOMAS RAUNDAS 

Gaukite 3 ar daugiau MOČIUTĖS (GRANY) simbolių bet kurioje vietoje 1, 3 arba 5 

būgnuose ir įjunkite PAPILDOMĄ RAUNDĄ. Nusikaltėlis įsilaužė į močiutės butą ir 

pavogė jos daiktus. Padėkite inspektoriui pasirinkti nusikaltimo vietas, norėdami rasti 

įkalčius ir laimėti kreditų prizus visiems rastiems įkalčiams. 

 

2.145 Žaidimas „Paukščiai!“ („Birds!“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: krintantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 25 laimėjimo eilutės 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 

125,00 € 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Paukščiai!“ („Birds!“) turi 25 laimėjimo eilutes. 

Žaidimas „Paukščiai!“ („Birds!“) yra 5 būgnų,  vaizdo žaidimų automatas. 
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Laimėjimų kombinacijos turi būti šalia viena kitos: į kairę, dešinę, aukštyn ir žemyn. 

Įstrižai – neskaičiuojama. 

Laimėjimas dvigubinamas priklausomai nuo statymo lygio ir simbolių skaičiaus 

laimėjimo kombinacijoje. Kombinacijos gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje tada, 

kai simboliai yra šalia vienas kito. 

VALDYMO MYGTUKAI:

Parinktys (options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus šią funkciją ir paleidus žaidimą, įvadinis ekranas nebus 

rodomas. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungiamos laimėjimo simbolių animacijos, kad žaidimo eiga 

būtų greitesnė. 

Turbožaidimas: kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, kad žaidimo 

tempas būtų greitesnis. 

Kokybė: (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija nesklandi, 

nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Išsaugoti: išsaugo jūsų pasirinktus nustatymus ir uždaro parinkčių skydelį. 

Atšaukti: uždaro parinkčių skydelį ir neišsaugo bet kokių parametrų pakeitimų. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, paspaudę 

mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis –/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių 

eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams.  

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos.  

Bank – bankas.  

Bet – statymas. 

Potential win – galimas laimėjimas 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubas arba Nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

Lošti iš visko (gamble all): lošti iš visų dabartinių laimėjimų. 

Lošti iš 50 proc. (gamble 50%): lošti iš pusės laimėjimų. 

Skaičius (tails): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris 

SKAIČIUMI.  

Herbas (heads): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris 

HERBU.  

Surinkimo bankas (collect bank): surenkami Jūsų esami laimėjimai ir baigiamas 

DVIGUBINIMO žaidimas. 
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Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr.  1

 
 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

NEMOKAMŲ SKRYDŽIŲ FUNKCIJA (FREE FLIGHTS FEATURE) 

NEMOKAMŲ SKRYDŽIŲ SKAITIKLIS kairėje žaidimo ekrano pusėje užsipildys kaskart 

laimėjus ir paukščiams pakilus nuo būgnų viename raunde. Kai skaitiklis užsipildys per 4 

lygius, įsijungs NEMOKAMI RAUNDAI. Jei skaitiklis neužsipildė iki galo, žaidžiamo raundo 

pabaigoje jis ištuštės. 4 skrydžiai – 8 nemokami raundai, 5 skrydžiai – 12 nemokamų raundų, 6 

skrydžiai – 20 nemokamų raundų. 7 ar daugiau skrydžių duoda 14 raundų ir daugiau papildomų 

skrydžių 

Pastaba: per bet kurį nemokamą raundą gali būti pridedamas neribotas skaičius papildomų 

nemokamų raundų.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

STANDARTINIAI LAIMĖJIMAI (STANDARD PAYOUTS) 

Laukinis visiems kitiems paukščiams. Surinkus bet kurių 3 ar daugiau vienodų paukščių 

kombinaciją fiksuojamas laimėjimas. Kredito laimėjimai skaičiuojami pagal paukščius. 

Laimėjimai nurodyti virš paukščių. 

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 3

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

ŽAIDIMO PAGALBA (GAME HELP) 

Žaidimas „Paukščiai!“ („Birds!“) yra grandininės reakcijos žaidimas su mielais paukščiais. Per 

kiekvieną sukimą 15 paukščių nuskrenda ant elektros laidų. Surinkus bet kurių 3 ar daugiau 

vienodų paukščių kombinaciją, horizontaliai arba vertikaliai fiksuojamas laimėjimas. Kai visos 

kombinacijos bus apmokėtos, laimingi paukščiai nuskris. Paukščiai nukris užpildydami atviras 

vietas, kol nebeliks 3 ar daugiau vienodų paukščių kombinacijų. Previous – ankstesnis, return to 

game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 
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Paveikslėlis Nr. 4 

Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

DVIGUBINIMAS (DOUBLE UP) 

Po bet kurio sukimo galite PADVIGUBINTI savo laimėjimus. Rinkitės statyti ant visų arba 

50 proc. laimėjimų ant dvigubo arba nieko monetos metimo. Spėkite, kuria puse nukris 

moneta: skaičiumi ar herbu, ir jei atspėsite, padvigubinsite laimėjimą. Paspaudę susirinkimo 

mygtuką bet kuriuo metu nutrauksite žaidimą ir susirinksite turimus laimėjimus. 

DVIGUBINKITE tol, kol susirinksite arba nebeturėsite ką statyti. Pastaba: dvigubinimas 

negalimas po nemokamų sukimų. Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, 

next – kitas, balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

 

2.146 Žaidimas „Kerai ir dobilai“ („Charms & Clovers“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 6 būgnai, 40 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai:1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,80 € ir 200,00 € 

Laimėjimo eilutės 

„Kerai ir dobilai“ („Charms & Clovers“) yra 6 būgnų, 40 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų 

automatas. 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 40–200 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimų išmokėjimų kortelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Išmokamas tik didžiausias pasirinktos eilutės laimėjimas. Visi eilutės laimėjimai 

dauginami iš eilutės statymo. 

VALDYMO MYGTUKAI: 

Parinktys (options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo 

parinktis. 
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Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Turbožaidimas: kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, kad žaidimo 

tempas būtų greitesnis. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungus praplėtimo ikonos animacijas, laimėjimo animacijos 

bus išjungtos, todėl tarp sukimų laikas bus trumpesnis. Pastaba: įjungus Turbožaidimą, 

praplėtimo ikonos taip pat bus išjungtos. 

Kokybė: (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo 

informaciją. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+ (choose coin): didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų 

monetų nominalą. 

Eilutės statymas –/+ (bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias statymas (max bet): statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir 

pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

Paveikslėlis Nr. 1 

 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

„Kerai ir dobilai“ („Charms & Clovers“) turi specialų papildomą 6-ąjį būgną. Šiame būgne yra 

keturios unikalios papildomos funkcijos: pinigų ratas  padės jums padidinti statymą iki 4 kartų 

ir laimėti didžiausią pagrindinį prizą. Mega simbolis: atsiranda dideli 3x3 Leprekono simboliai 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

433 

 

nemokamų sukimų režime. Auksinė premija: sekite paskui Leprekoną ir pasirinkite aukso 

puodynę norėdami laimėti kreditų. Aukso puodynės: laukiniai auksinių monetų simboliai 

atsiras su nemokamu kiekvieno būgno sukimu. Pastaba: funkcija įjungiama tik tada, kai 6-

ajame būgne atsiranda 4 ikonos. Nemokamų sukimų metu iš 6-ojo būgno negausite jokių 

premijų.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

 
 

Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

PINIGŲ RATAS (MONEY WHEEL) 

Kai Pinigų rato simbolis (Money Wheel) pasirodo 6-jame būgne, užpildomos visos keturios 

dalys ir Pinigų ratas užsipildys. Gausite šansą pasukti įprastą ratą ir gauti 4, 5 ir 15 kartų 

didesnes statymo premijas. Jei jums pasiseks, galėsite pasukti Super ratą ir galbūt laimėti 

nedidelį pagrindinį prizą arba iki 40 kartų padidinti savo statymą. Jei jums dar labiau pasiseks ir 

laimėsite Mega ratą, gausite prizus, 100 kartų didesnius nei jūsų statymas arba Giant ir Colossal 

prizus. Pastaba: bet kurį pagrindinį prizą galima laimėti tik statant maks. sumą.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 
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Paveikslėlis Nr. 3 

 
 

 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 
MEGA SIMBOLIS (MEGA SYMBOL) 
Užsidirbk Mega simbolio (Mega Symbol) funkciją, surinkęs aktyvų simbolį 6-ajame būgne. 
Tokiu atveju nemokamų sukimų režime atsiras specialūs 3 x 3 Leprekono simboliai. Gausite 8 
nemokamus sukimus. Per nemokamus sukimus didelis ir mažas gnomo Leprekono simboliai 
gali sujungti tikrai didelius ir jaudinančius laimėjimus!  
Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 
statymas, win – laimėjimas. 
 

Paveikslėlis Nr. 4 
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Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

AUKSO PUODYNĖS (POTS OF GOLD). Kai surinksite aukso puodynės simbolį 6-ajame 

būgne, bus įjungta AUKSO PUODYNĖS FUNKCIJA. Tokiu atveju gausite 8 nemokamus 

sukimus. Kai sukimai nemokami, kiekvienas sukimas į būgnus prideda 3 naujus laukinius 

simbolius.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 5 

 
Paveikslėlio Nr. 5 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

AUKSINĖ PREMIJA (GOLDEN BONUS). Kai surinksite Aukso premijos simbolį 6-ajame 

būgne, bus įjungta auksinės premijos funkcija. Tokiu atveju atsiras antrasis AUKSINĖS 

PREMIJOS ekranas. Pasirinkite vieną iš penkių aukso puodynių ir gaukite kredito prizą, kuris 

iki 20 kartų padidins jūsų statymą. 

 Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 6 

 
 

Paveikslėlio Nr. 6 vertimas: 
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ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

Laukinis simbolis (WILD) pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius 6-ajame 

būgne. Surinkite papildomą sutampantį simbolį 6-ajame būgne ir gaukite didžiulį laimėjimą.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 7 

 
Paveikslėlio Nr. 7 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 8 

 
 

Paveikslėlio Nr. 8 vertimas: 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS (GAME DETAILS) 

Visos kombinacijos laimėjimai išmokami iš būgno kairės į dešinę.  

Visi laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

DVIGUBINIMAS (Double Up) 
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Po bet kurio sukimo galite PADVIGUBINTI savo laimėjimus. Rinkitės statyti ant visų arba 

50 proc. laimėjimų ant DVIGUBO ARBA NIEKO monetos metimo. Kuria puse nukris 

moneta: SKAIČIUMI ar HERBU? Paspaudę susirinkti mygtuką bet kuriuo metu nutrauksite 

žaidimą. Tęskite norėdami PADVIGUBINTI kreditus, kol susirinksite laimėjimus arba 

nebeturėsite ko statyti. Pastaba: dvigubinimo nebegalima žaisti po bet kurio 6-ojo būgno 

funkcijos.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

2.147 Žaidimas „Čigonė Rožė“ („Gypsy Rose“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: Standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 €  ir 150,00 

€ 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Čigonė Rožė“ („Gypsy Rose“)  yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo žaidimų 

automatas. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimų išmokėjimų lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 
 
Valdymo mygtukai 

Žaidimo parinktys (game options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti 

žaidimo parinktis. 

Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą 

žaidimo informaciją. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į 

žaidimą, paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+ (choose coin): didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų 

monetų nominalą. 

Pasirinkite eilutes –/+ (select lines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

eilučių skaičių. 

Eilutės statymas –/+ (bet per link): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias statymas (max bet): statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir 

pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Balance – balansas.  

Win – laimėjimas. 

Bet – statymas. 
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Garso efektai (sound on/off): ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų 

garso efektai. 

Turbožaidimas (Turboplay): Kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, 

kad žaidimo tempas būtų greitesnis. 

Išjungti praplėtimo ikoną (disable expedicon): išjungus praplėtimo ikonos animacijas, 

laimėjimo animacijos bus išjungtos, todėl tarp sukimų laikas bus trumpesnis. Pastaba. 

Įjungus Turbožaidimą, praplėtimo ikonos bus taip pat išjungtos. 

Įvadinio ekrano praleidimas (skip splash screen): įjungus šią funkciją ir paleidus žaidimą, 

įvadinis ekranas nebus rodomas. 

Grafikos kokybė (Graphical quality): (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama 

Flash Player esanti animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios 

galios. Jeigu animacija nesklandi, nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

PAGRINDINIAI MOKĖJIMAI (GENERAL PAYOUTS)VISI LAIMĖJIMAI 

DAUGINAMI IŠ EILUTĖS STATYMO  

LAIMINGOS KOMBINACIJOS MOKAMOS IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ 

MOKAMAS TIK DIDŽIAUSIAS EILUTĖS LAIMĖJIMAS  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas 

ŽAIDIMO FUNKCIJOS (GAME FEATURES) 

Krištolinis rutulys atsiranda tik III būgne. Kai ant aktyvios mokėjimo eilutės atsiranda 

krištolinio rutulio simbolis, o šalia prie jo atsiranda 2 tokie patys magiškieji simboliai (MEILĖ, 

ELIKSYRAS, MAGIJOS KNYGA, ČIGONĖ arba VARNA), ant II ir IV būgnų atsiranda 

specialioji funkcija. Yra 4 unikalios funkcijos – po vieną kiekvienam magiškajam simboliui.  

Nemokami meilės eliksyro sukimai.  Kai 2 meilės eliksyro simboliai atsiranda ant II ir IV 

būgnų, esančių šalia krištolinio rutulio, gausite NEMOKAMŲ SUKIMŲ net jei vis dar 

įsijungęs NEMOKAMŲ SUKIMŲ REŽIMAS. Kai įjungti NEMOKAMI SUKIMAI, laukinės 

kortos paskleidžiamos bet kada LAUKINIAMS simboliams esant bet kurioje padėtyje I ir V 

būgnuose vienu metu. 

Laukinės varnos ir pakartotiniai sukimai. Kai 2 varnos simboliai atsiranda ant II ir IV būgnų 

šalia krištolinio rutulio, varnos simboliai tampa laukiniai. Gausite nemokamą automatinį 

pakartotinį sukimą kartu su naujais LAUKINIŲ VARNŲ simboliais, likusiais tose pačiose 

vietose.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 3 
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Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

ŽAIDIMO FUNKCIJOS (GAME FEATURES) 

Krištolinis rutulys atsiranda tik III būgne. Kai ant aktyvios mokėjimo eilutės atsiranda 

krištolinio rutulio simbolis, o šalia prie jo atsiranda 2 tokie patys magiškieji simboliai (MEILĖ, 

ELIKSYRAS, MAGIJOS KNYGA, ČIGONĖ arba VARNA), ant II ir IV būgnų atsiranda 

specialioji funkcija! Yra 4 unikalios funkcijos – po vieną kiekvienam magiškajam simboliui. 

Skaitykite toliau. 

Einamasis magijos knygos laimėjimas 

Kai 2 magijos knygos simboliai atsiranda ant II ir IV būgnų šalia krištolinio rutulio, gausite 

einamąjį kredito laimėjimą. Su šia premija savo statymą padidinkite iki 20 kartų.  

Papildomas Taro kortų raundas 

Kai 2 čigonės simboliai atsiranda ant II ir IV būgnų šalia krištolinio rutulio, prasidės 

papildomas taro kortų žaidimas. Paspauskite 7 skirtingas kortas ir gaukite kredito prizą 

priklausomai nuo sutampančių spalvų ir atskleistų simbolių. Žr. kitą puslapį. 

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 4 
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Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

PAPILDOMAS ROUNDAS (BONUS ROUND): 

Gausite rinktis iš 15 kortų. Po jomis yra 5 skirtingi simboliai ir 3 unikalios spalvos. Papildomas 

laimėjimas bus paskaičiuotas pagal atskleistas kortas.  

Simbolių laimėjimai: laimėjimas bus padvigubintas iš žaidimo statymo 

Dauginamieji pagal spalvas: 

Raudona: 3x2, 4x3, 5x5, mėlyna: 3x2, 4x3, 5x4, žalia: 3x2, 4x4,5x6 
Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 
statymas, win – laimėjimas. 
 
Paveikslėlis Nr. 5 

 
Paveikslėlio Nr. 5 vertimas: 

Mini dvigubinimo žaidimas 

Bet kuriuo žaidimo metu gavus laimingą kombinaciją ir negavus jokio kitos papildomos 

funkcijos, galite padvigubinti savo laimėjimą. Kamera priartins vaizdą ir galėsite spėti, ar 

moneta atsivers herbu ar skaičiumi. Po kiekvieno sėkmingo spėjimo jūsų laimėjimas 

padvigubės, o neatspėjus, viską pralošite ir būsite nukreipti atgal į būgnus. 

Laukinis simbolis (“Wild”) gali atsirasti tik ant I ir V būgnų. Jei 2 LAUKINIAI simboliai 

atsiranda vienas priešais kitą 1, 2 arba 3 mokėjimo eilutėse, Rožė mes papildomas LAUKINES 

kortas ir atvers vieną iš magiškųjų elementų (MEILĖ, ELIKSYRAS, MAGIJOS KNYGA, 

ČIGONĖ arba VARNA) ir jie taps LAUKINIAIS.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

2.148 Žaidimas „Didysis 88“ („Great 88“) 
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Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių. 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5  

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 € ir 15,00 € 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Didysis 88“ („Great 88“)  yra 5 būgnų, 30 laimėjimų eilučių vaizdo žaidimų 

automatas.  

 
Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 30–150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti laimėjimų 

išmokėjimo lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno.  

Mokamas tik aukščiausias pasirinktos eilutės laimėjimas.  

Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

Valdymo mygtukai 

Credits – kreditai 

choose coin – pasirinkti monetą 

bet level – statymo lygis 

 win – laimėjimas 

 bet – statymas  

max bet – maks. statymas  

spin – sukti  

double up – dvigubinti 

balance – balansas. 

Žaidimo parinktys: atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Išjungti praplėtimo ikoną: išjungus praplėtimo ikonos animacijas, laimėjimo animacijos bus 

išjungtos, todėl tarp sukimų laikas bus trumpesnis. Pastaba: įjungus Turbožaidimą, praplėtimo 

ikonos bus taip pat išjungtos. 

Turbožaidimas: kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, kad žaidimo 

tempas būtų greitesnis. 

Grafikos kokybė: (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti 

animacijos kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, paspaudę 

mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Garsas (įjungti / išjungti): išjungia arba įjungia muziką ir garso efektus. 

Eilutės statymas –/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių 

eilutėje. 
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Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

Paveikslėlis Nr. 1 

 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

PADVIGUBINKITE SAVO LAIMĖJIMUS (DOUBLE YOUR WINNINGS) 

Herbas (HEADS) 

Skaičius (TAILS) 

Skaičius (TAILS): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI.   

Herbas (HEADS): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Statyti viską / 50 proc. (gamble all gamble 50%): nustatykite, ar norite lošti iš visų ar pusės 

laimėjimų. 

Susirinkti (collect): surenkami Jūsų esami laimėjimai ir baigiamas DVIGUBINIMO žaidimas. 

Collect bank – susirinkimo bankas, balance – balansas, win – laimėjimas, bet – statymas. 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

LAIMINGOSIOS DĖŽUTĖS (LUCKY BOXES) 

Surinkite 3 ar daugiau Laimingųjų dėžučių (Lucky Boxes) bet kur būgnuose ir atidenkite 

puikias premijas. Aukščiausio laimėjimo simboliai (Top Symbols), einamieji laimėjimai 

(Instant Wins), laukiniai fejerverkai (Firecracker Wilds), nemokami sukimai (Free Spins), 

papilomas ratas (Bonus Wheel).  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 3 

 
Paveikslėlio Nr. 3 vertimas:  

TOP SIMBOLIAI (TOP SYMBOLS) 

Aukščiausio laimėjimo simbolių dėžutėse (Lucky Boxes) gali būti vienas iš šių laimingų 

simbolių. Atverkite šį simbolį ir gaukite didesnį šansą laimėti didelius prizus. Jei atversite 

drakono ir liūto simbolius aukščiausių laimėjimų langeliuose, jie susijungs su standartiniais 

drakono ir liūto simboliais ir atneš jums laimėjimus.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 4 
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Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

EINAMIEJI LAIMĖJIMAI (INSTANT WINS)  

Laimingosiose dėžutėse (Lucky boxes) gali būti BRONZINĖS MONETOS (Bronze coins).  

Kiekvienas laimingas langelis gali atverti 1–3 bronzines monetas. Jūsų laimėjimas  

dvigubinamas iš bronzinių monetų skaičiaus. Pastaba: laimėkite 3–15  kartų didesnį statymą.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 5

 
 

Paveikslėlio Nr. 5 vertimas: 

LAUKINIAI FEJERVERKAI (FIRECRACKER WILDS)  

LAIMINGOSIOSE DĖŽUTĖSE (Lucky Boxes) gali būti LAUKINIAI  FEJERVERKAI 

(Firecracker Wilds). 

Kiekvienas FEJERVERKO simbolis sprogsta ir pasidalija į 1 arba 2 kitus simbolius 

paversdamas juos laukiniais. 

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

  Paveikslėlis Nr. 6 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

446 

 

 
 

Paveikslėlio Nr. 6 vertimas: 

NEMOKAMI SUKIMAI (FREE SPINS) 

LAIMINGOSIOSE DĖŽUTĖSE (Lucky Boxes) gali būti NEFRITO MONETOS (Jade Coins). 

Kiekviena laiminga dėžutė gali atidengti 1, 3 ar 5 NEFRITO MONETAS. Įjunkite nuo 3 iki 25 

nemokamų sukimų! Pastaba: laimingosios dėžutės neatsiranda per nemokamus sukimus.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

    Paveikslėlis Nr. 7 

 
Paveikslėlio Nr. 7 vertimas: 

PAPILDOMAS RATAS (BONUS WHEEL) 

LAIMINGOSIOSE DĖŽUTĖSE (Lucky Boxes) gali būti AUKSINIAI KOLDŪNAI (Golden 

Dumpling). Kiekvienas AUKSINIS KOLDŪNAS suteikia sukimą papildomame rate. 

PAPILDOMAME RATE. Į prizus įeina: 8 nemokami sukimai, 5x/10x/20x didesnio statymo 

laimėjimai arba MEGA LAIMĖJIMO RATO sukimas. Pastaba: laimite bendrą PAPILDOMO 

RATO laimėjimų vertę.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

  

   Paveikslėlis Nr. 8 
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Paveikslėlio Nr. 8 vertimas: 

MEGA LAIMĖJIMO RATAS  (MEGA WIN WHEEL) 

Laimėkite 4 500 000 kreditų viename žaidime. Mega laimėjimo ratas įsijungs tik per papildomo 

rato funkciją. Jei sukant PAPILDOMĄ RATĄ rodyklė sustoja ant MEGA LAIMĖJIMO 

plokštelės, gaunate MEGA LAIMĖJIMO RATO sukimą. Vieno sukimo metu galite laimėti iki 

900 000 kreditų. Prizai: mažas Mega laimėjimas (x100 viso statymo), didelis Mega laimėjimas 

(x750 viso statymo) ir labai didelis Mega laimėjimas (x6000 viso statymo).  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

    Paveikslėlis Nr. 9 

 

Paveikslėlio Nr. 9 vertimas: 

EILUČIŲ LAIMĖJIMAI (LINE WINS) 

Laukiniai: pakeičia visus standartinius simbolius, nepakeičia laimingųjų dėžučių. 

 Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet 

– statymas, win – laimėjimas. 

  

  

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 10 
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Paveislėlio Nr. 10 vertimas: 

EILUČIŲ LAIMĖJIMAI (LINE WINS) 

Standartiniai simboliai 

Visi eilučių laimėjimai mokami tik iš kairės į dešinę. Visi eilučių laimėjimai dvigubinasi iš 

eilutės statymo. Netinkamas naudojimas / gedimas panaikina visus laimėjimus ir žaidimus. 

Pastaba: bus apmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas.  

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 11 

 
Paveikslėlio Nr. 11 vertimas 

DAUGIAU INFORMACIJOS (MORE INFORMATION) 

DVIGUBINIMAS (DOUBLE UP) 

Po kiekvieno standartinio laimėjimo paspauskite dvigubinimo mygtuką ir statykite savo 

laimėjimus. Ši funkcija negalima po laimingųjų langelių funkcijos. Statykite pusę arba visą 

laimėjimą ir statykite tiek kartų, kiek norite. Pasirinkite statyti viską arba statyti 50 proc. ir 

paspauskite HERBAS arba SKAIČIUS. Bus metama moneta ir jei atspėsite, padvigubinsite 

statymą. Pastaba: paspauskite susirinkti banką, susirinkite visus laimėjimus ir grįžkite į 

žaidimą. 

Previous – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

2.149 Žaidimas „Prarastasis“ („Lost“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 
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Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių  

Numatytieji statymo lygiai:1–5 statymo lygiai 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 

1,00 €  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas:0,60 € ir 

150,00 € 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Lost“ („Prarastasis“)  yra 5 būgnų, 30 mokėjimo eilučių vaizdo žaidimų 

automatas. 

 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 30-150 kreditų. 

 

Valdymo  mygtukai

Garsą įjungti / išjungti (sound on/off) ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI garso efektai. 

Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo 

informaciją. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkite monetą (choose coin): Pasirenkamas galimas monetos nominalas kiekvienam 

sukimui. 

Pasirinkite eilutes –/+ (select lines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

eilučių skaičių. 

Eilutės statymas –/+ (bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias sukimo statymas (max bet spin): statymo parametrus nustato į didžiausius 

leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Balance – balansas. 

 

 

 

 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 
 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 
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Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

LAIMĖJIMO EILUTĖS (PAYLINES) 

Laimėjimai mokami nuo kairiojo būgno. Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

 
 

Paveikslėlio Nr. 2 vertimas. 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

Centrinis laukinis būgnas. Gaukite KOMANDOS simbolį bet kurioje padėtyje centriniame 

būgne ir įjunkite laukinį būgną. Simbolis padidės, užimdamas visą centrinio būgno vietą, tampa 

dvigubu laukiniu būgnu visiems simboliams, išskyrus papildomą raundą ir Beždžione, 

paspausk mane: dvigubina jūsų laimėjimą. 

Beždžione, paspausk mane. Gaukite beždžionės simbolį bet kurioje padėtyje 4 būgne ir įjunkite 

Beždžione, paspausk mane, funkciją. Stebėkite mielą, šokinėjančią ir linksmą beždžionę, kuri 

atvers prizus po jūsų pasirinktais būgno simboliais. Jūsų laukia jaudinantys prizai.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr.  3
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FUNKCIJOS (FEATURES) 
Pakartotiniai centrinio būgno sukimai.  

Ar pasiruošę laimėti dar daugiau kreditų kaskart laimėdami? Jau atėjo laikas. Kiekvieną 

kartą laimėjimo kombinacijoms atsiradus ant būgno, prizas bus iškart išmokamas, ir tada 

centrinis būgnas pasisuks dar kartą – papildoma galimybė laimėti dar daugiau monetų! 

Kaskart centriniam būgnui persisukus, didės laimėjimo dauginimas (viršutiniame 

dešiniajame kampe). Laimėkite iki 5x didesnius laimėjimus bet kuriems laimėjimams 

papildomų būgno sukimų metu. Su kiekvienu nauju būgno laimėjimu, bus atliekamas 

pakartotinis sukimas.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 4 

Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

PAPILDOMAS RAUNDAS (BONUS ROUND) 

Mumijos kapo premija. 

Gaukite 4 RA AKIES DURŲ simbolius bet kur būgne ir įsijungs mumijos kapo antrojo ekrano 

papildomas raundas. Padėkite relikvijų ieškotojui išsirinkti duris, bet saugokitės. Sklando 

gandas, kad šiose vietose slepiasi mumijos.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas. 

 

 

2.150 Žaidimas „Mega brangakmeniai“ („Mega Gems“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 
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Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 10 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–10 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,02 € ir 100,00 € 

Laimėjimo eilutės 

„Mega brangakmeniai“ („Mega Gems“) turi 10 laimėjimo eilučių. 

Žaidimo taisyklės 

„Mega brangakmeniai“ („Mega Gems“) yra penkių būgnų, 10 eilučių, dviejų krypčių 

laimėjimų vaizdo žaidimų automatas. Žaidimą galima žaisti 1–10 statymo lygiais, statant 1–

100 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimo išmokėjimo lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. 

Žaidime laimimi visi žaidimo laimėjimai, o ne didžiausias laimėjimas. 

Pagrindinio prizo laimėti negalima žaidžiant su papildoma ir (arba) nemokamo sukimo 

funkcija. Tokiais atvejais taikomas standartinis eilutės laimėjimas. 

 

Valdymo mygtukai

Parinktys (options): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 
 

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Garso efektai: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Įvadinio ekrano praleidimas: įjungus šią funkciją ir paleidus žaidimą, įvadinis ekranas nebus 

rodomas. 

Turbožaidimas: kai įjungtas Turborežimas, dauguma animacijų išjungiamos, kad žaidimo 

tempas būtų greitesnis. 

Kokybė: (ŽEMA, VIDUTINĖ, AUKŠTA) reguliuojama Flash Player esanti animacijos 

kokybė. Aukštesnei kokybei reikia daugiau skaičiuojamosios galios. Jeigu animacija 

nesklandi, nustatykite prastesnę arba vidutinę vaizdo kokybę. 

Žiūrėti laimėjimus (view pays): laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą 

žaidimo informaciją. Į žaidimą galite grįžti su GRĮŽIMO Į ŽAIDIMĄ mygtuku. 

Pasirinkti monetą –/+(choose coin): didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų 

monetų nominalą. 

Pasirinkite eilutes –/+ (select lines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

eilučių skaičių. 

Eilutės statymas –/+(bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje. 

Didžiausias sukimo statymas (max bet spin): statymo parametrus nustato į didžiausius 

leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas (spin): pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 
 

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 
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Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 
Paveikslėlis Nr. 1 

 
Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

MEGA BRANGAKMENIAI (MEGA GEMS) 

VISI LAIMĖJIMAI DAUGINAMI IŠ EILUTĖS STATYMO. GALIMA LAIMĖTI ABIEM 

KRYPTIMIS. 

 Šis Laukinis simbolis padidės užpildydamas visą būgną. LAUKINIS simbolis gali 

atsirasti II, III arba IV būgnuose. Jam įsijungus, gausite nemokamą sukimą. Jei po papildomo 

sukimo gaunate laukinį simbolį, gausite dar vieną papildomą sukimą. 

Surinkite 3 pilno pagrindinio prizo simbolius II, III ir IV būgnuose ir laimėkite progresinį 

pagrindinį prizą.  

Pastaba: reikia statyti DIDŽIAUSIĄ SUMĄ norint gauti galimybę laimėti PAGRINDINĮ 

PRIZĄ. 

RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą. 

 

2.151 Žaidimas „Sin City Nights“ („Nuodėmių miesto naktys“) 
 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgno tipas: krentantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 25 laimėjimo eilutės 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125,00 € 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Sin City Nights“ („Nuodėmių miesto naktys“) turi 25 laimėjimo eilutės. 
 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Sin City Nights“ („Nuodėmių miesto naktys“) yra 5 būgnų, 25 laimėjimo eilučių 

krintančių būgnų vaizdo žaidimų automatas.. 

Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiais, statant 25–125 kreditus. 
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Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti laimėjimų 

išmokėjimo lentelėje. 

Laimima nuo kairiojo būgno. 

Išmokamas tik aukščiausias vienos eilutės laimėjimas. 

Gedimas arba netinkamas naudojimas panaikina visus laimėjimus ir žaidimus. 

Valdymo mygtukai 

 (parinktys): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis. 

Galite IŠSAUGOTI arba ATŠAUKTI pakeitimus paspaudę atitinkamą mygtuką. 

 (garsas): įjungiama arba išjungiama fono muzika. 

Turbožaidimas: esant įjungtam Turbožaidimo režimui, daugelis animacijų praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

Kokybė (ŽEMA ar VIDUTINĖ, ar AUKŠTA): padidina arba sumažina animacijų / grafikos 

kokybę. Sumažinus vertę galima padidinti veikimą senesniuose / lėtesniuose įrenginiuose. 

Fono muzika / garsas: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

?(žiūrėti laimėjimus): nukreipia į laimėjimo lentelę, kur galite peržiūrėti visą informaciją apie 

žaidimą. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis –/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių 

eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti.  

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

PADVIGUBINKITE SAVO LAIMĖJIMUS (DOUBLE YOUR WINNIGS) 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubas arba Nieko mini žaidimas. 

Skaičius (tails): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI.  

Herbas (heads): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Statyti viską / statyti 50 proc. (gamble all/gamble 50%): pasirenkamas statymas iš visų arba 

50 proc. laimėjimų. 

Susirinkti banką (collect bank): surenka jūsų laimėjus ir baigia DVIGUBINIMO žaidimą. 

 
  Paveikslėlis Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 

SPROGSTANČIOS IKONOS (EXPLODING ICONS) 

LAIMĖKITE DAR KARTĄ, IR DAR KARTĄ, IR DAR KARTĄ 

Visos laimėjimų ikonos SPROGSTA 

Likusios ikonos nukrenta ir į jų vietas įkrenta naujos. Suskaičiuojami nauji laimėjimai ir 

procesas kartojamas.  

PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 3 

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

SPROGSTANČIOS IKONOS (EXPLODING ICONS) 

SPROGSTANTYS DAUGINAMIEJI 

Kiekviena nauja laimėjimų grupė įjungia LAIMĖJIMŲ DVIGUBINIMO TRASĄ. Bet kurie 

laimėjimai per kitą kritimą dvigubinami pagal paryškintą vertę LAIMĖJIMŲ DVIGUBINIMO 

TRASOJE. Šią trasą matysite apačioje, ekrano kairėje.  

LAIMĖJIMŲ DVIGUBINIMO TRASA: 

Base game multiplier – pagrindinio žaidimo dvigubinimas 

Free spin multiplier – nemokamų sukimų dvigubinimas 

TRASA ATNAUJINAMA PO KIEKVIENO ŽAIDIMO 

PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 

 

   Paveikslėlis Nr. 4 
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Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

NEMOKAMI SUKIMAI  (FREE SPINS) 

3 NEMOKMŲ SUKIMŲ ikonos aktyvioje laimėjimo linijoje įjungia NEMOKAMUS 

SUKIMUS 

Laukinės ikonos gali pakeisti nemokamų sukimų ikonas. Kai įsijungia nemokami sukimai, 

iškart bus rodomas nemokamų sukimų ekranas. Kai nemokami sukimai baigsis, grįšite į 

pagrindinį žaidimą ir tęsite įprastai. 

Trasos dvigubinimai yra 3 nemokami sukimai 

Nemokamų sukimų ikonos atsiranda tik 1, 2 ir 3 būgnuose. 

PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 

 

Paveikslėlis Nr. 5 

 
Paveikslėlio Nr. 5 vertimas: 

LAUKINĖS (WILDS) 

Laukinės ikonos pakeičia visas kitas ikonas, įskaitant ir nemokamų sukimų ikoną. Laukinės 

ikonos atsiranda tik 2, 3 ir 4 eilutėse. 

PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 
 

Paveikslėlis Nr. 6 
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Paveikslėlio Nr. 6 vertimas: 

STANDARTINĖS IKONOS (STANDARD ICONS) 

Visų linijų laimėjimai mokami iš kairės į dešinę. Bus išmokamas tik didžiausias eilutės 

laimėjimas. 

LAIMĖJIMŲ EILUTĖS (WINS LINES) 

 
PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 7 

 
Paveikslėlio Nr. 7 vertimas  

DVIGUBINIMAS (DOUBLE UP) 

Po kiekvieno standartinio laimėjimo paspauskite DVIGUBINIMO mygtuką norėdami statyti 

savo laimėjimus. Statykite pusę arba visus laimėjimus tiek kartų, kiek norite. Pasirinkite 

STATYTI VISKĄ arba STATYTI 50 PROC. ir statykite paspaudę SKAIČIUS arba HERBAS. 

Moneta pasisuks ir, jei atspėsite, padvigubinsite statymą. Pastaba: dvigubinimas negalimas po 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ premijos. 

PREVIOUS – ankstesnis, RETURN TO GAME – grįžti į žaidimą, NEXT – kitas. 
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2.152 Žaidimas „Krikštatėvis II dalis“ („Slotfather Part II)) 
Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgno tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, laimėjimai visomis kryptimis 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 € 

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,50 € ir 125,00 € 

 

Mokėjimo eilutės 

Vaizdo žaidimų „Krikštatėvis II dalis“ („Slotfather Part II“) žaidime galima laimėti visomis 

kryptimis: 243 būdai laimėti. 

 

Žaidimo taisyklės 

Vaizdo žaidimų krikštatėvis II yra 5 būgnų, bet kokių būdų laimėjimų vaizdo žaidimų 

automatas, Žaidimas žaidžiamas 1–5 statymo lygiais, statant 25–125 kreditus. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti laimėjimų 

išmokėjimo lentelėje. patvirtinti naują lošimo įrenginio tipą. 

Laimima nuo kairiojo būgno. 

 

 

Valdymo mygtukai 

(parinktys): atsiveria PARINKČIŲ meniu, kuriame galite nustatyti žaidimo parinktis.  

Fono muzika: įjungiama arba išjungiama fono muzika.  

Garsas: ĮJUNGIAMI arba IŠJUNGIAMI laimėjimų ir animacijų garso efektai. 

Turbožaidimas: esant įjungtam Turbožaidimo režimui, daugelis animacijų praleidžiamos 

žaidimo tempui pagreitinti. 

 garsą išjungti / įjungti: išjungia arba įjungia visus garso efektus ir muziką. 

?(žiūrėti laimėjimus): nukreipia į laimėjimo lentelę, kur galite peržiūrėti visą informaciją apie 

žaidimą. Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, 

paspaudę mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkti monetą –/+: didina arba mažina kiekvienam sukimui naudojamų monetų nominalą. 

Statymo lygis –/+: didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą monetų skaičių 

eilutėje. 

Didžiausias statymas: statymo parametrus nustato į didžiausius leistinus ir pradeda sukti.  

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: išjungia būgno sukimo animacijas ir parodo rezultatą. 

Praleisti: išjungia visas einamąsias animacijas. 

Dvigubinimas: atveriamas Dvigubas arba Nieko mini žaidimas (pagal žaidimo taisykles). 

Skaičius (tails): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris SKAIČIUMI.  

Herbas (heads): lažinamasi iš Jūsų esamų laimėjimų, kad kita moneta nukris HERBU. 

Statyti viską / statyti 50 proc. (gamble all/gamble 50%): pasirenkamas statymas iš visų arba 

50 proc. laimėjimų. 

Susirinkti banką (collect bank): surenka jūsų laimėjus ir baigia DVIGUBINIMO žaidimą. 

 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 
 

  Paveikslėlis Nr. 1 
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Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

NEMOKAMI SUKIMAI (FREE SPINS) 

SCATTER 

3 ar daugiau SCATTER ikonų bet kurioje vietoje įjungia NEMOKAMUS SUKIMUS 

2 ar daugiau SCATTER ikonų bet kurioje vietoje duoda kreditų prizų. 

Per nemokamus sukimus visi standartiniai ir Scatter laimėjimai dvigubinami.  

Jei įjungta ši funkcija, galite gauti papildomų nemokamų sukimų. 

BOSO PREMIJA 

Po nemokamų sukimų gausite specialią BOSO premiją – einamųjų kreditų laimėjimų. 

Žaidimas laimimas iš kairės į dešinę. Mokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas. Netinkamas 

naudojimas / gedimas panaikina visus laimėjimus ir žaidimus. 

Balance – balansas, bet – statymas, win – laimėjimas. 

Paveikslėlio Nr. 2 

 
Paveikslėlio Nr. 2 vertimas: 
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GANGSTERIO PREMIJA 

Stebėkite dideles GANGSTERIO ikonas ir gaukite DIDELIŲ papildomų LAIMĖJIMŲ. 

PAPILDOMI GANGSTERIŲ SUKIMAI 

Jei atsiranda dvi to paties gangsterio ikonos ir užima 3 vietas būgne, gausite PAPILDOMĄ 

SUKIMĄ. GANGSTERIO ikonos lieka savo vietose atliekant sukimą ir suteikia didesnį šansą 

laimėti papildomą raundą. 

Papildomas antrojo ekrano raundas gali įsijungti tik dar kartą išsukus tą pačią pakartotinio 

sukimo ikoną (kitų ikonų kombinacijos nebus laimingos).  

Jei du skirtingi veikėjai atsirado dviejuose ar daugiau būgnuose, papildomas sukimas bus 

taikomas tik vienam iš jų. Veikėjų prioritetinė tvarka: Frankis, storasis Tonis ir Samis gyvatės 

akys. 

GANGSTERIO FUNKCIJA 

3 ar daugiau to paties GANGSTERIO ikonų įjungia FUNKCIJĄ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 3 

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

GANGSTERIO FUNKCIJA (GANGSTER FEATURE) 

3 ar daugiau to paties gangsterio ikonų įjungia šią funkciją. 

Susirinkite savo dalį iš verslo mieste. 

Kiekvienas gangsteris skirtingai žiūri į mokesčio už apsaugą susirinkimą. 

STORASIS TONIS – lėtas ir stabilus, visada susirenka. FRANKIS (KNUKLIS) – kartais 

išsiblaško ir ne visada sumoka, bet kai moka – su kaupu. SAMIS gyvatės akys – apgalvojantis 

rizikuotojas. Ne per daug atsargus, bet ir nepašėlęs. 
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Paveikslėlis Nr. 4 

 
Paveikslėlio Nr. 4 vertimas: 

DAUGIAU INFORMACIJOS (MORE INFORMATIONS) 

DVIGUBINIMO ŽAIDIMAS 

Paspauskite DVIGUBINIMO mygtuką po kiekvieno standartinio laimėjimo norėdami statyti 

savo laimėjimus. DVIGUBINIMAS negalimas po nemokamų sukimų, boso premijos, 

papildomų gangsterių sukimų ir gangsterio funkcijos. Statykite pusę arba visus savo laimėjimus 

tiek kartų, kiek norite. Pasirinkite STATYTI VISKĄ arba STATYTI 50 PROC. ir statykite 

paspausdami SKAIČIUS arba HERBAS. Moneta pasisuks ir jei atspėsite, padvigubinsite savo 

statymą. 

 

LAIMĖJIMO EILUTĖS: 243 BŪDAI LAIMĖTI. 

 

2.153 Žaidimas „Tycoons“ („Tycoons“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių: 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 €  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 €  ir 150,00 € 

 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Tycoons“ („Tycoons“) yra 30 laimėjimo eilučių. 

Žaidimo taisyklės 

Žaidimas „Tycoons Plus“ („Tycoons“) yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių, vaizdo žaidimų 

automatas. 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 25-150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

laimėjimų išmokėjimų lentelėje. Laimima nuo kairiojo būgno. Visi eilutės 

laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 
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Pagrindinio prizo laimėti negalima žaidžiant su papildoma ir (arba) nemokamo sukimo 

funkcija. Tokiais atvejais taikomas standartinis eilutės laimėjimas. 

Valdymo mygtukai 

 

Garsą IŠJUNGTI / ĮJUNGTI: įjungiama arba išjungiama fono muzika ir garso efektai. 

Žiūrėti laimėjimus: laimėjimų išmokėjimo lentelėje galite peržiūrėti visą žaidimo informaciją. 

Puslapius galite rinktis mygtukais ANKSTESNIS ar KITAS arba grįžti į žaidimą, paspaudę 

mygtuką GRĮŽTI Į ŽAIDIMĄ. 

Pasirinkite monetą: pasirenkamas galimas monetos nominalas kiekvienam sukimui.   

Eilutės statymas –/+ (bet per line): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

monetų skaičių eilutėje.  

Pasirinkite eilutes –/+ (select lines): didina arba mažina kiekviename sukime naudojamą 

eilučių skaičių. 

Didžiausias sukimo statymas (max bet spin): statymo parametrus nustato į didžiausius 

leistinus ir pradeda sukti. 

Sukimas: pradeda sukti esant dabartiniams parametrams. 

Sustabdyti: būgnų sukimo animacija praleidžiama ir rodomas rezultatas. 

Praleisti: praleidžiamos tuo metu rodomos animacijos. 

 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

EILUČIŲ LAIMĖJIMAI (LINE PAUOUTS) 

Laimėjimai mokami nuo kairiojo būgno. Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

Progresinis pagrindinis prizas. Galioja statant didžiausią sukimo sumą, aktyvioje laimėjimo 

eilutėje.  

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas, return to game – grįžti į žaidimą. 

 

 Paveikslėlis  Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas 

FUNKCIJOS (FEATURES) 

Gaukite mažą fs žymę prie bet kurios 3 ar daugiau simbolių laimėjimo kombinacijos norėdami 

gauti NEMOKAMŲ SUKIMŲ! Kai įjungiami nemokami sukimai, II, III arba IV būgnas bus 

LAUKINIS BŪGNAS. Kai SUKIMAI NEMOKAMI, visi SIMBOLIŲ laimėjimai 

DVIGUBINASI! Kai NEMOKAMŲ SUKIMŲ režimas buvo įjungtas daugiau nei ant vienos 

eilutės, nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo laimėjimo eilutės su didžiausiu ikonų 

skaičiumi. Trys ikonos mokėjimo eilutėje duoda 3 nemokamus sukimus, 4 ikonos mokėjimo 

eilutėje duoda 6 nemokamus sukimus ir 5 ikonos – 12 nemokamų sukimų.  

Pastaba: nemokami sukimai žaidžiami su tais pačiais statymų nustatymais, kurie buvo prieš 

įjungiant nemokamus sukimus. Gaukite šiuos tris simbolius bet kokia tvarka 1, 2 arba 3 

mokėjimo eilutėse iš eilės, kad įsijungtų EINAMOJO KREDITO PASPAUSK MANE funkcija. 

Pasirinkite vieną iš 3 simbolių ir gaukite einamąjį laimėjimą. 

 Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas, return to game – grįžti į žaidimą. 

 

Paveikslėlis Nr. 3 

 
 

Paveikslėlio Nr. 3 vertimas: 

PAPILDOMAS RAUNDAS (BONUS ROUND) 
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Gaukite tris ar daugiau simbolių bet kur būgnuose norėdami įjungti PAPILDOMĄ 

RAUNDĄ. Spėkite, kuris iš 4 magnatų laimės pokerio žaidimą. 

Prev – ankstesnis, return to game – grįžti į žaidimą, next – kitas, balance – balansas, bet – 

statymas, win – laimėjimas, return to game – grįžti į žaidimą. 

 

 

2.154  Žaidimas „Gobšieji Goblinai“ („Greedy Goblins“) 

Žaidimo tipas: Slots3™ vaizdo žaidimų automatas 

Būgnų tipas: standartiniai besisukantys būgnai 

Būgnai, laimėjimo eilutės: 5 būgnai, 30 laimėjimo eilučių 

Numatytieji statymo lygiai: 1–5 

Numatytosios monetų vertės: 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 

0,50,1,00€  

Numatytasis mažiausias ir didžiausias statymas: 0,60 € ir 

150,00€ 

Laimėjimo eilutės 

Žaidimas „Gobšieji Goblinai“ („Greedy Goblins“)“ yra 5 būgnų, 30 laimėjimo eilučių vaizdo 

žaidimo automatas.  

Žaidimo taisyklės 

Žaidimą galima žaisti 1–5 statymo lygiais, statant 30–150 kreditų. 

Laimėjimų kombinacijas ir informaciją apie laimėjimų išmokėjimą galima rasti 

LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO lentelėje. Laimima tik nuo kairiojo būgno. 

Visi eilutės laimėjimai dauginami iš eilutės statymo. 

Pagrindinio prizo laimėti negalima žaidžiant su papildoma ir (arba) nemokamo sukimo 

funkcija. Tokiais atvejais taikomas standartinis eilutės laimėjimas. 

ELFANIJOS ir AUKSINĖS MONETOS simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno. 

TRIJŲ NAMŲ ir PASLAPČIŲ KNYGOS simboliai gali pasirodyti tik ant II ir IV būgnų. 

Laimėjimo išmokėjimo momentinės ekrano kopijos 

 

Paveikslėlis Nr. 1 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

465 

 

 

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas: 

Standartinės mokėjimų eilutės     

   

Mokėjimai suteikiami iš kairės į dešinę Visi eilutės mokėjimai dauginami iš eilutės 

statymo 

 

5 12 500 

4 240 

3 30 

5 1200 

4 90 

3 20 

5 240 

4 45 

3 15 

5 240 

4 45 

3 15 

5 150 

4 30 

3 10 

5 150 

4 30  

3 10 

5 75 

4 15 

3 5 

5 75 

4 15 

3 5 

Pagrindinis prizas* 

5 x elfų simboliai, 

pasirinkus maksimalų statymą 

* Išmokamas tik pagrindinis prizas, standartinis mokėjimas už 5 elfų simbolius neišmokamas 

 

 
 

Prev – ankstesnis, Return to Game – grįžti į žaidimą, Next – kitas. 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas 

Žaidimo taisyklės 

 

5 750 

4 360 

3 180 

2 60 

Monetų lietus (Coin Drops) Kai bet kur ant būgnų matomos dvi auksinės 

monetos arba daugiau, goblinai skubės jas susirinkti. Kiekviena surinkta 

moneta įjungia naujų simbolių lietų iš viršaus. Bet kada gavus naują monetą 

ant būgnų, laimimas papildomas kreditas. Jūsų laimėjimų kombinacijos ant 

būgnų bus skaičiuojamos prieš tai, kai surenkamos visos monetos, ir jas 

surinkus. Visos naujos kombinacijos, atsiradusios dėl surinktų monetų, 

sudaro naujus mokėjimus. 

 

Lipnieji universalieji būgnai (Sticky Wild Reels) Kai ant būgnų matomas šis 

simbolis  bus suteikiamas atsitiktinis pakartotinių sukimų skaičius (iki 3 kartų). 

Kol tęsis šie automatiniai pakartotiniai sukimai, būgnas, ant kurio matomas šis simbolis, veiks 

kaip universalusis būgnas. Jei tuo metu, kol naudojama ši funkcija, pasirodo papildomas 

UNIVERSALUSIS simbolis, šis būgnas taip pat taps universaliuoju likusiam universaliųjų 

sukimų laikui. Papildomų sukimų nebus suteikiama. Jei 2 UNIVERSALIEJI simboliai 

paleidžia šią funkciją, bus suteikiama iki 6 pakartotinių sukimų. 

Pastaba: LIPNIEJI UNIVERSALIEJI SIMBOLIAI NEPAKEIČIA PAGRINDINIO PRIZO 

SIMBOLIO. 

 

 

 

Prev – ankstesnis, Return to Game – grįžti į žaidimą, Next – kitas. 

 

 

Paveikslėlis Nr. 3 
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Paveikslėlio Nr.3 vertimas 

 

Žaidimo funkcijos 

Nemokamų sukimų režimas (Free Spins Mode) 

Kai bet kur ant būgnų matomi 3 arba daugiau 

Elfanijos simbolių, paleidžiamas nemokamų 

sukimų režimas. Kol veikia šis režimas, kai 

kurios piktogramos bus pažymėtos daugikliais 

(iki 10 kartų). Laimėjimų kombinacijos, kuriose 

yra šių specialiųjų simbolių, padaugina 

standartinį mokėjimą rodoma daugiklio suma. 

Veikiant nemokamų sukimų režimui, galimi 

papildomi nemokami sukimai! 

5 1500 + 25 nemokami sukimai 

4 300 + 15 nemokamų sukimų 

3 60 + 10 nemokamų sukimų 

Pastaba: PAGRINDINIS PRIZAS NEGALI 

BŪTI DAUGINAMAS 
 Kreditų laimėjimas dauginamas iš 

BENDRO STATYMO! 

 

Papildomas raundas (Bonus Round) Paleidžiamas, kai ant bet kurios žaidžiamos (aktyvios) eilutės 

matomi du PASLAPČIŲ KNYGOS simboliai. PASLAPČIŲ KNYGOS simboliai gali būti matomi 

tik ant antro ir ketvirto būgno. Per šį klasikinį papildomą raundą galėsite valdyti godžius goblinus, 

kai jie įsilaužia ir vagia puikias idėjas iš savo mirtinų priešų – mielos ir žavios elfų tautos. 

Pasirinkite įvairias ekrano vietas ir susirinkite kreditus. Rinktis vietas galite tol, kol parodomas 

SURINKTAS prizas. Sėkmės! 

 

Dvigubinimas (Double Up) Kai žaidžiate ir laimite bet kurį standartinį mokėjimą, galite pasirinkti jį 

padvigubinti mesdami goblinų arba elfų monetą. Nuspauskite dvigubinimo mygtuką, kai jis 

rodomas, ir įjunkite šią funkciją. Laimėjimus galite dauginti tiek kartų, kiek norite! 

 

Prev – ankstesnis, Return to Game – grįžti į žaidimą, Next – kitas. 
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2.155  Žaidimas „Actekų dievai“ („Aztec Idols“) 

„Actekų dievai“ („Aztec Idols“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolius „Scatter saulės akmuo“ ir „Scatter piramidė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 

skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    Laimintys deriniai: 
 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis Statymas x 1000 

  
4x simbolis Statymas x 200 

 

 
3x simbolis Statymas x 50 

 

 
2x simbolis Statymas x 5 
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5x simbolis Statymas x 750 

 

  

 4x simbolis  Statymas x 150 

3x simbolis Statymas x 30 

  
2x simbolis Statymas x 3 

  
5x simbolis Statymas x 500 

   
 4x simbolis          Statymas x 100 

  
 3x simbolis Statymas x 20 

  
 2x simbolis Statymas x 2 

  
 5x simbolis Statymas x 500 

  
 4x simbolis Statymas x 100 

  
 3x simbolis Statymas x 20 

  
 2x simbolis Statymas x 2 
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5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „K“  Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild vyras“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter saulės akmuo“ ir „Scatter 

 Piramidė“, padėdamas lošėjui sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 5000 

  
4 x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 1000 

  

3 x simbolis „Wild vyras“ 
 

 Statymas x 100 

2 x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 10 
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3x simbolis „Scatter saulės akmuo“                 

Galutinis statymas x5 ir papildomų 
sukimų funkcija. Ekrane atsiradęs 
„Saulės akmuo“ pradeda suktis ir sustoja 
atsitiktine tvarka pasirinkadamas vieną iš 
lošimo simbolių, kuris papildomuose 
sukimuose pakeis bet kurį simbolį, 
išskyrus  „Scatter saulės akmuo“, 
„Scatter piramidė“ ir „Wild vyras“, taip 
pat atsitiktine tvarka pasirinkadamas 
papildomų sukimų skaičių.   

        

Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter piramidė“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias auksines statulas, slepiančias 

skirtingus laimėjimus, tol, kol iš pasirinktos statulos pasirodo dūmų debesis. Visi premijinio 

lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. Simbolis „Scatter piramidė“ 

gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.156 Žaidimas „Actekų princesė“ („Aztec Princess“) 
 
„Actekų princesė“ („Aztec Princess“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter actekų princesė“ ir „Scatter kaukolės“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Drakonas“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Drakonas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Drakonas“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Gepardas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Gepardas“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Gepardas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Erelis“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Erelis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Erelis“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Varlė“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Varlė“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Varlė“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 
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3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild auksinis skydas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter actekų princesė“ ir „Scatter 

 kaukolės“, padėdamas lošėjui sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 5000 

  

4x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 500 
  

3x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 50 
  

5x simbolis „Scatter actekų 
princesė“ Galutinis statymas x 300 ir 25 papildomi 

 sukimai. 
  

4x simbolis „Scatter actekų 
princesė“ Galutinis statymas x 30 ir 20 papildomų 

 sukimų. 
  

3x simbolis „Scatter actekų 
princesė“ Galutinis statymas x 3 ir 15 papildomų 

 sukimų. 
  

2x simbolis „Scatter actekų 
princesė“ Galutinis statymas x 2 

  

 
 
Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter kaukolės“. Lošėjas turi pasirinkti tris purvinas kaukoles, kurių kiekviena 

gali būti deimantinė, auksinė, sidabrinė arba bronzinė. Laimėjimo suma priklauso nuo to, 

kiek pasirinktų kaukolių bus iš tos pačios medžiagos (deimantų, aukso, sidabro arba 

bronzos). Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 
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2.157 Žaidimas „Kinų Naujieji metai“ („Chinese New Year“) 
 
„Kinų Naujieji metai“ („Chinese New Year“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter drakonas“ ir „Scatter beždžionė“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai). 

 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  

5x simbolis „žiurkė“ Statymas x 1000 

 
4x simbolis „žiurkė“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „žiurkė“ Statymas x 50 

  
2x simbolis „žiurkė“ Statymas x 5 

  

5x simbolis „Jautis“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Jautis“ Statymas x 150 

  

3x simbolis „Jautis“ Statymas x 30 
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2x simbolis „Jautis“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „Kiškis“ Statymas x 500 

  

4x simbolis „Kiškis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Kiškis“ Statymas x 20 

  
2x simbolis „Kiškis“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 20 

  
2x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Arklys“ Statymas x 150 
  
4x simbolis „Arklys“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „Arklys“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Ožka“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Ožka“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „Ožka“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Gaidys“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Gaidys“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Gaidys“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „šuo“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „šuo“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „šuo“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild tigras“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 

„Scatter drakonas“ ir „Scatter 

beždžionė“, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. 
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5x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 10 

  

3x simbolis „Scatter beždžionė“ 
Galutinis statymas x 5 ir papidomų 
sukimų 

 

funkcija. Ekrane atsiradęs fejerverkų 

ratas 

 

pradeda suktis ir sustoja, atsitiktine 

tvarka 

 

parinkdamas vieną iš lošimo simbolių, 

kuris 

 papildomuose sukimuose pakeis bet kurį 

 simbolį, išskyrus „Scatter beždžionė” ir 

 „Scatter drakonas”, taip pat atsitiktine 

 tvarka parenkamas papildomų sukimų 

 

skaičius. Simbolis „Scatter beždžionė” 

gali 

 atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

  
 
 
 

Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter drakonas“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias fejerverkų patrankas, iš kurių 

iššaunami fejerverkai. Už kiekvieną sėkmingai iššautą fejerverką gaunamas laimėjimas. 

Premijinis lošimas baigiasi, kai fejerverkas susprogsta ant žemės. Visi premijinio lošimo 

laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. Simbolis „Scatter drakonas“ gali 

atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
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2.158 Žaidimas „Velykiniai kiaušiniai“ („Easter Eggs“) 

 
„Velykiniai kiaušiniai“ („Easter Eggs“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter kiaušinių pintinė“, už kuriuos 

laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
   

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Gaidys“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Gaidys“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Gaidys“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Gaidys“ Statymas x 3 

  

5x simbolis „Avis“ Statymas x 500  
4x simbolis „Avis“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Avis“ Statymas x 20 
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2x simbolis „Avis“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Kiškis“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „Kiškis“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Kiškis“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter 

 kiaušinių pintinė“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 aukščiau. Derinių, kuriuose yra simbolis 

 „Wild auksinis kiaušinis“, laimėjimai yra 

 dvigubinami. 
5x simbolis „Wild auksinis 
kiaušinis“ Statymas x 3000 
4x simbolis „Wild auksinis kiaušinis  
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“  Statymas x 1000 
  
3x simbolis „Wild auksinis kiaušinis 
“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild auksinis kiaušinis 
“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 150 ir papildomų 

 sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti 

 

papildomų lošimų skaičių: 1) 5 

papildomi 

 

lošimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; 

2) 

 10 papildomų lošimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 3; 3) 15 papildomų lošimų, 

 kurių laimėjimai dauginami iš 2. 

  
4x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 15 ir papildomų 

 sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti 

 

papildomų lošimų skaičių: 1) 5 

papildomi 

 

lošimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; 

2) 

 10 papildomų lošimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 3; 3) 15 papildomų lošimų, 

 kurių laimėjimai dauginami iš 2. 

  

3x simbolis „Saldainių kiaušinis“ 
Galutinis statymas x 3 ir papildomų 
sukimų 

 

funkcija. Lošėjas gali pasirinkti 

papildomų 

 

lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, 

kurių  

 

Laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 

papildomų 

 

lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 

3) 

 15 papildomų lošimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 2. 
  

2x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 2 
  

 
 
Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka 

trys simboliai „Scatter kiaušinių pintinė“. Lošėjas turi pasirinkti tris atsiradusius 

kiaušinius, slepiančius skirtingus laimėjimus arba galimybę rinktis ketvirtą kiaušinį. Visi 

premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 
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korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 
 

2.159 Žaidimas „Būrėja“ („Fortune Teller“) 
 
„Būrėja“ („Fortune Teller“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolius „Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka. 

 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 

 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Būrėja“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Būrėja“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Būrėja“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Delnas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Delnas“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Delnas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „žvakė“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „žvakė“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „žvakė“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 
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Simbolis „Wild rutulys“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 300 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Papidomų sukimų 

skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu. 

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

 simbolį „Scatter taro kortos“. 

  
4x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 30 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Papidomų sukimų 

skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu. 

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

 simbolį „Scatter taro kortos“. 

  

3x simbolis „Scatter katė“ 
Galutinis statymas x 3 ir papildomų 
sukimų 

 funkcija. Papidomų sukimų skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu.  

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

 simbolį „Scatter taro kortos“. 

  
2x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 2 

  
 
 
Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter taro kortos“. Lošėjas turi pasirinkti tris kortas iš penkių, slepiančias 

skirtingus laimėjimus. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo 

sumos. 
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2.160 Žaidimas „Mitas“ („Myth“) 
 
„Mitas“ („Myth“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter auksinė vaza“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Laimintys deriniai:  
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis Statymas x 750  

 
 
 
 

4x simbolis Statymas x 250  
 
 
 
 

3x simbolis 

 Statymas x 25  
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2x simbolis Statymas x 3 

  
5x simbolis Statymas x 750 

  
4x simbolis Statymas x 250 

  
3x simbolis Statymas x 25 

  
2x simbolis Statymas x 2 

  
5x simbolis Statymas x 500 

  
4x simbolis Statymas x 150 

  
3x simbolis Statymas x 20 

  
5x simbolis Statymas x 250 

  
4x simbolis Statymas x 75 

  
3x simbolis Statymas x 15 

  
5x simbolis Statymas x 250 

  
4x simbolis Statymas x 75 
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3x simbolis 

 

Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 
3x simbolis „10“ Statymas x 5 
Simbolis „Wild karys“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolį „Scatter auksinė vaza”, 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai 

už simbolių derinius, kuriuose yra 

simbolis „Wild karys”, yra dvigubinami. 

5x simbolis „Wild karys“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild karys“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild karys“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild karys“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų 

sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai 

yra trigubinami, o jei derinyje yra 

simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra 

dauginimai iš 6. 

4x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų 

sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai 

yra trigubinami, o jei derinyje yra 

simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra 

dauginimai iš 6. 

3x simbolis „Scatter auksinė vaza“  Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų 

sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai 

yra trigubinami, o jei derinyje yra 

simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra 

dauginimai iš 6. 
2x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 2  

 

 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

496 

 

 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 
 
 

2.161 Žaidimas „Kosmoso lenktynės“ („Space Race“) 
 

„Kosmoso lenktynės“ („Space Race“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter meteorai“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „žemė“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „žemė“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „žemė“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 75 

  

3x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 15  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 
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Simbolis „Wild Space Race“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter meteorai,“ ir „Bonus raketa”, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 300 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Papidomų sukimų 

skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu. 

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 

meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, 

išskyrus 

 simbolį „Bonus raketa“. 

  
4x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 30 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Papidomų sukimų 

skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu. 

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 

meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, 

išskyrus 

 simbolį „Bonus raketa“. 

  

3x simbolis „Scatter meteorai“ 
Galutinis statymas x 3 ir papildomų 
sukimų 

 funkcija. Papidomų sukimų skaičius 

 parenkamas atsitiktiniu būdu. 

 

Papildomuose sukimuose simbolis 

„Scatter 

 

meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, 

išskyrus 

 simbolį „Bonus raketa“. 

  

2x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 2  

 

Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Bonus raketa“. Atsiradusioje lentelėje lošėjas turi pasirinkti langelį, į kurį 

nusileis raketa. Į lentelės langelius pradės kristi meteorai. Laimėjimo dydis priklausys nuo 

to, kaip ilgai į raketą nepataikys meteorai. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami 

iš galutinės statymo sumos. 
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2.162 Žaidimas „Drakonų laivas“ („Dragon Ship“)
 
„Drakonų laivas“ („Dragon Ship“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Vikingas“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „Vikingas“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Vikingas“ Statymas x 100 

  
5x simbolis „Kirvis“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Kirvis“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Kirvis“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Skydas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Skydas“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Skydas“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Ragas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Ragas“ Statymas x 75 
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3x simbolis „Ragas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

   
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 10 

  

Simbolis „Wild drakonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter skrynia“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau. Gali atsirasti tik 1 ir 5 

būgnuose. 

 

Simboliui „Wild drakonas” atsiradus 1 ir 

5 

 

būgnuose, lošėjui suteikiama 15 

papildomų 

 sukimų, kurių metu simbolis „Wild 

 drakonas” apima visas 1 ir 5 būgno 

 pozicijas. 
  

 
 
Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti vieną skrynią iš penkių, slepiančias 

skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo laimėjimas yra dauginamas iš galutinės statymo 

sumos. 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.163 Žaidimas „Sukinių vakarėlis“ („Spin Party“) 
 
„Sukinių vakarėlis („Spin Party“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,1 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „7“ Statymas x 1500 

  
4x simbolis „7“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „7“ Statymas x 40 

  
2x simbolis „7“ Statymas x 10 
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5x simbolis „BAR“ Statymas x 750 
  
4x simbolis „BAR“ Statymas x 125 

  
3x simbolis „BAR“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „BAR“ Statymas x 7 

  
5x simbolis „Varpelis“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Varpelis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Varpelis“ Statymas x 20 

  
2x simbolis „Varpelis“ Statymas x 6 

  
5x simbolis „Citrina“ Statymas x 375 

  
4x simbolis „Citrina“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Citrina“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Citrina“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 10 

  2x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 3 
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 7 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 6 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 12 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 50 
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4x simbolis „10“ 
 

Statymas x 10 
 

  

 
3x simbolis „10“ 
 
 

Statymas x 3 
 
 

  

Simbolis „Wild šokėja“ 

 

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3 

ir 4 būgnuose. Lošimo būgnuose 

pasirodžius vienam simboliui „Wild 

šokėja“, lošėjui suteikiamas papildomas 

sukimas, kurio metu simbolis „Wild 

šokėja“ išlieką apėmęs visa būgną, 

kuriame buvo išsuktas. Lošimo būgnuose 

pasirodžius dviems arba trims simboliams 

„Wild šokėja“, lošėjui suteikiami 5 

papildomi sukimai, kuriuose kiekvienas 

sukimas yra laimintis („Win spins“).  

 

 

2.164 Žaidimas „Auksinės burės“ („Sails of Gold“)  
„Auksinės burės“ („Sails of Gold“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter laivas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

5x simbolis Statymas x 1000 

  
4x simbolis Statymas x 200 

  
3x simbolis Statymas x 50 

 

 

  
2x simbolis Statymas x 5 

  
5x simbolis Statymas x 500 

   
4x simbolis                Statymas x 100 

  
3x simbolis Statymas x 25 

  
2x simbolis Statymas x 5 

  
5x simbolis Statymas x 250 

  
4x simbolis Statymas x 75 

  
3x simbolis Statymas x 15 

 

 

 

 

 

 
2x simbolis Statymas x 5 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

505 

 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 40 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 40 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 40 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild kapitonas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 

„Scatter laivas”, padėdamas lošėjui 

sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 1000 

  

3x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 100 
  

2x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 10 
   
Simbolis „Scatter laivas” Lošimo būgnuose pasirodžius trims 

 simboliams „Scatter laivas”, lošėjui 

 suteikiama 10 papildomų sukimų, kurių 

 

metu simbolis „Scatter laivas” gali 

pakeisti 

 

bet kuri simbolį, padėdamas lošėjui 

sudaryti 

 vieną ar kelis derinius, paminėtus 
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aukščiau. 

 Gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 
  

 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.165 Žaidimas „Samba karnavalas“ („Samba Carnival“) 
 
„Samba karnavalas“ („Samba Carnival“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  

5x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 30 

  
5x simbolis „žalia šokėja“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „žalia šokėja“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „žalia šokėja“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Ananasai“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Ananasai“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Ananasai“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Citrina“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „Citrina“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Citrina“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild barškučiai“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter būgnai“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau. Laimėjimai už derinius, 

kuriuose 

 yra simbolis „Wild barškučiai“ gali būti 

 padauginti 2, 3, 4 arba 5 kartus. 
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Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter būgnai“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų būgnų, slepiančių skirtingus 

laimėjimus. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

 

2.166 Žaidimas „Laukinis kraujas“ („Wild Blood“) 
 
„Laukinis kraujas“ („Wild Blood“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter Wild Blood“ ir „Scatter kraujo buteliukas“, už kuriuos 

laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 300 

  
3x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 75 

  
5x simbolis „Brunetė“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Brunetė“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „Brunetė“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Blondinė“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Blondinė“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Blondinė“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „9“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „9“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „9“ Statymas x 5 
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Simbolis „Wild vampyras“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolius 

 „Scatter Wild Blood“ ir „Scatter kraujo 

 buteliukas“, padėdamas lošėjui sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

 Simboliui „Wild vampyras” atsiradus 

 trečiame būgne, jis išsiplėčia, apimdamas 

 visa trečiąjį būgną. 

 Simboliui „Wild vampyras” atsiradus 

 trečiame būgne, o antrame ir ketvirtame 

 

būgnuose atsiradus simboliui 

„Medalionas”, 

 

lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, 

kurių 

 metu simbolis „Wild vampyras” išlieka 

 apėmęs visa trečiąjį būgną. Papildomų 

 

sukimų metu išsukus simbolį „Scatter 

Wild 

 

Blood”, laimėjimas gali būti padaugintas 

iki 

 5 kartų. 

  
5x simbolis „Scatter Wild Blood“ Galutinis statymas x 50 

  
4x simbolis „Scatter Wild Blood“ Galutinis statymas x 20 

  
3x simbolis „Scatter Wild Blood“ Galutinis statymas x 3 

  
2x simbolis „Scatter Wild Blood“ Galutinis statymas x 2 

  
 
 Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter kraujo buteliukas“. Lošėjas turi rinktis buteliukus su krauju, slepiančius 

skirtingus laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, kai pasirinktas buteliukas susprogsta. 

Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 
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ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.167 Žaidimas „Auksinis karavanas“ („Golden Caravan“) 
 
„Auksinis karavanas“ („Golden Caravan“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter kupranugaris“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 

skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai:  
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Vyras violetiniais Statymas x 2000 
drabužiais“  

  
4x simbolis „Vyras violetiniais Statymas x 200 
drabužiais“  

  
3x simbolis „Vyras violetiniais Statymas x 50 
drabužiais“  

  
2x simbolis „Vyras violetiniais Statymas x 5 
drabužiais“  

  
5x simbolis „Skrynia“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Skrynia“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Skrynia“ Statymas x 25 
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2x simbolis „Skrynia“ Statymas x 5 
  
5x simbolis „Oazė“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Oazė“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Oazė“ Statymas x 20 

  
2x simbolis „Oazė“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 40 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ 
 

Statymas x 5 
 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 
  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild vyras“ 

 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 

„Scatter kupranugaris“, padėdamas 

lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 aukščiau. 

  

5x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 5000  
4x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild vyras“ 
 

Statymas x 10 
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Simbolis „Scatter laivas“ Lošimo būgnuose pasirodžius trims 

simboliams „Scatter laivas”, lošėjui 

suteikiama 10 papildomų sukimų, kurių 

metu simbolis „Scatter laivas” gali 

pakeisti bet kuri simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 1, 3 

ir 5 būgnuose. 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.168 Žaidimas „Auksinė legenda“ („Golden Legend“) 

 
„Auksinė legenda“ („Golden Legend“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter drakonas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,40 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Tigras“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Tigras“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „Tigras“ Statymas x 40 

  
2x simbolis „Tigras“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Liūtas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Liūtas“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Liūtas“ Statymas x 40 

  
2x simbolis „Liūtas“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Vėžlys” Statymas x 150 

  
3x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 40 

  
2x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Paukštis“ Statymas x 400 

  
4x simbolis „Paukštis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Paukštis“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „žuvys“ Statymas x 400 

  
5x simbolis „žuvys“ Statymas x 100 

  
5x simbolis „žuvys“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 400 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 400 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 30 
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3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  

3x simbolis „10“ Statymas x 10  
5x simbolis „9“ Statymas x 200 

  
4x simbolis „9“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „9“ Statymas x 10 

  

Simbolis „Wild auksas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter drakonas“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 

 būgnuose. 

  
Simbolis „Scatter drakonas“ Lošimo būgnuose pasirodžius trims 

 

simboliams „Scatter drakonas”, 

laimėjimas 

 

yra dauginamas iš 4 ir lošėjui suteikiama 

10 

 papildomų sukimų, kurių metu padidėja 

 tikimybė išsukti simbolį „Wild auksas“. 

 

Simbolis „Scatter drakonas” gali atsirasti 

tik 

 1, 2 ir 3. 

  
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

516 

 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.169 Žaidimas „Pamišusios karvės“ („Crazy Cows“) 
 
„Pamišusios karvės“ („Crazy Cows“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter šuo“, „Scatter auksinis pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, už 

kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Ožka“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Ožka“ Statymas x 300 

  
3x simbolis „Ožka“ Statymas x 75 

  
5x simbolis „Karvė“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Karvė“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „Karvė“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Avis“ Statymas x 250 
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4x simbolis „Avis“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Avis“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „C“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „C“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „C“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „R“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „R“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „R“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Z“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Z“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Z“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Y“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Y“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Y“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild bulius“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolius „Scatter šuo“, „Scatter auksinis 

pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui 

„Wild bulius“ atsiradus trečiame būgne, 

jis išsiplėčia ir apima visa trečiąjį būgną. 

Simboliui „Wild bulius“ atsiradus 

trečiame būgne, o 2 ir 4 būgnuose 

atsiradus simboliui „Scatter auksinis 

pakabukas“, lošėjui suteikiami 5 

papildomi sukimai.  
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Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter tvartas“. Lošėjas turi pasirinkti karvę, kuri atliks šuolį. Premijinio lošimo 

laimėjimas priklausys nuo šuolio įvertinimo. Premijinio lošimo metu galima laimėti 

papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.170 Žaidimas „Užkerėta pieva“ („Enchanted Meadow“) 
 
„Užkerėta pieva“ („Enchanted Meadow“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter fėjų karalienė“, „Scatter gėlė“ ir „Scatter medalionas“, už 

kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 300 

  
3x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 75 

  
5x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Pelė“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Pelė“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Pelė“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 35 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  

3x simbolis „10“ Statymas x 5  
5x simbolis „9“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „9“ Statymas x 20 
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3x simbolis „9“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild medis“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter fėjų karalienė“, „Scatter gėlė“ ir 

 „Scatter medalionas“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau. Simboliui „Wild medis“ 

atsiradus 

 

trečiame būgne, jis išsiplėčia ir apima 

visa 

 trečiąjį būgną. Simboliui „Wild medis“ 

 atsiradus trečiame būgne, o 2 ir 4 

 būgnuose atsiradus simboliui „Scatter 

 

medalionas“, lošėjui suteikiami 5 

papildomi 

 

sukimai, kurių metu simbolis „Wild 

medis“ 

 išlieka apėmęs trečiąjį būgną. Jei 

 papildomų sukimų metu vėl išsukami du 

 

simboliai „Scatter medalionas“, lošėjas 

laimi 

 dar du papildomus sukimus. 

  
5x simbolis „Wild medis“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „Wild medis“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Wild medis“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild medis“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Scatter fėjų karalienė“ Galutinis statymas x 50 

  
4x simbolis „Scatter fėjų karalienė“ Galutinis statymas x 20 

  
3x simbolis „Scatter fėjų karalienė“ Galutinis statymas x 3 

  

2x simbolis „Scatter fėjų karalienė“ Galutinis statymas x 2 
   

 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter gėlė“. Lošėjas turi surasti pasislėpusias fėjas, slepančias skirtingus 

laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, kai vietoj fėjos surandama vapsva. Premijinio lošimo 

metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 
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korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.171 Žaidimas „Auksinis trofėjus 2“ („Gold Trophy 2“) 
 
„Auksinis trofėjus 2“ („Gold Trophy 2“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter nugalėtojo čekis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „Auksinis švarkas“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Auksinis švarkas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Auksinis švarkas“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Auksinis švarkas“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  

4x simbolis „Q“ Statymas x 25  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 
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5x simbolis „J“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild auksinis trofėjus“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter nugalėtojo čekis“, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

 paminėtus aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Scatter nugalėtojo 
čekis“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų 

 

sukimų, kurių laimėjimai yra 

trigubinami. 

 

Papildomų sukimų laimėjimas už 

derinius, 

 kuriuose yra simbolis „Wild auksinis 

 trofėjus“ yra dauginami iš 6. 

  
4x simbolis „Scatter nugalėtojo 
čekis“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų 

 

sukimų, kurių laimėjimai yra 

trigubinami. 

 

Papildomų sukimų laimėjimas už 

derinius, 

 kuriuose yra simbolis „Wild auksinis 

 trofėjus“ yra dauginami iš 6. 

  
3x simbolis „Scatter nugalėtojo 
čekis“ Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų 

 

sukimų, kurių laimėjimai yra 

trigubinami. 

 

Papildomų sukimų laimėjimas už 

derinius, 

 kuriuose yra simbolis „Wild auksinis 

 trofėjus“ yra dauginami iš 6. 
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2x simbolis „Scatter nugalėtojo 

čekis“ 

Galutinis statymas x 2 

  
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.172 Žaidimas „Papuošalų dėžutė“ („Jewel Box“) 
 
„Papuošalų dėžutė“ („Jewel Box“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno, išskyrus simbolį „Scatter papuošalų dėžutė“, už kurį 

laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

525 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
 5x simbolis „žiedas“ Statymas x 2500 
  
4x simbolis „žiedas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „žiedas“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Sagė“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Sagė“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Sagė“ Statymas x 30 

  
5x simbolis „Deimantas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Deimantas“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Deimantas“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Rubinas“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Rubinas“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Rubinas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Safyras“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Safyras“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Safyras“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 3 

  
Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, 
„Wild x3“, 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

„Wild x2“ „Scatter papuošalų dėžutė“, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

 paminėtus aukščiau ir atitinkamai 

 

padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 2 

kartų.  
 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter papuošalų dėžutė“. Lošėjas turi pasirinkti vieną papuošalų dėžutę iš trijų, 

slepančias skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo laimėjimas dauginamas iš galutinės 

statymo sumos. 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.173 Žaidimas „Piratų vėliava“ („Jolly Roger“) 
 
„Piratų vėliava“ („Jolly Roger“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolius „Scatter skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir „Scatter papūga“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Deimantas“ Statymas x 1250 

  
4x simbolis „Deimantas“ Statymas x 250 
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3x simbolis „Deimantas“ Statymas x 50 
  
2x simbolis „Deimantas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „žiedas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „žiedas“ Statymas x 100 

  

3x simbolis „žiedas“ Statymas x 20  
2x simbolis „žiedas“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Piratas“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Piratas“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „Piratas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Laivas“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Laivas“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Laivas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Patranka“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Patranka“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Patranka“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Kardai” Statymas x 75 

  
4x simbolis „Kardai“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Kardai“ Statymas x 4 

  

Simbolis „Wild piratų vėliava“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir 

 „Scatter papūga“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau. Laimėjai už derinius, kuriuose 

yra 

 simbolis „Wild piratų vėliava“, yra 

 dvigubinami. 

  
5x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 10000 

  
4x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 1000 
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3x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 100 
  
2x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 400 

  
4x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 20 

  
3x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 5 

  
2x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 2 

  

Premijinis skrynios lošimas („Chest bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo 

būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti dvi skrynias iš 

penkių, slepančias skirtingus laimėjimus.  
Premijinis žemėlapio lošimas („Treasure Map Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo 

būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter žemėlapis“. Lošėjas turi rinktis žemėlapyje „X“ 

pažymėtas vietas, slepančias skirtingus laimėjimus. 
 

2.174 Žaidimas „Elfas vyksta į Egiptą“ („Leprechaun goes Egypt“) 

 
„Elfas vyksta į Egiptą“ („Leprechaun goes Egypt“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Faraonas“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Faraonas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Faraonas“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Faraonas“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 20 

  
2x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Mumija“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Mumija“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Mumija“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 
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3x simbolis „J“ Statymas x 5 
  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  

3x simbolis „10“ Statymas x 5  

Simbolis „Wild elfas“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolius 

 

„Scatter Kleopatra“ ir „Scatter 

piramidė”, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 

derinius, paminėtus aukščiau. 

Laimėjimai 

 už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild 

 elfas“, yra dvigubinami. 

  
5x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 3000 

  
4x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 150 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: 

a) 5 

 papildomi sukimai, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, 

 kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 

 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 2. 

  
4x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 15 ir papildomų 

 

sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: 

a) 5 

 papildomi sukimai, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, 

 kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 

 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 2. 

  

3x simbolis „Scatter Kleopatra“ 
Galutinis statymas x 3 ir papildomų 
sukimų 

 funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: a) 5 

 papildomi sukimai, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, 

 kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 

 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 

 dauginami iš 2. 
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2x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 2 
  

 
Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka 

trys simboliai „Scatter piramidė“. Lošėjas turi rinktis duris, tam, kad surastų Kleopatrą. Už 

kiekvienas atidarytas duris lošėjas gauna laimėjimą. Galiausiai, pasiekęs sarkofagus, lošėjas 

turi pasirinkti vieną iš jų. Jei pasirinktame sarkofage bus Kleopatra, lošėjas laimės didesnį 

laimėjimą. Premijinis lošimas baigsis, jei už pasirinktų durų pasirodys mumija. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.175 Žaidimas „Laimingoji“ („Lady of Fortune“) 
 
„Laimingoji“ („Lady of Fortune“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „7“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „7“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „7“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Dobilas“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Dobilas“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Dobilas“ Statymas x 30 

  
5x simbolis „Pasaga“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Pasaga“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Pasaga“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Boružė“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Boružė“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Boružė“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 3 

  

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, 

„Wild x3“, 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolį 

„Wild x2“ „Scatter moteris“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau ir atitinkamai padaugina 

laimėjimą 

 iš 5, 4, 3 arba 2 kartų. 
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Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter mergina“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepančių 

skirtingus laimėjimus. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.176  Žaidimas „Linksmų Kalėdų“ („Merry Xmas“) 
 
„Linksmų Kalėdų“ („Merry Xmas“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Elnias“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Elnias“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Elnias“ Statymas x 30 

  
5x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „žvakės“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „žvakės“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „žvakės“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 4 

  
5x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 3 

  
Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, 
„Wild x3“, 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

„Wild x2“ „Scatter dovana“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 

aukščiau ir atitinkamai padaugina 

laimėjimą 

 iš 5, 4, 3 arba 2 kartų. 
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Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter dovana“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių 

skirtingus laimėjimus. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.177 Žaidimas „Perlų lagūna“ („Pearl Lagoon“) 
 
„Perlų lagūna“ („Pearl Lagoon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

536 

 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „Krabas“ Statymas x 750 

  
4x simbolis „Krabas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Krabas“ Statymas x 25 

  
2x simbolis „Krabas“ Statymas x 2 

  
5x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

  

4x simbolis „Q“ Statymas x 25  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 
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4x simbolis „J“ Statymas x 20 
  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild delfinas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter perlas kriauklėje“, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

 

paminėtus aukščiau. Laimėjai už 

derinius, 

 

kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, 

yra 

 dvigubinami. 

  
5x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Scatter perlas 
kriauklėje“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų 

 sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. 

 Laimėjimai už derinius, kuriuose yra 

 simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

  
4x simbolis „Scatter perlas 
kriauklėje“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų 

 sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. 

 Laimėjimai už derinius, kuriuose yra 

 simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

  
3x simbolis „Scatter perlas 
kriauklėje“ Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų 

 sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. 

 Laimėjimai už derinius, kuriuose yra 

 simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

  
2x simbolis „Scatter perlas 
kriauklėje“ Galutinis statymas x 2 

  
 
 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 
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lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.178 Žaidimas „Dievo Ra turtai“ („Riches of RA“) 
 
„Dievo Ra turtai“ („Riches of RA“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter urna“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 

EUR (septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Faraonas“ Statymas x 2500 

  
4x simbolis „Faraonas“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Faraonas“ Statymas x 100 
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5x simbolis „Paukštis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Paukštis“ Statymas x 150 
  
3x simbolis „Paukštis“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Kryžius“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Kryžius“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Kryžius“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 10 

   

Simbolis „Wild dievas RA“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolį 

 

„Scatter urna“, padėdamas lošėjui 

sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

 Simboliui „Wild dievas RA“ atsiradus 1 
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ir 5 

 būgno visose pozicijose, laimima 15 

 papildomų sukimų, kurių metu simboliai 

 

„Wild dievas RA“ išlieka apėmę visą 1 ir 

5 

 būgną. 

  
 
 
Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter urna“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių skirtingus 

laimėjimus. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.179 Žaidimas „Turtuolis“  („Pimped“) 

 
Žaidimas „Turtuolis“ („Pimped“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter dolerio ženklas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Vyras ilgais plaukais“ Statymas x 750 

  

4x simbolis „Vyras ilgais plaukais“ Statymas x 150 

  
3x simbolis „Vyras ilgais plaukais“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 20 

  
5x simbolis „Merginos“ Statymas x 400 

  
4x simbolis „Merginos“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Merginos“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „žiedas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „žiedas“ Statymas x 75 

  
 3x simbolis „žiedas“ Statymas x 10 
  
5x simbolis „Pinigai“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Pinigai“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „Pinigai“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 125 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 20 
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3x simbolis „J“ Statymas x 3 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 50 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 3 

  

Simbolis „Wild kumštis“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter dolerio ženklas“, padėdamas 

 lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

 paminėtus aukščiau. 

  
Simbolis „Scatter dolerio ženklas“ Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba 

 

daugiau simbolių „Scatter dolerio 

ženklas“, 

 

lošėjas laimi 5 papildomus sukimus, 

kurių 

 kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną 

 papildomuose sukimuose išsuktą simbolį 

 

„Scatter dolerio ženklas“, laimima dar po 

2 

 papildomus sukimus. 
  

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.180 Žaidimas „Nuotraukų safaris“ („Photo Safari“) 
 

„Nuotraukų safaris“ („Photo Safari“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolius „Scatter fotojuostelė“ ir „Scatter Fotoaparatas“, už kuriuos laimėjimai 

išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Liūtas“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Liūtas“ Statymas x 250 

  
3x simbolis „Liūtas“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Dramblys“ Statymas x 500 

  
4x simbolis „Dramblys“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „Dramblys“ Statymas x 15 

  
 5x simbolis „žirafa“ Statymas x 500 
  
4x simbolis „žirafa“ Statymas x 100 

  
3x simbolis „žirafa“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „Zebras“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Zebras“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Zebras“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  

3x simbolis „A“ Statymas x 10 
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5x simbolis „K“ 

 

Statymas x 150 

 
4x simbolis „K“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „Q“ 
 

Statymas x 100 
 

  

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 
  
3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild būgnai“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter fotojuostelė“ ir „Scatter 

 fotoaparatas”, padėdamas lošėjui sudaryti 

 

vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 500 

  
3x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 50 

  
5x simbolis „Scatter fotojuostelė” Galutinis statymas x 300 ir papildomi 

 sukimai, kurių metu simbolis „Scatter 

 fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, 

 išskyrus „Scatter fotoaparatas”. 

  

4x simbolis „Scatter fotojuostelė” 
Galutinis statymas x 30 ir papildomi 
sukimai 

 

kurių metu simbolis „Scatter 

fotojuostelė” 

 

pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

„Scatter 

 fotoaparatas”. 
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3x simbolis „Scatter fotojuostelė“ Galutinis statymas x 3 ir papildomi 

sukimai kurių metu simbolis „Scatter 

fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, 

išskyrus „Scatter fotoaparatas”. 
  

2x simbolis „Scatter fotojuostelė“ Galutinis statymas x 2 
 
 
Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter fotoaparatas“. Lošėjas turi fotografuoti, o laimėjimo dydis priklausys nuo 

nuotraukų kokybės ir objektų, kuriuos pavyko nufotografuoti. 
 

2.181 Žaidimas „Pyktis turtams“ („Rage to Riches“) 

 
„Pyktis turtams“ („Rage to Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter mergina“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Gorila“ Statymas x 1000 

  
4x simbolis „Gorila“ Statymas x 200 

  
3x simbolis „Gorila“ Statymas x 50 
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5x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 500 
  
4x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 125 

  
3x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 25 

  
5x simbolis „Vilkas“ Statymas x 250 

  
4x simbolis „Vilkas“ Statymas x 75 

  
3x simbolis „Vilkas“ Statymas x 15 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 50 

  
3x simbolis „A“ Statymas x 10 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 25 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 8 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 75 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 15 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 6 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 60 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 12 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 50 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 10 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 4 

  

Simbolis „Wild Rage to Riches“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Scatter mergina”, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus 

 aukščiau. 

  

3x simbolis „Scatter mergina“ 
10 papildomų sukimų. Simbolis gali 
atsirasti tik 1, 2 ir 3 būgnuose.  

 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose 3 kartus išsisuka 

simbolis „Scatter mergina“, kartu su simboliais „10“, „J“, „Q“, „K“ ir „A“ (iš kairės į 

dešinę). Lošėjas turi pasirinkti vieną iš monstrų ir pastatą, kurį nori, kad monstrass 
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nugriautų. Laimėjimas skiriamas už kiekvieną nugriautą pastatą. Premijinis lošimas baigiasi, 

kai visi pastatai nugriaunami arba kai monstras nugalimas. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.182 Žaidimas „Nindzių vaisiai“ („Ninja Fruits“) 
„Nindzių vaisiai“ („Ninja Fruits“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolius „Scatter geiša“ ir „Scatter nindzės ginklas”, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 

kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR  
(septyniasdešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

  
Statymas x 1000 

5x simbolis  

  4x simbolis 

Statymas x 200 

  3x simbolis 

Statymas x 50 

  2x simbolis 

Statymas x 5 

5x simbolis 

Statymas x 750 

4x simbolis 

Statymas x 150 

3x simbolis 

Statymas x 30 

2x simbolis 

Statymas x 3 

5x simbolis 

Statymas x 500 

4x simbolis 

Statymas x 100 

3x simbolis 

Statymas x 20 
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2x simbolis 
 
 
 

Statymas x 2 

5x simbolis 
 

Statymas x 500 

4x simbolis 
 

Statymas x 100 

3x simbolis 
 

Statymas x 20 

2x simbolis 
 

Statymas x 2 
  

5x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 150 
  
4x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Ananasas“ Statymas x 150 

  
4x simbolis „Ananasas“ Statymas x 30 

  
3x simbolis „Ananasas” Statymas x 5 

  
5x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Braškė“ Statymas x 100 

  
4x simbolis „Braškė“ Statymas x 20 

  
3x simbolis „Braškė“ Statymas x 5 

  
5x simbolis „Slyva“ Statymas x 100 
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4x simbolis „Slyva“ Statymas x 20 
  
3x simbolis „Slyva“ Statymas x 5 

  

Simbolis „Wild senukas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 

„Scatter geiša“ ir „Scatter nindzės 

ginklas”, 

 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 

kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. 

  
5x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 5000 

  
4x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 1000 

  
3x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 100 

  
2x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 10 

  
Simbolis „Scatter geiša“, atsiradęs 1, 
3 Galutinė statymo suma x 5 ir papildomi 
ir 5 būgnuose sukimai, kurių skaičius parenkamas 

 

atsitiktine tvarka. Papildomuose 

sukimuose 

 

atsitiktine tvarka išrenkamas simbolis, 

kuris 

 

pakeis bet kurį simbolį, išskyrus 

„Scatter 

 nindzės ginklas“. 

 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 3, 4 ir 5 lošimo būgnuose atsiranda 

trys trys simboliai „Scatter nindzės ginklas“. Lošėjas turi mėtyti nindzės ginklą į vaisius. Už 

kiekvieną pataikytą vaisių, laimimas laimėjimas. Premijinis lošimas baigiasi, kai 

nepataikoma į nei vieną vaisių. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
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2.183 Žaidimas „Karališkasis karnavalas“ („Royal Masquerade“) 
 
„Karališkasis karnavalas“ („Royal Masquerade“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter auksinė kaukė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 

tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laimintys deriniai: 
 

 

 

 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

 Statymas x 750 

5x simbolis              
  

 Statymas x 150 

4x simbolis  
  

 Statymas x 20 

3x simbolis  
  

 Statymas x 500 

5x simbolis  
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 Statymas x 100 

4x simbolis                         
  

 Statymas x 20 

3x simbolis  
  

 Statymas x 400 

5x simbolis  
  

 Statymas x 75 

4x simbolis  
  

 Statymas x 10 

3x simbolis  
  

 Statymas x 250 

5x simbolis  
  

 Statymas x 75 

4x simbolis  
  

 Statymas x 10 

3x simbolis  
  

 Statymas x 250 

5x simbolis  
  

 Statymas x 50 

4x simbolis  
  

 Statymas x 5 

3x simbolis  
  

5x simbolis „A“ Statymas x 150 
  

4x simbolis „A“ Statymas x 50 
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3x simbolis „A“ Statymas x 5 
  

5x simbolis „K“ Statymas x 125 

4x simbolis „K“ Statymas x 25 

  

3x simbolis „K“ Statymas x 3 

  

5x simbolis „Q” Statymas x 100 

  

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

  

3x simbolis „Q“ Statymas x 3 

  

5x simbolis „J“ Statymas x 75 

  

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

  

3x simbolis „J“ Statymas x 3 

  

5x simbolis „10“ Statymas x 50 

  

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

  

3x simbolis „10“ Statymas x 3 

  

Simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 
„Scatter auksinė kaukė“, padėdamas 
lošėjui 

 
sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. 

  

5x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 1000 

  

4x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 200 

  

3x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 50 

  

Simbolis „Scatter auksinė kaukė“ 

Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba 
daugiau simbolių „Scatter auksinė 
kaukė“, 
lošėjas laimi 5 papildomus sukimus, 
kurių 
kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną 
papildomuose sukimuose išsuktą simbolį 
„Scatter auksinė kaukė“, laimima dar po 
2 papildomus sukimus. 

 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 
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korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus 

kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta 

ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis 

praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 

2.184 Žaidimas „Užkerėti kristalai“ („Enchanted Crystals“) 
 
„Užkerėti kristalai“ („Enchanted Crystals“) - 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas 

yra surinkti laimintį derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolius „Scatter gnomas“ ir „Scatter drugelis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 

eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 50 

EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką 

Žaisti („Spin“). 

  
Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

  
5x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 3 

  
4x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 0.60 

  
3x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 0.30 

  
5x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 1.60 

  
4x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 0.50 

  
3x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 0.24 

  
5x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 1.40 

  
4x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 0.40 

  
3x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 0.20 

  
5x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 1 

  
4x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 0.30 

  
3x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 0.16 

  
5x simbolis „A“ Statymas x 0.50 

  
4x simbolis „A“ Statymas x 0.20 
3x simbolis „A“ Statymas x 0.10 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

555 

 

  
5x simbolis „K“ Statymas x 0.40 

  
4x simbolis „K“ Statymas x 0.14 

  
3x simbolis „K“ Statymas x 0.08 

  
5x simbolis „Q“ Statymas x 0.40 

  
4x simbolis „Q“ Statymas x 0.14 

  
3x simbolis „Q“ Statymas x 0.08 

  
5x simbolis „J“ Statymas x 0.30 

  
4x simbolis „J“ Statymas x 0.12 

  
3x simbolis „J“ Statymas x 0.06 

  
5x simbolis „10“ Statymas x 0.24 

  
4x simbolis „10“ Statymas x 0.10 

  
3x simbolis „10“ Statymas x 0.04 

  

Simbolis „Wild kristalas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Scatter gnomas” ir „Scatter drugelis”, 

 padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui 

 

atsiradus 2, 3 arba 4 būgne, jis išsiplečia 

ir 

 

apima visa būgną, kuriame buvo išsuktas 

ir 

 suteikia 1 papildomą sukimą. 

  

3x simbolis „Scatter drugelis” 
10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų 

 metu simbolis „Scatter drugelis” gali 

 

pakeisti bet kurį kitą simbolį, o tikimybė 

juos 

 išsukti padidėja.  

 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose atsiranda trys 

simboliai „Scatter goblinas“. Lošėjas turi nepastebėtas pasiekti goblino kambarį, 

pasirinkdamas duris, už kurias gaunami laimėjimai ir surasti kristalą, pasirinkdamas vieną iš 

skrynių. Premijinis lošimas baigsis, jei pasirodys goblinas. 
 
 
 
 
 

2.185 Žaidimas „Vynų tūzai“ („Ace Of Spades“) 
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„Vynų tūzai“ („Ace Of Spades“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

- 15 EUR (penkiolika eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,25 iki 5 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai.  
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys 

Laimėjimas   

   

 1 moneta 2 monetos 3 monetos 
    
3x Vynų tūzas 800 EUR 1600 EUR 2500 EUR 

    
3x Karūna 80 EUR 160 EUR 240 EUR 

    
3x K 40 EUR 80 EUR 120 EUR 

    
3x Q 25 EUR 50 EUR 75 EUR 

    
3x J 10 EUR 20 EUR 30 EUR 

    
3x Dobilas 10 EUR 20 EUR 30 EUR 

    
Bet kurios trys raidės (K, Q, 
J) 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
2x Dobilas 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
1x Dobilas 2 EUR 4 EUR 6 EUR 

    

 
Simbolis „Vynų tūzas“ pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

Vienas simbolis „Vynų tūzas“ derinyje padvigubina laimėjimą. Du simboliai „Vynų tūzas“ 

padidina laimėjimą keturis kartus, išskyrus, kai išsukami trys „Vynų tūzai“. 
 

 

2.186 Žaidimas „Airių auksas“ („Irish Gold“) 
 
„Airių auksas“ („Irish Gold“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter dobilas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 25 EUR 

(dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 5 lošimo linijų („Lines“) ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
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Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 

skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys 

 Laimėjimo apskaičiavimas  

     

 1 linija 2 linija 3 linija 4 linija 5 linija 
      

 2500 x 3000 x 3500 x 4000 x 5000 x 
 statymo statymo statymo statymo statymo 

3x simbolis „Wild aukso 

suma suma suma suma suma 

     

puodas“ 
     
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 

 dobilas“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

 Vienas simbolis „Wild aukso puodas“ laiminčiame 

 derinyje padaugina laimėjimą iš 5, du simboliai -  

 iš 25.     
3x simbolis „Nykštukas“ 50 x statymo suma 

  
3x simbolis „Triguba 
plytelė“ 30 x statymo suma 

  
3x simbolis „Dviguba 
plytelė“ 20 x statymo suma 

  
3x simbolis„Plytelė“ 10 x statymo suma 

  
Bet kurie trys plytelių 
simboliai  

(„Triguba plytelė“, 

„Dviguba 5 x statymo suma 

plytelė“, „Plytelė“)  
  

3x simbolis „Scatter 
dobilas“ 25 x galutinis statymas 

  

2x simbolis „Scatter 
dobilas“ 2 x galutinis statymas 

  

 
 

2.187 Žaidimas „Laimingieji deimantai“ („Lucky Diamonds“) 
 

„Laimingieji deimantai“ („Lucky Diamonds“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

- 15 EUR (penkiolika eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 5 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“).  
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Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai.  
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys 

 
Laimėjima

s  

   

 1 moneta 2 monetos 3 monetos 
    

 800 EUR 1600 EUR 2500 EUR 
    

 Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

3x simbolis „Deimantas“ 

lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

Vienas 

simbolis „Deimantas“ laiminčiame  

 

derinyje padaugina laimėjimą iš 2. 

Du 

 simboliai „Deimantas“ laiminčiame 

 derinyje padaugina laimėjimą iš 4. 

    
3x simbolis „7“ 80 EUR 160 EUR 240 EUR 

    
3x simbolis „Trigubas BAR“ 40 EUR 80 EUR 120 EUR 

    
3x simbolis „Dvigubas BAR“ 25 EUR 50 EUR 75 EUR 

    
3x simbolis „BAR“ 10 EUR 20 EUR 30 EUR 

    
3x simbolis „Vyšnios“ 10 EUR 20 EUR 30 EUR 

    

Bet kurie trys „BAR“ simboliai    

(„Trigubas BAR“, „Dvigubas 

BAR“,    

„BAR“) 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
2x simbolis „Vyšnios“ 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
1x simbolis „Vyšnios“ 2 EUR 4 EUR 6 EUR 

    
 

 

2.188 Žaidimas „Pašėlęs melionas“ („Wild Melon“) 
 

„Pašėlęs melionas“ („Wild Melon“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

- 15 EUR (penkiolika eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 5 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai.  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys 
 Laimėjimas  
   

 1 moneta 
2 
monetos 

3 
monetos 

    

 1000 EUR 2500 EUR 10 000 EUR 
    

3x simbolis „Melionas“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 
lošėjui sudaryti laimintį derinį, net 

tada, 
 

 kai simbolis „Melionas“ išsisuka virš 

 linijos ar po ja.  
    

3x simbolis „Melionas“ bet kuriose    

būgnų pozicijose 200 EUR 500 EUR 1000 EUR 

    
3x simbolis „Apelsinas“ 100 EUR 200 EUR 300 EUR 

    
3x simbolis „Trys vyšnios“ 50 EUR 100 EUR 150 EUR 

    
3x simbolis „Dvi vyšnios“ 20 EUR 40 EUR 60 EUR 

    
3x simbolis „Vyšnia“ 10 EUR 20 EUR 30 EUR 

    
Bet kurie trys „Vyšnių“ simboliai 
(„Trys    

vyšnios“, „Dvi vyšnios“, „Vyšnia“) 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
2x simbolis „Melionas“ 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

    
1x simbolis „Melionas“ 2 EUR 4 EUR 6 EUR 

    
 
 

2.189 Žaidimas „5x Magiškas“ („5x Magic“) 
 
„5x Magiškas“ („5x Magic“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter skrybėlė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 25 EUR 

(dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 5 lošimo linijų („Lines“) 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimintys deriniai:  
 

Laimėjimo apskaičiavimas 
Simbolių derinys  

 1 linija 2 linija 3 linija 4 linija 5 linija 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

560 

 

      

 2500 x 3000 x  3500 x 4000 x 5000 x 

 statymo 

statym

o  statymo statymo statymo 

 suma suma  suma suma suma 

      

3x simbolis „5x“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
 skrybėlė“, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

 

Vienas simbolis „5x“ laiminčiame derinyje 

padaugina 

 

laimėjimą iš 5. Du simboliai „5x“ laiminčiame 

derinyje 

 padaugina laimėjimą iš 25.   

    

3x simbolis „Magas“  50 x statymo suma  

    
3x simbolis „Triguba 
plytelė“  30 x statymo suma  

    
3x simbolis „Dviguba 
plytelė“  20 x statymo suma  

    

3x simbolis „Plytelė“  10 x statymo suma  

       
Bet kurie trys plytelių 
simboliai       

(„Triguba plytelė“, 

„Dviguba   5 x statymo suma  

plytelė“, „Plytelė“)       

    
3x simbolis „Scatter 
skrybėlė“  25 x galutinis statymas  

    
2x simbolis „Scatter 
skrybėlė“  2 x galutinis statymas  

       
 
 

2.190 Žaidimas „Auksinis bilietas“ („Golden Ticket“) 
 

„Auksinis bilietas“ („Golden Ticket“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas 

yra surinkti laimingą simbolių derinį.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 

EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,20 iki 40 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. 

Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių 

vertikalioje arba horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti keliuose 

laiminguose deriniuose. Laimingi deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai 

krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Laimingo derinio vidurinio 

simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis bilietas“. 
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Laimintys premijinio lošimo deriniai: 
 

Simbolis x10 ir x9 x8 x7 x6 x5 
 daugiau      

       

Klounas 175 100 50 25 12,50 5 
       

Liūtas 150 75 30 15 10 4 
       

Dramblys 120 60 25 12 7,50 3 
       

Auksinė žvaigždė 100 50 20 10 5 2 
       

Pyragas 90 35 15 8 4 1,50 
       

Taikinys 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

Antis 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

Oro Balionas 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

Būgnas 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

Balionai 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš pagrindinio 

lošimo statymo („Bet“) sumos. 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai laimingų derinių simboliai, pašalinti 

iš tinklelio, atidengia vieną ar daugiau žodžių „Bonus“. Premijinio lošimo metu lošėjui yra 

suteikiami papildomi lošimai. Premijinis lošimas lošiamas su kitais simboliais, o laimintį 

derinį sudaro 5 ar daugiau vienodų simbolių bet kuriose pozicijose.  
Premijinio lošimo metu surinkus 5 ar daugiau simbolių „Bonus“, lošėjui suteikiama iki 20 

papildomų lošimų. 

 

 

 

Laimintys deriniai: 

 

Simbolis x5 x4 x3 
    

Pakeičia bet kurį 
simbolį. 

500 15 5 
    

 25 2,50 0,50 
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 15 1,50  0,35 
     

 15 1,50  0,35 
     

 10 1,25  0,30 
     

 10 1,25  0,30 
     

 7,50 1  0,25 
     

 7,50 1  0,25 
     

 5 0,75  0,20 
     

+ 2,50 0,50  0,15 
     

+ 2,50 0,50  0,15 
     

Tušti visi langeliai   1000  
      
 

 

2.191 Žaidimas „Brangakmenių kerėtojas“ („Wizard of Gems“) 

 
„Brangakmenių kerėtojas“ („Wizard of Gems“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter žvaigždė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
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Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 50 

EUR (penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,20 iki 50 EUR 

ir paspausti mygtuką Sukti („Spin“).  
Išsukus laimingą derinį, jo simboliai yra pašalinami, o į jų vietasįkrenta nauji simboliai, galimai 

sudarydami daugiau laimingų derinių. 

  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 x2 
     

Wild knyga - - - - 
     

Širdelė 500 50 10 - 
     

Rožinis akmuo 200 30 7 - 
     

Oranžinis akmuo 125 20 5 - 
     

Žalias akmuo 75 15 4 - 
     

Violetinis akmuo 60 10 3 - 
     

Žydras akmuo 50 10 2 - 
     

Mėlynas akmuo 40 8 2 - 
     

Scatter žvaigždė Lošimo būgnuose atsiradus trims ar daugiau simbolių „Scatter žvaigždė“, lošėjui 

 

suteikiama 10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu išsukus tris ar 
daugiau 

 

simbolių „Scatter žvaigždė“, lošėjui suteikiama dar 10 papildomų sukimų. 

Maksimalus 

 papildomų sukimų skaičius yra 50.   
     

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

 

2.192 Žaidimas „Kalėdinis juokdarys“ („Xmas Joker“) 
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„Kalėdinis juokdarys“ („Xmas Joker“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 

25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,50 iki 25 EUR 

(„Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

3x simbolis „Žvaigždė“ Statymas x 50 
  

3x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 40 
  

3x simbolis „Žaisliukas“ Statymas x 30 
  

3x simbolis „Cukrinės lazdelės“ Statymas x 10 
  

3x simbolis „Sausainiai“ Statymas x 10 
  

3x simbolis „Scatter juokdarys“ (bet 
10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų 

kuriose būgnų pozicijose) 

metu išsukus 3 simbolius „Dovana”, 

lošėjas 

 

laimi dar 10 papildomų sukimų; išsukus 

du 

 

simbolius “Dovana”, lošėjas laimi 

laimėjimą, 

 lygų statymo sumai padaugintai nuo 1 iki 

 100. 
   

 
 

2.193 Žaidimas „Volcano turtai“  („Volcano riches“) 
 

„Volcano turtai“ („Volcano riches“) – tai 4 x 5 formato, 40 statymo eilių lošimo automatas. 

Šiame žaidime yra simboliai „Volcano Wild“ ir nemokamų sukimų premija. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

nemokamų sukimų premijos žaidimą, kai apdovanojimai skiriami ir už derinius, susidariusius 

nuo dešiniausiojo simbolio į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1,00 EUR: 
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Simbolis „Volcano Wild“ 

Gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 3 būgne, taip pat – nemokamų sukimų premijos 2 ir 4 

būgnuose. Įjungia atrakcioną „Volcano Wild“. Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus atskirąjį 

simbolį „Bonus“. 

 
 

Simbolis „Wild“ 

Gali pakeisti visus simbolius, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“ ir simbolį „Volcano Wild“. 

 
 

Atskirasis simbolis „Bonus“ 

Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 3 

atskirieji simboliai „Bonus“ suteikia 10 nemokamų sukimų. Atskirieji simboliai „Bonus“ 

negalimi, kai žaidžiamas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 
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Žaidimo atrakcionai 

ATRAKCIONAS „VOLCANO WILD“ 

Kai iškrenta simbolis „Volcano Wild“, jis sugeneruoja nuo 1 iki 5 simbolių „Wild“ ir palieka 

juos atsitiktinai išrinktose gretimose pozicijose. 

 

Pagrindinis žaidimas: 

Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik 3 būgne. 1 simbolis „Volcano Wild“ gali paprastai 

iškristi žaidžiant pagrindinio žaidimo sukimą. Žaidžiant atrakcioną „Volcano Wild“ gali 

iškristi iki 4 simbolių „Volcano Wild“. 

 
 

Nemokamų sukimų premija: 

Simboliai „Volcano Wild“ gali iškristi tik 2 ir 4 būgnuose. Iki 2 simbolių „Volcano Wild“ 

gali paprastai iškristi žaidžiant nemokamą sukimą. Žaidžiant atrakcioną „Volcano Wild“ gali 

iškristi iki 8 simbolių „Volcano Wild“. 

 
 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 

3 atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę bet kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suteikia 10 

nemokamų sukimų. Išmokos skiriamos ir už derinius nuo kairiausio simbolio į dešinę, ir nuo 

dešiniausio į kairę. 
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2.194 Žaidimas „Energonai“ („Energoonz“) 
„Energonai“ („Energoonz“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti 

laimingą simbolių derinį.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 

EUR (keturiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,20 iki 40 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. 

Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių 

vertikalioje arba horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti keliuose 

laiminguose deriniuose. Laimingi deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai 

krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Laimingo derinio vidurinio 

simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild plazmos kamuolys“.  
 

 

 

 

Laimintys deriniai: 

Simbolis  x5 x4 x3 

     

 Pakeičia    

 bet kurį    

 simbolį.    

  500 15 5 

     

  25 2,50 0,50 

     

  15 1,50 0,35 

     

  15 1,50 0,35 
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Simbolis x5 x4  x3 

     

 

10 1,25  0,30 

     

 10 1,25  0,30 

     

 7,50 1  0,25 

     

 7,50 1  0,25 

     

 5 0,75  0,20 

     

+ 2,50 0,50  0,15 

     

+ 2,50 0,50  0,15 

     

Tušti visi langeliai   1000  
      
 

Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai laimingų derinių simboliai, pašalinti iš 

tinklelio, atidengia vieną ar daugiau žodžių „Bonus“. Premijinio lošimo metu lošėjui yra 

suteikiami papildomi lošimai. Premijinis lošimas lošiamas su kitais simboliais, o laimintį derinį 

sudaro 5 ar daugiau vienodų simbolių bet kuriose pozicijose. 

Premijinio lošimo metu surinkus 5 ar daugiau simbolių „Bonus“, lošėjui suteikiama iki 20 

papildomų lošimų.  
Laimintys premijinio lošimo deriniai: 
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Simbolis x10 ir x9 x8 x7 x6 x5 
 daugiau      
       

 

175 100 50 25 12,50 5 
       

 150 75 30 15 10 4 
       

 

Simbolis x10 ir x9 x8 x7 x6 x5 
 daugiau      
       

 

120 60 25 12 7,50 3 
       

 100 50 20 10 5 2 
       

 90 35 15 8 4 1,50 
       

 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

 75 25 10 5 2,50 1,25 
       

 75 25 10 5 2,50 1,25 
        
  
 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš 

pagrindinio lošimo statymo („Bet“) sumos. 
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2.195 Žaidimas „Trigubas šansas aukščiau/žemiau“ („Triple chance HI-LO“) 
 
„Trigubas šansas aukščiau/žemiau“ („Triple chance HI-LO“) – trijų būgnų lošimas, kurio tikslas 

yra atspėti, koks skaičius išsisuks.  
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 5 

EUR (penki eurai).  
Lošimo būgnus sudaro skaičiai nuo 1 iki 13. Kiekvienas būgnas išsuka po vieną skaičių.  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,50 iki 5 EUR ir 

paspausti mygtuką Pradėti („Start“).Tada lošėjas turi pasirinkti vieną iš būgnų – spėti, ar 

pasirinktame būgne išsisuks aukštesnis ar žemesnis skaičius negu tuo metu yra išsuktas. Jei 

išsisuka toks pats skaičius, koks buvo, lošėjas pralaimi, nes skaičius nėra nei aukštesnis, nei 

žemesnis. 

Laimėjimo suma priklauso nuo pasirinktos statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama ties 

lošimo būgnų pasirinkimais „Aukščiau“ („HI“) ir „Žemiau“ („LO“). 
 

2.196 Žaidimas „Laukinė šiaurė“ („Wild North“) 

 
„Laukinė šiaurė“ („Wild North“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 

simbolį „Scatter šiaurės pašvaistė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti staymo sumą nuo 0,20 iki 50 EUR („Coin 

valueir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

    

Wild lūšis    

(pakeičia bet kurį    
simbolį, išskyrus 
„Scatter    
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šiaurės pašvaistė”) 500 150 40 

    

Elnias 250 70 30 

    

Rudasis lokys 200 60 20 

    

Vilkas 150 50 14 

    

Pelėda 100 40 12 

    

A 90 30 8 

K 80 22 8 

    

Q 70 14 6 

    

J 60 12 6 

    

10 50 10 4 

    

9 40 10 4 

    

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuska trys 

simboliai „Scatter šiaurės pašvaistė“. Lošėjui atsitiktine tvarka suteikiamas vienas iš  premijinių 

lošimų: 

1. Trys papildomi sukimai, kurių metu 2-5 būgnuose galima išsukti 4x4 mega simbolius.  
2.Trys papildomi sukimai, kurių metu vienas arba du būgnai yra užpildyti „Wild lūšis“ 

simboliais.  
3.Vienas papildomas sukimas, kurio metu simbolis „Elnias“ yra sulaikomas 2-4 būgnuose.  
4.Vienas papildomas sukimas, kurio laimėjimas bus padaugintas nuo 5 iki 30 kartų.  
5.Vienas papildomas sukimas, kurio metu atsiranda didelis simbolis „Vilkas“, užimantis 

keturias būgnų pozicijas. Jei šio sukimo metu yra išsukamas dar vienas simbolis „Vilkas“, 

lošėjui suteikiamas dar vienas papildomas sukimas. Šių sukimų metu simbolis „Wild“ gali 

pakeisti bet kurį kitą simbolį, padėdamas sudaryti laiminčius derinius.  
Atsiveria 20-ties langelių lentelė, kurios langeliai slepia skirtingus laimėjimus. Lošėjas renkasi 

langelius tol, kol pasirinktas langelis atveria simbolį „X“, „Lūšis“ arba „Laukiniai gyvūnai“. 
 

2.197 Žaidimas „Indijos perlai“ („Pearls of India“) 

 
„Indijos perlai“ („Pearls of India“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1,00 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
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Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

    

Wild–pakeičia 

bet    

kurį kitą simbolį,    

išskyrus 

simbolius 1000 (tik   

„Šventykla“ ir papildomų   
„Perlas“ sukimų metu) - - 

    

 

10 papildomų sukimų, kurių metu simbolis 

„Perlas“ 

Perlas 

gali pakeisti bet kurį simbolį, padėdamas 

sudaryti 

 laimingus derinius.  

    

 1000 (tik   

 papildomų   

 sukimų metu) - - 
    

Auksinė kaukė Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 750 (“Bet”) x 100 (“Bet”) x 25 

    

Auksinis 

dramblys Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 500 (“Bet”) x 75 (“Bet”) x 20 
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Sidabrinė karvė Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 250 (“Bet”) x 50 (“Bet”) x 15 

    

Sidabrinė ranka Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 120 (“Bet”) x 25 (“Bet”) x 10 

A Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 60 (“Bet”) x 15 (“Bet”) x 7 

K Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 50 (“Bet”) x 10 (“Bet”) x 5 
    

Q Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 40 (“Bet”) x 8 (“Bet”) x 4 

    

J Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 30 (“Bet”) x 6 (“Bet”) x 3 

    

10 Statymo suma Statymo suma Statymo suma 

 (“Bet”) x 25 (“Bet”) x 5 (“Bet”) x 2 

    

Premijinis lošimas („Bonus Game“) – atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkami 

25 simboliai „Šventykla“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų šventyklų, simbolizuojančių 

skirtingus premijinius lošimus:  
I premijinis lošimas„Višnu statula“ („Statue of Vishnu“) – lošėjas turi pasirinkti perlus, 

kuriuos laiko statula. Perlai slepia skirtingus laimėjimus.  
II premijinis lošimas „Brahmos ratas“ („Wheel of Brahma“) – lošėjas suka ratą, sudarytą iš 

trijų segmentų. Šiuose segmentuose yra skirtingos simbolių dalys. Laimėjimo dydis priklauso 

nuo to, kiek simbolių dalių atitiks nustojus suktis rato segmentams: 
 
 

Simbolis x3 x2 

   

Wild perlas - 250 

   

Žalia statula 250 25 

   

Geltona statula 150 25 

   

Mėlyna statula 100 25 

   

Raudona statula 75 25 

   

Bet kurie trys 5 - 

   

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas padauginus lentelėje nurodytus skaičius iš galutinės 

statymo sumos („Total Bet“). 
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III premijinis lošimas „Šivos siena“ („Wall of Shiva“) – lošėjui atsiveria lentelė, sudaryta iš 

25 langelių. Lošėjas turi rinktis langelius, slepiančius skirtingus laimėjimus. Premijinis 

lošimas baigiasi, kai pasirinktas langelis atidengia simbolį „Pavojingas gyvūnas“. 

Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama 

galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas 

lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko 

„Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant 

mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti, kokios spalvos 

korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti, kokios rūšies 

korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo 

laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 

teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 

papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar 

kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos 

spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne 

daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 

laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

2.198 Žaidimas „Laimingas helovinas“ („Happy Halloween“) 
„Laimingas helovinas“ („Happy Halloween“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus simbolį „Scatter ragana“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 

EUR  
(vienas šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,10 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų 

(„Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 x2 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

576 

 

     

Wild moliūgas 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
ragana” 

     

Scatter ragana - - 4 x galutinis statymas - 

 1000 200 40 10 

      
 500 150 40 4 

     

 500 150 40 4 

     

 400 100 20 - 

     

 400 100 20 - 

     

 400 50 20 - 

     

 400 50 20 - 

     

 200 30 10 - 

     

 200 30 10 - 

     

 200 20 10 - 

     

 200 20 10 - 

      
 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Surinkus tris simbolius „Scatter ragana“, laimima 10 papildomų sukimų. Kiekvieno 

papildomo sukimo metu 2-5 būgnuose atsiranda po du papildomus simbolius „Wild 

moliūgas“. 
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2.199 Žaidimas „Debesyse“ („Cloud Quest“) 
 

„Debesyse“ („Cloud Quest“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti 

laimingą simbolių derinį.  
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 

EUR (keturiasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 iki 40 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. 

Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių 

įstrižoje, vertikalioje arba horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti 

keliuose laiminguose deriniuose. Laimingi deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji 

simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. Laimingo derinio 

vidurinio simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis skydas“, kuris gali pakeisti bet 

kurį simbolį, padėdamas sudaryti laimingus derinius. 

 

Papildoma funkcija Super galia („Super Power“). Laiminčioje kombinacijoje išsuktas 

simbolis  
 

 

„Super galia“ aktyvuoja super galios matuoklio dalis:  
5 simboliai „Super galia“ užpildo 3 dalis;  
4 simboliai „Super galia“ užpildo 2 dalis;  
3 simboliai „Super galia“ užpildo 1 dalį. 
 
Užsipildžius vienai ar daugiau super galios matuoklio daliai, apie jį pradeda suktis 

rodyklė, kuriai sustojus ties užpildyta rato dalimi, suteikiamas vienas papildomas 

sukimas su viena iš papildomų funkcijų:  
Laimingasis penketas („Five of Fortune“) – papildomo sukimo laimėjimai yra dauginami 

iš 5.  
Ištvermės simbolis („Emblem of Endurance“) – trys simboliai „Wild auksinis skydas“ 

atsiranda skirtingose lošimo tinklelio vietose ir ten išlieka, nebent lošėjas surenka 

laimingą derinį, sudarytą iš visų „Wild auksinis skydas“ simbolių.  
Pašėlusi sėkmė („Mark of Multitude“) – derinio, sudaryto iš trijų vienodų simbolių, 

viduriniojo simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis skydas“. Derinio, sudaryto 

iš 4 vienodų simbolių, dviejų vidurinių simbolių vietose atsiranda simboliai „Wild 

auksinis skydas“. Derinio, sudaryto iš 5 vienodų simbolių, trijų simbolių vietose atsiranda 

simboliai „Wild auksinis skydas“.  
Sėkmės ženklas („Scatter of Success“) – visi simboliai gali atitikti simbolį „Super galia“. 
  
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 
  

150.00 10.00 0.80 
 
 
 
Pakeičia bet kurį    
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simbolį. 

    

 50.00 5.00 0.60 
 

 

 

    
 20.00 2.00 0.50 

    
 8.0 1.00 0.40 

    
 5.00 0.90 0.30 

    
 4.00 0.80 0.20 

    
 3.00 0.70 0.20 

    
 2.50 0.60 0.20 

    
 2.00 0.50 0.10 

    
 1.50 0.40 0.10 

    
 1.00 0.30 0.10 

     
Tušti visi langeliai 500.00 

  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Premijinis lošimas („Bonus round“). Prieš kiekvieną sukimą, lošimo tinklelyje viena iš eilių 

yra pažymima „Bonus“ žodžiu. Jei lošėjas „išvalo“ šios eilutės simbolius ir atidengia žodį 

„Bonus“, prasideda premijinis lošimas („Bonus round“). Prieš prasidedant premijiniam 

lošimui, lošėjui atsitiktine tvarka suteikiama nuo 5 iki 20 papildomų sukimų 3 būgnų ir 

vienos linijos lošime. Lošėjo tikslas yra nugalėti priešą kiekviename iš penkių premijinio 

lošimo lygių, naudojant suteiktus papildomus sukimus. Tam, kad priešas būtų nugalėtas, 
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lošėjas turi surinkti atitinkamą laimingų derinių skaičių. Nugalėjus priešą, lošėjas laimi dar 

tris papildomus sukimus ir patenka į sekantį lygį, kur turi nugalėti kitą priešą. Laimingų 

derinių laimėjimai yra dauginami iš lygio skaičiaus (1-5). Nugalėjus paskutinį (penktą) 

priešą, laimėjimas gali būti padaugintas iki 100 kartų. Už kiekvieną nepanaudotą papildomą 

sukimą lošėjas laimi laimėjimą, lygų statymo sumai padaugintai iš 2. 
 
 

2.200 Žaidimas „Bokštas“ („Tower Quest“) 
 
Žaidimas „Bokštas“ („Tower Quest“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1,00 EUR 

(„Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų 

(„Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

    
Wild bokštas Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Burtininkas“, „Raudonas 

 buteliukas“ ir „Mėlynas buteliukas“.  

 250 75 20 
    

Geltonplaukis    

karys 175 60 15 

    

Raudonplaukė    

šaulė 150 50 12 

    

Ugninis    

drakonas 125 40 10 

    



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

580 

 

Mirties riteris -    

skeletas 100 30 8 

    
Žalias karys 75 25 6 

    
A 60 20 5 

    
K 50 15 4 

    
Q 40 12 3 

    
J 30 10 2 

Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Papildomos funkcijos Nr. 1 - atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkama 5, 10 

arba 15 simbolių „Mėlynas buteliukas“: 

5 x simbolis „Mėlynas buteliukas“ – 1 papildomas sukimas, kurio metu visą trečią būgną 

apima simbolis „Wild bokštas“. Laimėjimai dauginami iš 2.  
10 x simbolis „Mėlynas buteliukas“ – 1 papildomas sukimas, kurio metu penki vertingiausi 

simboliai  
(„Geltonplaukis karys”, „Raudonplaukė šaulė”, „Ugninis drakonas”, „Mirties riteris – 

skeletas” ir „Žalias karys“) gali pakeisti bet kurį simbolį.  
15 x simbolis „Mėlynas buteliukas“ –1 papildomas sukimas, kurio metu 1, 3 ir 5 būgnus 

dengia „Wild bokštas“ simboliai. Papildomos funkcijos Nr. 2 - atsiveria lošėjui, kai per 

skirtingus sukimus surenkama 10, 20 arba 30 simbolių „Raudonas buteliukas“:   
10 x simbolis „Raudonas buteliukas“ – 5 papildomi sukimai, kurių metu visi laimėjimai už 

derinius, kuriuose yra simbolis „Wild bokštas“, yra dauginami iš 3.  
20 x simbolis „Raudonas buteliukas“ – 5 papildomi sukimai, kurių metu du vertingiausi 

simboliai („Geltonplaukis karys” ir „Raudonplaukė šaulė”) gali pakeisti bet kuriuos kitus 

simbolius.  
30 x simbolis „Raudonas buteliukas“ – 5 papildomi sukimai, o prieš kiekvieną iš jų lošimo 

būgnuose atsiranda papildomi simboliai „Wild bokštas“, kurie sukimo metu išlieka savo 

pozicijose. 

Premijinis lošimas („Bonus round“) – atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Burtininkas“. Premijinio lošimo metu lošėjas turi nugalėti priešininką žaidžiant 

kortomis ir gali laimėti laimėjimą, lygų galutinio statymo sumai padaugintai iki 500. 
 

2.201 Žaidimas „Kalmaro akis“ („Eye of the Kraken“) 
 
„Kalmaro akis“ („Eye of the Kraken“) - lošimas tinklelyje, sudarytame iš 3x3 langelių ir, 

kurio tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 

EUR (dešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,20 iki 10 

EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų simbolių, esančių įstrižoje, vertikalioje 

arba horizontalioje eilutėje. Lošimo metu atsitiktinai pasirodantis simbolis „Wild čiuptuvas“ 

gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter šalmas“.  
Laimintys deriniai: 
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Simbolis x3 
  

Wild čiuptuvas 200 
  

Torpeda 200 
  

Kapitonas 100 
  

Jūreivė 50 
  

Mechanikas 15 
  

Bet kurie trys: Kapitonas, Jūreivė, Mechanikas 5 
  

Šalmas 8 
  

Kompasas 6 
  

Žeberklas 4 
  

Deguonies balionas 4 
  

Batai 4 
  

Bet kurie trys: Žeberklas, Deguonies balionas, 
Batai 2 

  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“) 

sumos. 

Papildomi 9 sukimai laimimi išsisukus penkiems ar daugiau simbolių „Šalmas“. 

Papildomų sukimų metu simbolis „Mėlyna kalmaro akis“ gali pakeisti bet kurį simbolį. 

Premijinis lošimas („Bonus round“) – atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus 

surenkama 50 simbolių „Torpeda“. Premijinio lošimo metu lošėjas turi pasirinkti 3 iš 6 

lobių skrynių, slepiančių skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo metu galima laimėti 

laimėjimą, lygų statymo sumai padaugintai iki 500. 

 

2.202 Žaidimas „Kristalai“ („Gemix“) 
 
„Kristalai“ („Gemix“) - lošimas, sudarytas iš 7x7 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti 

laimingą simbolių derinį.  
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 

100 EUR (vienas šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,50 iki 100 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. 

Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš 5 ar daugiau vienodų simbolių, 

besiliečiančių vienas į kitą. Laimingi deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai 

kartu su naujais simboliais krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių.  
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir 

laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 

 
 

Simbolis 15+ 12+ 10+ 9 8 7 6 5 
         
Žvaigždutė 1000 200 40 25 15 10 7 3.5 
         

Širdelė 500 100 15 10 7.5 5 3.5 2.5 
         

Mėnulis 200 50 12 7.5 4 3 2 1.5 
         

Gėlytė 100 25 8 5 2.5 1.5 1.2 1 
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Penkiakampis 30 10 4 2 1.2 0.8 0.6 0.5 
         

Kvadratas 15 5 2 1 0.7 0.5 0.4 0.3 
         

Trikampis 10 3 1.2 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 
         

Stačiakampis 7.5 2 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 
         

 
Papildoma funkcija – suteikiama, kai vieno sukimo metu laimima su 20 ar daugiau simbolių.  
Papildoma funkcija suteikia vieną iš efektų:  
Grandininis žaibas („Chain Lightning“). Du priešinguose kampuose esantys simboliai 

sujungiami elektrine grandine, liečiančia kitus simbolius. Šie simboliai paverčiami į vieną iš 

kampinių simbolių.  
Šviesos spindulys („Light Beam“). Iš vieno simbolio iššauna vertikalūs ir horizontalūs 

spinduliai, kurių paveikti simboliai paverčiami į kitus simbolius.  
Kristalų transformacija („Crystal Warp“). Parenkamas vienas simbolis, kurį atitinkantys 

simboliai paverčiami kitais simboliais, kurių lošimo lentelėje yra daugiausiai.  
Novos sprogimas („Nova blast“). Parenkamas vienas simbolis, kuris sprogsta, pašalindamas 

daugybę simbolių iš lošimo lentelės. 
 
 

2.203 Žaidimas „Kelių rankų Juodasis Džekas“ („Black Jack Multi Hand“) 
 
„Kelių rankų Juodasis Džekas“ („Black Jack Multi Hand“) - lošimas, kurio tikslas yra surinkti 

daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. 

Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 

Vienu metu lošėjas gali lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), 

lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) 

mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“). 

Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du 

atskirus lošimus vieną kartą. 

Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą. Pasirinkus statymo 

padvigubinimą („Double“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą.  
Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo 

atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo 

sumos. Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta 

statymo suma laimi. Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo 

apdraustą sumą.  
Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų 

sumos.  
Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).  
Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi 

padalinimą.  
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Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir 

lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.  
Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) 

yra lygi 21. 

Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“. 

Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės. 

 

  
Laimėjimų lentelė:  

Rezultatas Laimėjimo 

 santykis (su 

 statymu) 
  

Laimėjimas 1:1 
  

Juodasis Džekas (Black Jack) 3:2 
  

Draudimas 2:1 
  

 
 

2.204 Žaidimas „Europietiškasis Juodasis Džekas MH“ („European Black Jack 

MH“) 
 

Žaidimas „Europietiškasis Juodasis Džekas MH“ („European Black Jack MH“) - 

lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, 

bet ne daugiau nei 21 tašką. 

Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš 

jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 
 
Vienu metu lošėjas gali lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), 

lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-

us) mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“). 

Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos (kiekvienam lošimui/rankai), o 

dalintojui padalinama viena korta.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų: 

Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į 

du atskirus lošimus vieną kartą. 

Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų 

kortų taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), lošėjas 

negali gauti daugiau nei vieną kortą. 

Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo 

atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto 

statymo sumos. Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo 

apdrausta statymo suma laimi. Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi 

savo apdraustą sumą. 

Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos. 
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Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“). 

Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą: 

Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi 

padalinimą.  
Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir 

lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.  
Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) 

yra lygi 21. 

Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
 

Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  
Laimėjimų lentelė:  

Rezultatas Laimėjimo 

 santykis (su 

 statymu) 
  

Laimėjimas 1:1 
  

Juodasis Džekas (Black Jack) 3:2 
  

Draudimas 2:1 
  

 
 

2.205 Žaidimas „Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas MH“ („Double Exposure 

Black Jack MH“) 
 

„Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas MH“ („Double exposure Black Jack MH“) - lošimas, 

kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne 

daugiau nei 21 tašką.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš 

jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 

EUR (vienas šimtas eurų). 
 
Vienu metu lošėjas gali lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), 

lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-

us) mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“). 

Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas. Lošėjas mato abi 

dalintojui padalintas kortas.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į 

du atskirus lošimus vieną kartą. 

Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų 

kortų taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), lošėjas 

negali gauti daugiau nei vieną kortą. 

Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos 

Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“). 

Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
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Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi 

padalinimą. 

Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), lošėjas pralaimi. Jeigu 

lošėjas ir dalintojas surinko „Juodąjį Džeką“, laimi lošėjas.  
Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) 

yra lygi 21.  
Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  
 

 

 

Laimėjimų lentelė:  
Rezultatas Laimėjimo 

 santykis (su 

 statymu) 
  

Laimėjimas 1:1 
  

Juodasis Džekas (Black Jack) 1:1 
  

 
 
 

2.206 Žaidimas „Vienos kaladės Juodasis Džekas MH“ („Single Deck Black Jack 

MH“) 
 
„Vienos kaladės Juodasis Džekas MH“ („Single Deck Black Jack MH“) - lošimas, kurio 

tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau 

nei 21 tašką. 

Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš 

jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 
 
Vienu metu lošėjas gali lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), 

lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) 

mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  
Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į 

du atskirus lošimus vieną kartą. 

Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą. Pasirinkus statymo 

padvigubinimą („Double“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą. 

Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo 

atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto 

statymo sumos. Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo 

apdrausta statymo suma laimi. Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi 

savo apdraustą sumą.  
Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos. 
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Pasiduoti –prarasti pusę savo statymo prieš dalintojui atverčiant jo antrąją kortą ir baigti 

lošimą. 

Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“). 

Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą: 

Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi 

padalinimą. 

Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir 

lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.  
Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) 

yra lygi 21. 

Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
Lošime naudojama viena kortų kaladė. 

 

  
Laimėjimų lentelė:  

Rezultatas Laimėjimo 

 santykis (su 

 statymu) 
  

Laimėjimas 1:1 
  

Juodasis Džekas (Black Jack) 6:5 
  

Draudimas 2:1 
  

 
 

2.207 Žaidimas „Prancūziška ruletė“ („French Roulette“) 
 

„Prancūziška ruletė“ („French Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje 

sustos kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, 

sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda 

spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva. 
 
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali 

statymo suma - €1 (vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis 

eurų).  
Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės 

pasirinktoje (-ose) vietoje (-ose).  
Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, 

tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36).  
Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia 

pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Eilė 0/2/3“ („Serie 0/2/3“), 

„Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Serie 5/8“).  
Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, 

lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių:  
Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
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Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame 

stulpelyje;  
Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų 

stulpelių;  
Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų 

horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių 

esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „P12“, „M12“ ir „D12“, 

kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.  
Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ 

arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  
Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva.  
Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio 

visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius 

skaičius. 

 Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:  
 „Eilė 0/2/3“ („Serie 0/2/3“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Serie 0/2/3“, kuris apima 

skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, 

išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito.  
„Eilė 5/8“ („Serie 5/8“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Serie 5/8“, kuris 

apima skaičius 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant 

ruletės rato vienas paskui kitą.  
„Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris 

apima skaičius 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Eilė 0/2/3“ („Serie 

0/2/3”) ir „Eilė 5/8“ („Serie 5/8”).  
Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 

Statymas Laimėjimo santykis 
Vienas skaičius 35:1 
(„Straight up“)  

  
Skaičių pora („Split“) 17:1 
Trys skaičiai 
(„Street“) 11:1 
Trijulė („Trio“) 11:1 
Kampas („Corner“) 8:1 
Keturi skaičiai („Four 8:1 
bet“)   
Šeši skaičiai („Six 5:1 

line“)  
Kolona („Column“) 2:1 
Tuzinas („Dozen“) 2:1 
Maži/ dideli skaičiai 1:1 

(„Low / High“)  
Raudonas / juodas 1:1 
(„Red/Black“)  
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Lyginis/nelyginis 1:1 
(„Even/Odd“)  

 

2.208 Žaidimas „Angliška ruletė“ („English Roulette“) 
 
„Angliška ruletė“ („English Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje 

sustos kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, 

sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda 

spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali 

statymo suma - €1 (vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas 

tūkstantis eurų).  
Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje  
(-ose) vietoje (-ose). 

Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, 

tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 

Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma 

tokia pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), 

„Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“). 

Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, 

lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių: 

Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių; 

Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės 

vertikaliame stulpelyje;  
Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų 

gretimų stulpelių;  
Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų 

horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 

skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir 

„3rd 12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.  
Maži / dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-

18“ arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių. 

Raudona / juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. 

Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
Lyginis / nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio 

visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius 

skaičius.  
Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:  
„Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 

22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, 

išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito. 
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 „Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima 

skaičius 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės 

rato vienas paskui kitą. 

„Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, 

kuris apima skaičius 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Kaimynai“ 

(„Voisins“) ir „Eilė 5/8“ („Tiers”).  
Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 

Statymas Laimėjimo santykis 
Vienas skaičius 35:1 
(„Straight up“)  

  
Skaičių pora („Split“) 17:1 
Trys skaičiai 
(„Street“) 11:1 
Trijulė („Trio“) 11:1 
Kampas („Corner“) 8:1 
Keturi skaičiai („Four 8:1 

bet“)  
Šeši skaičiai („Six 5:1 
line“)  
Kolona („Column“) 2:1 
Tuzinas („Dozen“) 2:1 
Maži/ dideli skaičiai 1:1 
(„Low/ High“)  
Raudonas/ juodas 1:1 
(„Red/Black“)  
Lyginis/nelyginis 1:1 
(„Even/Odd“)  

 
 

2.209 Žaidimas „Europietiška ruletė“ („European Roulette“) 
 
„Europietiška ruletė“ („European Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje 

sustos kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, 

sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda 

spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali 

statymo suma - €1 (vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis 

eurų). 

Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės 

pasirinktoje  
(-ose) vietoje (-ose). 

Statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona 

ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 

Lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių 

skaičių, ar ant skaičių grupių:  
Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių; 

Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame 

stulpelyje; 
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Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3; 

Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų 

stulpelių;  
Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų 

horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių 

esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 

12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.  
Maži / dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ 

arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių. 

Raudona / juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva.  
Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
Lyginis / nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio 

visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius 

skaičius.  
Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 

Statymas Laimėjimo santykis 
Vienas skaičius 35:1 
(„Straight up“)  

  

Skaičių pora („Split“) 17:1 
Trys skaičiai 
(„Street“) 11:1 
Trijulė („Trio“) 11:1 
Kampas („Corner“) 8:1 
Keturi skaičiai („Four 8:1 
bet“)  
Šeši skaičiai („Six 5:1 
line“)  
Kolona („Column“) 2:1 
Tuzinas („Dozen“) 2:1 
Maži / dideli skaičiai 1:1 

(„Low/ High“)  
Raudonas / juodas 1:1 
(„Red/Black“)  
Lyginis / nelyginis 1:1 
(„Even/Odd“)   

 

2.210 Žaidimas „Kazino Hold‘em pokeris“ („Casino Hold‘em“) 
 
„Kazino Hold‘em pokeris“ („Casino Hold‘em“) - kortų lošimas, kurio tikslas – surinkti 
didžiausios galimos vertės penkių kortų derinį iš septynių kortų (dviejų „savų“ ir penkių 
bendrų), kurio vertė būtų didesnė nei dalintojo kortų derinio vertė.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš 

jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR 

(vienas šimtas eurų).  
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant 

kortas, privalo atlikti statymą ant „Ante“ laukelio, taip pat gali atlikti papildomą statymą ant 

„AA Bonus“ laukelio.Savo statymą lošėjas turi patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  
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Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas ir tris atverstas bendras 

kortas.  
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
Statyti/atsakyti („Call“) – atlikti statymą, lygų dvigubam „Ante“ statymui;  
Atsisakyti („Fold“) – nusimesti kortas ir baigti lošimą. Lošėjas praranda „Ante“ ir „AA 
Bonus“ statymus.  
Lošėjas laimi, jei iš dviejų savo ir trijų bendrų kortų sudaro vieną iš derinių: 

Derinys 

Laimėjimo santykis su “AA 

Bonus” 

 statymu 

  
Karališkoji rūšis (Royal Flush) 100:1 
Vienos rūšies eilė (Straight 
Flush) 50:1 
Keturios vienodos (4 of a Kind) 40:1 
Pilnas namas (Full House) 30:1 
Rūšis(Flush) 20:1 
Tūzų pora ir eilė (Pair of Aces to 7:1 
Straight)  
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Lošėjui atsakius („Call“), ant stalo padalinamos likusios 2 bendros kortos ir parodomos dvi 

dalintojo kortos. 

 

Lošėjas laimi, jei jo kortų kombinacija yra aukštesnė už dalintojo: 
 

Derinys 

Laimėjimo santykis su Ante 

statymu 
  

Karališkoji rūšis (Royal 
Flush) 100:1 

  

Vienos rūšies eilė (Straight 20:1 
Flush)  

  

Keturios vienodos (4 of a 
Kind) 10:1 

  

Pilnas namas (Full House) 3:1 
  

Rūšis (Flush) 2:1 
  

Eilė arba mažiau (Straight or 1:1 
Less)  

  

 

2.211 Žaidimas „Pai Gou Pokeris“ („Pai Gow Poker“) 
 
„Pai Gou Pokeris“ („Pai Gow Poker“) - kortų lošimas, kurio tikslas – surinkti didžiausios 

galimos vertės kortų, kurio vertė būtų didesnė nei dalintojo kortų derinio vertė.  
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. 

Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 

Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant 

kortas, privalo atlikti „Ante“ statymą ant „Bet“ laukelio. Savo statymą lošėjas turi patvirtinti 

mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  
Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po 7 kortas, kurios turi būti atskirtos į du 

derinius: 2 kortų derinį ir 5 kortų derinį. 5 kortų derinys visada turi būti aukštesnis už 2 kortų 

derinį. Padalinus kortas į du derinius, lošėjas turi paspausti mygtuką „Žaisti“ („Play“).  
Dalintojo kortos yra atverčiamos ir nustatomas laimėtojas. Jei tik vienas lošėjo derinys laimi 

prieš dalintojo atsakantįjį derinį, lošėjui grąžinamas Ante statymas. Jei abu dalintojo deriniai 

aukštesni iš lošėjo derinius, lošėjas pralaimi savo Ante statymą. Jei abu lošėjo deriniai 

aukštesni už dalintojo derinius, lošėjas laimi santykiu 1:1, atėmus 5%.  
Lošimas lošiamas su 53 kortų kalade, įskaitant juokdarį. Ši korta gali būti panaudota kaip tūzas 

arba padėti užpildyti Eilę (straight), Rūšį (flush)arba Vienos rūšies eilę (straight flush). 

 

2.212 Žaidimas „Juokdario pokeris MH“ („Joker Poker MH“) 
 
„Juokdario pokeris MH“ („Joker Poker MH“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti 

laimingą kortų derinį. 
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Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai).  
Maksimali statymo suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų 

skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti 

mygtuką Dalinti („Deal“). 

Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų 

dalinimų („Hands“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ 

(Statymas).  
Lošėjui padalinamos 5 kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas 

turi paspausti ant kortų, kurias nori pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos 

kitomis kortomis, paspaudus mygtuką Dalinti („Deal“).  
Laimintys deriniai:  

Derinys 1 moneta 2 monetos 3 monetos 4 monetos 5 monetos 

      

Karališkoji rūšis (Royal Flush) 250 500 750 1000 4000       
Penkios vienodos (Five of a kind) 100 200 300 400 500       
Vienos rūšies eilė su juokdariu (Wild      

Royal Flush) 100 200 300 400 500       
Vienos rūšies eilė (Straight Flush) 40 80 120 160 200       
Keturios vienodos (Four of a kind) 20 40 60 80 100 

Pilnas namas (Full House) 9 18 27 36 45 

Rūšis (Flush) 6 12 18 24 30 

Eilė (Straight) 4 8 12 16 20 

Trys vienodos (Three of a kind) 2 4 6 8 10 

Dvi poros (Two pairs) 1 2 3 4 5 

 

Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės. 

Juokdarys gali pakeisti bet kurią kitą kortą, padėdamas sudaryti laimingą kortų derinį. 

 

2.213 Žaidimas „Pašėlusi dviakė MH“ („Deuces Wild MH“) 
 
„Pašėlusi dviakė MH“ („Deuces Wild MH“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimingą 

kortų derinį. 

Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai).  
Maksimali statymo suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų 

skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti 

mygtuką Dalinti („Deal“).  
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Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų dalinimų („Hands“) 

skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).  
Lošėjui padalinamos 5 kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas turi 

paspausti ant kortų, kurias nori pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos kitomis kortomis, 

paspaudus mygtuką Dalinti („Deal“).  
Laimintys deriniai: 
 

Derinys 1 moneta 2 monetos 3 monetos 4 monetos 5 monetos 

      

Karališkoji rūšis (Royal Flush) 250 500 750 1000 4000       
Keturios dviakės 200 400 600 800 1000       
Vienos rūšies eilė su dviake (Wild 
Royal      

Flush) 25 50 75 100 125       
Penkios vienodos (Five of a kind) 10 20 30 40 50       
Vienos rūšies eilė (Straight Flush) 8 16 24 32 40       
Keturios vienodos (Four of a kind) 4 8 12 16 20       
Pilnas namas (Full House) 4 8 12 16 20       
Rūšis (Flush) 2 4 6 8 10       
Eilė (Straight) 2 4 6 8 10       
Trys vienodos (Three of a kind) 1 2 3 4 5 

      

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės. 

Dviakė gali pakeisti bet kurią kitą kortą, padėdamas sudaryti laimingą kortų derinį. 
 

2.214 Žaidimas „Valetai arba geriau MH“ („Jacks or Better MH“) 
 
„Valetai arba geriau MH“ („Jacks or Better MH“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti 
laimingą kortų derinį.  
Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai).  
Maksimali statymo suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų 

skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti 

mygtuką Dalinti („Deal“).  
Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų dalinimų („Hands“) 

skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas). Lošėjui padalinamos 5 

kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas turi paspausti ant kortų, kurias nori 

pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos kitomis kortomis, paspaudus mygtuką Dalinti 

(„Deal“).  
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Laimintys deriniai: 
 

Derinys 1 moneta 2 monetos 3 monetos 4 monetos 5 monetos 

      

Karališkoji rūšis (Royal Flush) 250 500 750 1000 4000 

      

Vienos rūšies eilė (Straight Flush) 50 100 150 200 250 

      

Keturios vienodos (Four of a kind) 25 50 75 10 125 

      

Pilnas namas (Full House) 6 12 18 24 30 

      

Rūšis (Flush) 5 10 15 20 25 

      

Eilė (Straight) 4 8 12 16 20 

      

Trys vienodos (Three of a kind) 3 6 9 12 15 

      

Dvi poros (Two pairs) 2 4 6 8 10 

      

Valetai arba geriau (Jacks or better) 1 2 3 4 5 

      

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės. 

 

2.215 Žaidimas „Atostogų metas“ („Holiday season“) 

„Atostogų metas“ („Holiday season“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Galima aktyvinti 

iki 10 eilučių bei statyti iki 5 monetų eilutei. Eilutės turi būti aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 

4 ir pan.). Žaidime „Atostogų metas“ yra universalusis simbolis ir „Scatter“ simbolis. 

Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno simbolius (išskyrus „Scatter“ simbolius) ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. Trys arba daugiau „Scatter“ simbolių ant būgnų paleidžia 

„Win Spins™“ funkciją. Funkcija „Win Spins™“ yra nemokamų sukimų komplektas, kur 

kiekvienas sukimas užtikrina bent vieną laimingą derinį.Funkcija „Win Spins™“ gali būti 

pakartotinai paleista iki iš viso 20 sukimų, jei, naudojant funkciją, ant būgnų gaunamas 

„Scatter“ simbolis. Už „Scatter“ simbolį gaunami 2 papildomi sukimai. Galite bandyti 

padauginti savo prizą per papildomą lošimo raundą. Laimėję prizą, nuspauskite mygtuką 

LOŠTI ir pradėkite raundą. Jūsų tikslas yra teisingai atspėti užverstos kortos spalvą arba rūšį. 

Spėti galite spustelėję atitinkamą mygtuką. Jei teisingai atspėsite spalvą, jūsų prizas 

padvigubės. Jei teisingai atspėsite rūšį, jūsų prizas padidės keturis kartus. Galite lošti lošimo 
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raundą iki penkių kartų iš eilės ir iki 2 500 monetų ribos.Visi simboliai gali būti matomi ant 

visų būgnų tiek per pagrindinį lošimą, tiek per funkciją „Win Spins™“. 

Paveikslėlis Nr. 1  

Stalinis kompiuteris 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

597 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–10 

Nominalai1: 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 1 000 000 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 
Simboliai 
Šiame lošime iš viso yra 12 skirtingų simbolių: 1 „Win Spin™“ „Scatter“ simbolis, 1 

universalusis simbolis, 5 simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos 

gaunama nedidelė suma. 

 

Paveikslėlis Nr. 3 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 1 000 200 50 

HP5 750 150 20 

HP4 500 100 20 

HP3 400 75 10 

HP2 250 75 10 

HP1 250 50 5 

LP5 150 50 5 

LP4 125 25 3 

LP3 100 25 3 

LP2 75 20 3 

LP1 50 20 3 

Simbolis „Scatter“ Universalusis simbolis 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 3 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Paveikslėlis Nr. 4 

„Art“ 

     
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

Paveisklėlis Nr. 5 

 

2.216 Žaidimas „Trolių medžiotojai“ („Troll Hunters“) 

„Trolių medžiotojai“(„Troll Hunters“) yra lošimo automatas su 5 x 5 tinkleliu. Ant tinklelio 

krenta simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai gaunama 3 arba daugiau 

simbolių eilutėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilutės ir stulpeliai aktyvūs, o simboliai 

gali būti kelių laimingų derinių dalis. 

„Trolių medžiotojuose“ yra universalusis simbolis „ Auksinė runa“. Universalusis simbolis 

pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus derinius. Laimingi deriniai 

pašalinami surinkus laimėjimą, o likę simboliai krenta toliau, kad galimai sudarytų naujus 

derinius. Universalusis simbolis matomas ties viduriniu simboliu, kai iš tinklelio pašalinamas 3 

simbolių laimingas derinys. Per kiekvieną naują kritimą padidinamas laimėjimo daugiklis. Jei iš 

tinklelio pašalinami visi simboliai, suteikiamas specialus visiško išvalymo laimėjimas.  

„Trolių medžiotojuose“ yra papildomas lošimas. Papildomas lošimas yra nemokamų lošimų 

raundų rinkinys, jis paleidžiamas, jei iš stulpelio BONUS išvalomi visi simboliai. Daugiklis yra 

komplektas, kurį sudaro visiškai išvalytų stulpelių BONUS skaičius. Laimėjimai pasiekiami, 

kai bet kur tinklelyje gaunami 5 arba daugiau sutampančių simbolių. Visi laimėjimai per 

papildomą lošimą padauginami iš daugiklio.  

Simbolis HP5 HP4 HP3 HP2 HP1 

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Per papildomą lošimą naudojamas kitas simbolių komplektas, jame negali būti matomas 

universalusis simbolis. Gavus 5 arba daugiau papildomus simbolius (trolį) per papildomą 

lošimą, suteikiami papildomi raundai, iki daugiausia 20 iš eilės einančių papildomų raundų. 

Vienas papildomas raundas suteikiamas už trolį laimingame derinyje. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2  

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 
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Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 (20 x 0,01) 

Didžiausias statymas (*): 100,00 (20 x 5,00) 

Didžiausias laimėjimas (*): 2057805 

 

Mokėjimų lentelė  

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėta suma dauginama iš bendros statomos sumos. 

Įprasto lošimo mokėjimų lentelė 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 500,00 15,00 5,00 

HP3 25,00 2,50 0,50 

HP2 15,00 1,50 0,35 

HP1 15,00 1,50 0,35 

LP5 10,00 1,25 0,30 

LP4 10,00 1,25 0,30 

LP3 7,50 1,00 0,25 

LP2 7,50 1,00 0,25 

LP1 5,00 0,75 0,20 

LP5 + LP4 2,50 0,50 0,15 

LP3 + LP2 2,50 0,50 0,15 

 

Papildomo lošimo mokėjimų lentelė 

Simbolis 
X10 arba 

daugiau 
X9 X8 X7 X6 X5 

HP3 175,00 100,00 50,00 25,00 12,50 5,00 

HP2 150,00 75,00 30,00 15,00 10,00 4,00 

HP1 120,00 50,00 25,00 12,00 7,50 3,00 

LP7 100,00 40,00 20,00 10,00 5,00 2,00 

LP6 90,00 30,00 15,00 8,00 4,00 1,50 

LP5 75,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,25 

LP4 75,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,25 

 Mokėjimai 

Išvalius visą 

tinklelį 

1 000,00 
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LP3 75,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,25 

LP2 75,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,25 

LP1 75,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,25 

 

Simboliai 

Šiame lošime iš viso yra 20 skirtingų simbolių: 9 įprastame lošime ir 11 papildomame lošime. 

Pagrindinio lošimo simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

Pagrindinio lošimo simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

 

 

 

Simbolis Universalusis simbolis Papildomas pakartotinis paleidimas 

„Art“ 

  

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

 
  

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Papildomo lošimo simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

Papildomo lošimo simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

2.217 Žaidimas „Saldusis 27“ („Sweet 27“) 

„Saldusis 27“ („Sweet 27“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 27 fiksuotomis mokėjimo 

eilutėmis – sukite saldėsius ir laimėkite grynųjų pinigų prizus. Kai matomas universalusis 

“Wild“ simbolis, jis paleidžia 2 nemokamus sukimus bei rieda per būgnus paleisdamas daugiau 

saldžių laimėjimų. 

Universalusis simbolis gali pakeisti bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

derinius. Kai universalusis simbolis matomas ant 3 būgno, jis paleidžia riedančiąją universaliąją 

funkciją bei suteikia 2 nemokamus sukimus. Per kiekvieną nemokamą sukimą universalusis 

simbolis parieda į 1 būgno kairę, padėdamas paleisti daugiau laimėjimų. Jei per nemokamus 

sukimus matomas kitas universalusis simbolis, nustatomi 2 likę nemokami sukimai pridedant 

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

  
 

Simbolis LP7 LP6 LP5 LP4 

„Art“ 

    
Simbolis LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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dar 1 arba 2 nemokamus sukimus bei padidinant daugiklį vienetu! Didžiausias daugiklis yra x3. 

Didžiausias pakartotinių paleidimų skaičius yra 9. 

Lošime taip pat yra papildomo lošimo raundo funkcija, kuri suteikia galimybę padauginti 

bendrą prizą per bet kurį pagrindinio lošimo sukimą, tinkamai atspėjus paslėptos kortos spalvą 

arba rūšį. Papildomas lošimo raundas gali būti lošiamas iki penkių kartų iš eilės. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 

Būgnų skaičius: 3 

Monetų skaičius: 10 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 
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Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) (27 laimėjimo būdai) 

Nominalai1: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 

0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 

1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 8,00, 

9,00, 10,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 175 800 

 

Mokėjimų lentelė  

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 
 

 
 
Simboliai 

Lošime „Saldusis 27“ iš viso yra 7 skirtingi simboliai: 1 

universalusis simbolis, 2 simboliai, už kuriuos gaunama 

didelė suma, ir 4 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė 

suma. 

Universalieji simboliai ir simboliai, už kuriuos gaunama 

didelė suma 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

Simbolis X3 

Universalusis simbolis 50 

HP2 30 

HP1 30 

LP4 20 

LP3 20 

LP2 10 

LP1 10 

Simbolis 
Universalusis simbolis HP2 HP1 

„Art“ 

 
  

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 
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2.218 Žaidimas „Mėnulio princesė“ („Moon Princess“) 

„Mėnulio princesė“(„Moon Princess“)  yra vaizdo lošimo automatas, žaidžiamas 5 x 5 

tinklelyje. Ant tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai 

gaunama 3 arba daugiau simbolių eilutėje horizontaliai arba vertikaliai. Visos eilutės ir 

stulpeliai aktyvūs, o simboliai gali būti kelių laimingų derinių dalis. 

Laimingi deriniai pašalinami surinkus laimėjimą, o likę simboliai krenta toliau, kad galimai 

sudarytų naujus derinius. Universalusis simbolis bus matomas vidurinio simbolio vietoje, kai iš 

tinklelio pašalinamas 3 simbolių laimingas derinys. Per kiekvieną naują kritimą padidinamas 

laimėjimo daugiklis.  

Spalvingame ir gražiame lošimo „Mėnulio princesė“ pasaulyje yra universalusis simbolis 

(mėnulis), trys princesės simboliai (meilė, žvaigždė, audra) bei mistiniai daiktai. Universalusis 

simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus derinius. Kai 

universalusis simbolis yra vienintelis simbolis tinklelyje, jis pašalinamas ir paleidžiami 

nemokami sukimai! 

Jei per lošimo raundą, per kurį nebuvo laimėjimo, gali būti paleista funkcija „Merginų galia“. 

Priklausomai nuo to, kuri aktyvi princesė rodoma kairėje ekrano pusėje, suteikiamas 

atitinkamas unikalus gebėjimas. Visos „Merginų galios“ funkcijos padeda sukurti galimus 

laimingus derinius. Iš viso galimos trys šių funkcijų variacijos – po vieną kiekvienai princesei. 

Jos yra tokios: 

 

„Meilė“: pasirenkamas ir į kitą simbolį pakeičiamas vienas simbolių komplektas. 

 

„Žvaigždė“: ant tinklelio pridedami vienas arba du universalieji simboliai. 

 

„Audra“: sunaikinami ir nuo tinklelio pašalinami du simbolių komplektai. 

 

Kai visiškai užsipildo ekrane matomas matuoklis, paleidžiama funkcija „Princesės trejybė“. Šis 

matuoklis pripildomas naudojant laimingus princesės simbolių derinius. Universalusis simbolis 

gali būti naudojamas šiuose deriniuose. Kituose deriniuose jis naudojamas nebus.Matuoklį 

„Art“ 
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sudaro trys dalys. Pagal minėtas taisykles: penkios vienos rūšies kortos užpildo visas 3 

matuoklio dalis, keturios – užpildo 2 matuoklio dalis, o trys – vieną matuoklio dalį. 

Kai matuoklis visiškai užpildytas ir daugiau laimėjimų nėra, žaidėjui suteikiamas vienas 

nemokamas raundas. Perstatomas kritimo daugiklis. Naudojant funkciją „Princesės trejybė“, 

paleidžiamos ir funkcijos „Meilė“, „Žvaigždė“ ir „Audra“, taip sudarant galimybę laimėti dar 

daugiau. Ši seka visada vienoda. Kai po kiekvieno kritimo nebėra daugiau laimėjimų, 

paleidžiama funkcija „Merginų galia“ – lošimas tęsiamas įprastai tol, kol nebėra daugiau 

laimėjimų. Ši seka kartojama tol, kol baigiasi lošimo raundas ir išnaudojamos visos „Merginų 

galios“ galios. Visi laimėjimai suskaičiuojami ir grąžinami žaidėjui prieš prasidedant kitam 

lošimo raundui. 

Tuomet aktyvi princesė vėl virsta princese ant ekrano prieš paleidžiant funkciją „Princesės 

trejybė“. 

Kai iš tinklelio išvalomi visi simboliai, paleidžiama nemokamų sukimų funkcija. Pasirinkite 

vieną iš trijų nemokamų sukimų parinkčių. Pasirinkus „Meilės princesę“, suteikiami 4 pradiniai 

nemokami sukimai, pasirinkus „Žvaigždės princesę“, suteikiami 5 pradiniai nemokami sukimai, 

pasirinkus „Audros mergaitę“, suteikiami 8 pradiniai nemokami sukimai. Tuomet tol, kol tęsiasi 

nemokami sukimai, aktyvinama pasirinkta princesių galia, kuri paleidžiama per kiekvieną 

laimėjimo neatnešusį sukimą, kad būtų padėta sudaryti galimus laimingus derinius! Tol, kol 

tęsiasi nemokami sukimai, kritimo daugiklis tarp lošimo raundų neperstatomas ir gali išaugti iki 

x20!  

Nemokamų sukimų funkcija gali būti išplėsta visiškai įkrovus ekrane matomą matuoklį, taikant 

pirmiau aprašytas taisykles. „Meilės princesė“ suteikia 4 pradinius nemokamus sukimus, 

„Žvaigždės princesė“ suteikia 3 pradinius nemokamus sukimus, „Audros mergaitė“ suteikia 2 

pradinius nemokamus sukimus. Didžiausias nemokamų sukimų skaičius yra 20. Per 

nemokamus sukimus funkcija „Princesės trejybė“ neaktyvi. Jei per nemokamus sukimus 

tinklelis išvalomas, laimite momentinį prizą – x100 jūsų bendro statymo! 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 
Mobilus įrenginys 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Nominalai1: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimų lentelė pagrįsta 1,00 EUR statymu. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 50,00 3,00 1,00 

HP3 10,00 1,00 0,30 

HP2 10,00 1,00 0,30 

HP1 10,00 1,00 0,30 

Bet koks HP 5,00 0,50 0,20 

LP4 3,00 0,30 0,15 

LP3 3,00 0,30 0,15 

LP2 2,00 0,20 0,10 

LP1 2,00 0,20 0,10 
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Išvalytas tinklelis (per 

nemokamus sukimus) 

100 

 
Simboliai 

Lošime „Mėnulio princesė“ iš viso yra 8 skirtingi simboliai: 1 universalusis simbolis, 3 

simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 4 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

Universalieji simboliai ir simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.219 Žaidimas „Undinės deimantas“ („Mermaid's Diamond“) 

„Undinės deimantas“ („Mermaid‘s Diamond“)– 5-kių linijų aštuoniakampis žaidimas su net 

720 galimų išmokėjimo rūšių. Statymai priimami naudojant statymo mygtukus, spaudžiant + 

Simbolis 
Universalusis simbolis 

HP3 
HP2 HP1 

„Art“ 

 
   

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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arba – ženklus. Raundas pradedamas paspaudžiant SPIN mygtuką. Laimėjimas paskiriamas 

pagal gretimų simbolių kombinacijas tiek iš kairės į dešinę, tiek iš dešinės į kairę.  

Egzistuoja „Wild“ simbolis (undinė), „Scatter“ simbolis (lobių skrynia), taip pat didelis 

pasirinkimas brangakmenių ir povandeninių gyvių simbolių. „Wild“ simbolis gali būti 

naudojamas vietoje bet kokio simbolio, išskyrus „Scatter“ simbolį. 

Nemokamų sukimų funkcija paleidžiama, kai ant būgnų matomi penki „Scatter“ simboliai (po 

vieną ant kiekvieno būgno) – arba savaime, arba panaudojus dieviškosios intervencijos 

funkciją. Pasirinkite vieną iš penkių ekrane matomų lobio skrynių ir sužinokite, kiek nemokamų 

sukimų laimėjote! Laimėti galite 10, 15 arba 25 pradinių nemokamų sukimų. 

Per nemokamus sukimus nepamirškite ieškoti spindinčio deimanto! Surinkus penkis deimantus, 

bus paleista trišakio universalioji funkcija. Kai surenkamas reikiamas deimantų skaičius, 

universalieji simboliai bus pridėti ant būgnų, ir jie padės sudaryti laimingus derinius. Funkcija 

panaudojama sukimo pabaigoje. Rezultatai bus skaičiuojami ir atitinkamai išmokami. Per 

nemokamus sukimus surinkus deimantų galima sulošti kelis lošimo raundus. Baigiantis 

funkcijai, surinkimo matuoklis perstatomas. 

Nemokamo sukimo funkcija gali būti išplečiama, kai ant būgnų matomas „Scatter“ simbolis. Jei 

ant būgnų matomi 3, 4 arba 5 „Scatter“ simboliai, jums atitinkamai bus suteikti 3, 4 arba 5 

papildomi nemokami sukimai. Pakartotinių paleidimų skaičius neribojamas. Funkcija nebegalės 

būti naudojama, kai bus pasiektas didžiausias galimas laimėjimas. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 

720 mokėjimo būdų (fiksuotų, nematomų 

žaidėjui – viduje sukonfigūruojama 1 mokėjimo 

eilutė) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 

3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimų lentelė pagrįsta 1 EUR statymu. 

Simbolis X5 X4 X3 

HP4 10,00 2,00 1,00 

HP3 2,50 1,25 0,50 

HP2 1,50 0,75 0,30 
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Simboliai 
„Undinės deimante“ iš viso yra dešimt skirtingų simbolių: vienas universalusis simbolis, vienas 

„Scatter“ simbolis, keturi simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir keturi simboliai, už 

kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

 

HP1 1,00 0,50 0,20 

LP4 0,75 0,40 0,15 

LP3 0,75 0,40 0,15 

LP2 0,50 0,25 0,10 

LP1 0,50 0,25 0,10 

Simbolis Universalusis simbolis (vienas) 
Universalusis simbolis 

(išplečiamas) 

Nemokamas sukimas 

funkcijoje „Scatter“ 

„Art“ 

 

 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.220 Žaidimas „Gerovės rūmai“ („Prosperity Palace“) 

„Gerovės rūmai“ („Prosperity Palace“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kuriame 

žaidžiama 10 fiksuotų eilučių ir kuriame gausu tūkstantmečio senumo Azijos kultūros paveldo. 

Prisijunkite prie laimingųjų dvynių ir keliaukite per būgnus bei atraskite turtus! 

Lošime yra universalusis drakono simbolis. Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno 

simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

Trys Budos „Scatter“ simboliai ant būgnų paleidžia dešimties nemokamų sukimų seką. Trys 

papildomi Budos simboliai suteikia dešimt papildomų nemokamų sukimų. Budos simbolis taip 

pat tampa universaliuoju per nemokamus sukimus bei padeda sudaryti dar daugiau laimingų 

derinių! 

Budos „Scatter“ simbolis gali būti matomas tik ant 1, 3 ir 5 būgnų tiek per pagrindinį lošimą, 

tiek per nemokamus sukimus. 

Lošime taip pat yra papildomo lošimo raundo funkcija, kuri suteikia galimybę padauginti 

bendrą prizą per bet kurį pagrindinio lošimo sukimą, tinkamai atspėjus paslėptos kortos spalvą 

arba rūšį. Papildomas lošimo raundas gali būti lošiamas iki penkių kartų iš eilės. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 

7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

Simbolis 5X X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

5 000 1 000 100 10 

HP3 1 000 200 50 5 

HP2 500 100 25 5 

HP1 250 75 15 5 

LP5 150 40 10 – 
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Simboliai 
„Gerovės rūmuose“ iš viso yra dešimt skirtingų simbolių: vienas nemokamų sukimų „Scatter“ 

simbolis, kuris gali keisti išvaizdą ir veikti kaip universalusis simbolis per nemokamus sukimus, 

vienas universalusis simbolis, trys simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir penki 

simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

 

 

LP4 150 40 10 – 

LP3 150 40 10 – 

LP2 100 20 5 – 

LP1 100 20 5 – 

Simbolis 

Nemokamas sukimas 

funkcijoje „Scatter“ 

Pagrindinis žaidimas 

Nemokamas sukimas funkcijoje 

„Scatter“ 

Nemokamas sukimas 

Universalusis simbolis 

„Art“ 

   

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

   

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.221 Žaidimas „Fėjų vartai“ („Fairy Gate“) 
 

„Fėjų vartai“ („Fairy Gate“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

universaliaisiais fėjų pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais. 

Teorinis mokėjimas yra 96,66 %. 

Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). 

Didžiausia statymo suma yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Norėdamas paleisti lošimą, 

žaidėjas turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo suma“) nuo 0,20 EUR iki 100 EUR bei 

spustelėti mygtuką „Sukti“.  

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie pasirodo mokėjimo eilutėje: 

 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo 

suma lygi 1 EUR: 
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Specialieji simboliai 

Fėjų regalijos simbolis 

Fėjų regalijos simbolis matomas tik ant papildomų būgnų per universaliuosius pakartotinius 

fėjų sukimus arba per nemokamus sukimus. 

Fėjų regalijos simbolis nurodo, kiek papildomų universaliųjų sukimų suteikiama sustojus 

būgnui. 

 
Universalusis simbolis 

Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomą „Scatter“ simbolį. 
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Papildomas „Scatter“ simbolis 

Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia nemokamus sukimus. 

Papildomi „Scatter“ simboliai nesusiję su statymo eilutėmis ir gali pasirodyti tik per pagrindinį 

lošimą ant 2, 3 ir 4 būgnų. 

 
 

Lošimo funkcijos 

Universalieji pakartotiniai fėjų sukimai 

Per kiekvieną pagrindinio lošimo sukimą yra tikimybė paleisti universaliuosius pakartotinius 

fėjų sukimus. 

Per juos galima gauti papildomų universaliųjų simbolių. 

Jei funkcija paleidžiama, aktyvinami du papildomi būgnai, kurie išlieka aktyvūs iki tol, kol 

naudojama funkcija. 

Ant papildomų būgnų yra tik fėjų regalijų simboliai, kurie negali sudaryti statymo eilučių. 

Jei per sukimą matomas vienas arba daugiau fėjų regalijos simbolių, prie pirmų penkių būgnų 

pridedami 2–5 papildomi universalieji simboliai už kiekvieną fėjų regalijos simbolį; taip pat 

suteikiamas vienas pakartotinis sukimas. 

Funkcija baigiasi, kai pasukus nematoma nė vieno fėjų regalijos simbolio. 

Per universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus negalimi papildomi „Scatter“ simboliai. 
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Nemokami sukimai 

Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia 10 nemokamų sukimų. 

Papildomi būgnai aktyvūs tol, kol baigiasi funkcija. Fėjų regalijos simboliai gali būti matomi 

per kiekvieną sukimą. 

Per nemokamus sukimus fėjų regalijos simboliai suteikia papildomų universaliųjų simbolių, 

tačiau nesuteikia nė vieno pakartotinio sukimo. 

Nemokamų sukimų funkcija lošiama tol, kol nebelieka nemokamų sukimų ir kol nebegalima jų 

pakartotinai paleisti. 
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2.222 Žaidimas „Mirusiųjų knyga“ („Book of Dead“) 

„Mirusiųjų knyga“ („Book of Dead“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kuriame narsus 

nuotykių ieškotojas Ričis Vaildas akis į akį susiduria su Anubiu ir kitais grėsmingais senovės 

Egipto simboliais. Galima aktyvinti iki 10 eilučių. Eilutės sunumeruotos ir visada aktyvinamos 

skaitine seka (1, 2, 3, 4 ir pan.). 

Knygos simbolis veikia tiek kaip universalusis, tiek kaip „Scatter“ simbolis. Knyga, kaip 

universalusis simbolis, gali pakeisti bet kurį kitą būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

derinius.  

Trys arba daugiau knygos simbolių, kaip „Scatter“ simboliai, gali pasirodyti bet kurioje 

padėtyje ant bet kurio būgno – tai lemia laimėjimą. Be to, paleidžiama dešimties nemokamų 

sukimų seka. Per bet kurį nemokamą sukimą trys knygų „Scatter“ simboliai išplečia nemokamų 

sukimų seką per papildomus dešimt nemokamų sukimų, kol bus laimėtas didžiausias prizas! 

Prieš pradedant nemokamus sukimus, atsitiktine tvarka pasirenkamas įprastas simbolis, kuris 

veikia kaip specialus besiplečiantis simbolis per visą nemokamų sukimų seką.  Pripažinus 

prizus už įprastus laimingus derinius, specialusis simbolis gali plėstis ant trijų būgno padėčių. 

Specialusis simbolis plėsis tik tuomet, jei bus galima laimėti papildomus prizus kartu su 

laimėjimo eilutėmis už laimingus derinius. Išsiplėtusiems simboliams nereikia būti vienas šalia 

kito, kad susidarytų laimingas derinys. 

 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Mobilus įrenginys 

 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–10 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 

2,00 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

HP4 5 000 1 000 100 10 

HP3 2 000 400 40 5 

HP2 750 100 30 5 

HP1 750 100 30 5 

LP5 150 40 5 – 

LP4 150 40 5 – 
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„Scatter“ laimėjimai; monetos padauginamos iš bendros statymo sumos. 

 

Simboliai 
„Mirusiųjų knyga“ iš viso yra dešimt skirtingų simbolių: vienas nemokamų sukimų „Scatter“ 

simbolis, kuris taip pat veikia kaip universalusis simbolis, keturi simboliai, už kuriuos gaunama 

didelė suma, ir penki simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

 

 
 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

LP3 100 25 5 – 

LP2 100 25 5 – 

LP1 100 25 5 – 

Simbolis X5 X4 X3 

„Scatter“ / 

universalusis 

simbolis 

200 20 2 

Simbolis „Scatter“ / Universalusis simbolis 

„Art“ 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

    

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.223 Žaidimas „Didysis katės laimėjimas“ („Big Win Cat“) 

„Didysis katės laimėjimas“ („Big Win Cat“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 

fiksuotomis mokėjimo eilutėmis. Trijų sutampančių simbolių derinys kartu su bet kokia 

mokėjimo eilute sudaro laimėjimą. 

Jūsų draugas katinukas yra universalusis simbolis, kuris matomas bet kurioje vietoje ant visų 

trijų būgnų. Simbolis pakeičia visus įprastus simbolius ir padeda suformuoti laimingus derinius. 

Paleiskite sėkmės pakartotinio sukimo funkciją, kai tas pats simbolis matomas ant dviejų 

būgnų, jei nėra laimingų mokėjimo eilučių. Tuomet gausite vieną nemokamą sėkmingą 

pakartotinį sukimą ant likusio būgno! Per pakartotinį sukimą tokie simboliai lieka savo vietose. 

Jei pakartotinai pasukti galima du skirtingus būgnus, liks tik galimybė pasukti būgną, kuris turi 

didžiausią tikimybę laimėti. 

Kai visi būgnai visiškai užpildyti tuo pačiu katinuko simboliu, žaismingai pasuka daugiklių 

ratą, o jūsų bendras laimėjimas gali būti padaugintas daugiausiai 10 kartų! 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 
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Būgnų skaičius: 3 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 5 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 

0,80, 0,90, 1,00, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 

9,00, 10,00, 15,00, 20,00 

Mažiausias statymas (*): 0,05 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 80 000 

 

Simboliai 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simbolis Universalusis simbolis 

„Art“ 

 

Simbolis HP3 HP2 HP1 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

2.224 Žaidimas „FU ER DAI“ („FU ER DAI “) 

„FU ER DAI“ („FU ER DAI“) yra prašmatnus, elegantiškas 5 būgnų vaizdo lošimo automatas 

su 10 fiksuotų eilučių. Lošime yra išsiplečiantis UNIVERSALUSIS simbolis, galima laimėti 

nemokamų sukimų su lipniaisiais UNIVERSALIAISIAIS simboliais bei iki 20 LAIMĖJIMO 

SUKIMŲ, per kuriuos UNIVERSALIEJI simboliai yra lipnūs, ir visada prizai laimimi!  

Drakono merginų simbolis yra universalusis simbolis, kuris gali pasirodyti ant trijų vidinių 

būgnų (2, 3 ir 4). Universalusis simbolis plečiasi ant viso būgno, kuriame matomas, bei gali 

pakeisti bet kurį kitą įprastą simbolį ir padėti sudaryti laimingą derinį bet kurioje eilutėje.  

Kai ant būgno matomas vienas universalusis simbolis, iš karto paleidžiamas nemokamas 

pakartotinis sukimas. Per pakartotinį sukimą išplečiamas universalusis simbolis prilimpa (lieka 

savo vietoje).  

Kai matomi du arba daugiau universaliųjų simbolių, paleidžiama pradinė 5 nemokamų 

LAIMĖJIMO SUKIMŲ seka. Per kiekvieną LAIMĖJIMO SUKIMĄ prizas yra garantuotas! 

Kiekvienas išplečiamas universalusis simbolis per ankstesnį sukimą prilimpa (lieka savo 

vietoje) per kitą sukimą LAIMĖJIMO SUKIMO sekoje. Kiekvienas universalusis simbolis gali 

likti lipnus iki trijų iš paeiliui einančių LAIMĖJIMO SUKIMO, jei bent vienas naujas 

universalusis simbolis matomas per ankstesnį sukimą. 

 

Kiekvienas universalusis simbolis, kuris matomas per LAIMĖJIMO SUKIMĄ, taip pat 

paleidžia vieną papildomą LAIMĖJIMO SUKIMĄ. Galite laimėti iki 20 iš eilės einančių 

LAIMĖJIMO SUKIMŲ seką! 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

„Art“ 

   

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Stalinis kompiuteris 

 
 

 

 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10 (fiksuotas) 
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Nominalai1: 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

Mokėjimų lentelė 

Laimėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai padauginami iš statymo už eilutę. 

Simboliai 

Šiame lošime iš viso yra 11 skirtingų simbolių: 1 universalusis simbolis, 5 simboliai, už kuriuos 

gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

Paveislėlis Nr. 3 

 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

HP5 1500 200 40 10 

HP4 750 125 25 7 

HP3 500 100 20 6 

HP2 375 75 15 5 

HP1 250 50 10 3 

LP5 150 25 7 – 

LP4 125 20 6 – 

LP3 100 15 5 – 

LP2 75 12 4 – 

LP1 50 10 3 – 

Simbolis Universalusis simbolis 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

2.225 Žaidimas „Hugo“ („Hugo“) 

Pasinerkite į nuotykius su draugišku mažuoju troliu, kurio jums pristatyti tikrai nereikia! 

„Hugo“ („Hugo“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kuris kviečia ieškoti ir iškasti 

labiausiai pasaulyje ieškomą lobį bei išgelbėti mylimą Hugo žmoną Hugoliną nuo blogio 

Išplečiamas 

„Art“ 

simbolis 

   

Simbolis HP5 HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

     

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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pinklių. Galima aktyvinti iki 10 eilučių bei statyti iki 5 monetų eilutei. Eilutės turi būti 

aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 4 ir pan.). 

Lošime yra universalusis simbolis (Hugo), „Scatter“ simbolis (blogoji ragana Afskilija) bei 

vienas premijos „Scatter“ simbolis (lobio skrynia). Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos 

būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ ir papildomus simbolius, ir padeda sudaryti laimingus 

derinius. 

Lobio skrynios „Scatter“ simbolis, matomas ant 1, 3 ir 5 būgno, paleidžia papildomą lobio 

lošimą, kuriame pasirinkti duris aukso kasyklose. Jūsų tikslas yra nepastebėtam pasiekti lobį bei 

rasti didžiausią lobį pasirenkant tinkamą lobio skrynią. Kiekvienos durys gali duoti monetų, o 

radus didžiausią lobį, bus laimėtas didžiausias monetų skaičius! Saugokitės dono Kroko, pikto 

krokodilo, kuris gali slėptis už bet kurių durų. Jei donas jus pastebės, papildomas lošimas 

baigsis. 

Trys arba daugiau blogosios raganos Afskilijos „Scatter“ simbolių ant būgnų paleidžia 

nemokamų sukimų funkcijų. Per nemokamus sukimus ant visų būgnų gali pasirodyti 

papildomas „Scatter“ simbolis (Hugolina). Pasirinkite gauti 5 nemokamų sukimų komplektą, 

kai kiekvienas papildomas „Scatter“ simbolis patrigubina bendrą statymą, arba pasirinkite 10 

nemokamų sukimų komplektą, kai kiekvienas papildomas „Scatter“ simbolis padvigubina 

bendrą statymą. Taip pat galite rinktis 15 nemokamų sukimų komplektą, kai kiekvienas 

papildomas „Scatter“ simbolis suteikia bendro statymo sumos laimėjimą. Nemokamų sukimų 

funkcija gali būti pakartotinai paleista gavus ant būgno tris arba daugiau blogosios raganos 

Afskilijos „Scatter“ simbolių naudojantis funkcija. Jūs gaunate tą patį skaičių papildomų 

sukimų, su kuriuo pasirinkote lošti iš pradžių. 

Lobio skrynios „Scatter“ simbolis gali būti matomas tik ant 1, 3 ir 5 būgno. Blogosios raganos 

Afskilijos „Scatter“ simbolis gali pasirodyti ant bet kurio būgno. Universalusis simbolis 

padvigubina visus laimėjimus, įskaitant gautus per nemokamus sukimus, išskyrus atvejus, kai 

laimėjimą sudaro tik universalieji simboliai. 

 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–10 

Nominalai1: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 
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Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 

„Scatter“ laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos. 

 

Simboliai 
Šiame lošime iš viso yra 13 skirtingų simbolių: vienas premijos „Scatter“ simbolis, vienas 

nemokamo sukimo „Scatter“ simbolis, vienas papildomas „Scatter“ simbolis, keturi simboliai, 

už kuriuos gaunama didelė suma, ir penki simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 

2,00 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 200 000 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis simbolis 2 000 1 000 100 10 

HP4 750 250 25 3 

HP3 500 150 20 2 

HP2 250 75 15 – 

HP1 250 75 15 – 

LP5 150 50 10 – 

LP4 150 50 10 – 

LP3 100 25 5 – 

LP2 100 20 5 – 

LP1 100 20 5 – 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Nemokamas sukimas funkcijoje „Scatter“ 150 15 3 1 

Simbolis Papildomas 

„Scatter“ 

Nemokamas sukimas 

funkcijoje 

„Scatter“ 

Papildomas „Scatter“ 

simbolis 

Universalusis simbolis 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

„Art“ 

  
  

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.226 Žaidimas „Reactoonz“ („Reactoonz“) 

„Reactoonz“ („Reactoonz“) yra kaskadinis vaizdo lošimo automatas, žaidžiamas 7 x 7 

tinklelyje. Ant tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai 

sudedami 5 arba daugiau simbolių sujungtoje grupėje, kai simboliai liečiasi horizontaliai ir 

(arba) vertikaliai. Laimingi deriniai pašalinami, tuomet ant tinklelio pradeda kristi nauji 

simboliai. Lošimas tęsiasi, toliau krenta simboliai tol, kol gali būti sudaryti nauji laimingi 

deriniai. 

Visi laimėjimai per lošimo raundą po vieną prisideda prie 5 kvantinių šuolių įkrovos matuoklių. 

Kai įkrovos matuoklis yra visiškai įkrautas, atsitiktine tvarka į eilę pastatoma viena iš toliau 

pateiktų kvantinių funkcijų. 

„Sugriuvimas“: 3–6 simboliai virsta į universaliuosius simbolius, kartu sunaikinant visus 

gretimus simbolius. 

„Perstatymas“: pasirenkamas 1 atsitiktinis vienaakis simbolis, o visi sutampantys simboliai 

virsta kitu simboliu. Jei tinklelyje yra daugiau negu vienas vienaakis simbolis, funkcija gali 

pasirinkti bet kurį iš šių simbolių. 

„Nugriovimas“: sunaikinami visi vienaakiai simboliai ir visi sutampantys simboliai. 

„Perpjovimas“: per centrą perpjaunamas universalusis simbolis, tinklelyje suformuojamos dvi 

susikertančios įstrižos eilutės. Kiekvienoje eilutėje rodomas jos atsitiktinis simbolis. 

Kai visiškai įkraunami visi 5 įkrovos matuokliai, funkcija „Gargantoon“ pastatoma į eilę. 

„Gargantoon“ ant tinklelio pirmiausia prideda 3 x 3 universalųjį simbolį atsitiktinėje vietoje. Jei 

daugiau kaskadų nebėra, pirmiausia matomi du 2 x 2 universalieji simboliai, o galiausiai – 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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devyni 1 x 1 universalieji simboliai. Prieš kiekvieną veiksmą iš viršaus krenta nauji simboliai, 

kurie užpildo tinklelį. 

Jei nėra kaskadų, kurias būtų galima paleisti, paleidžiamos eilėje surikiuotos kvantinės 

funkcijos. Lošimo raundas tęsiasi įprastai, įkraunami įkrovos matuokliai, siekiant gauti daugiau 

efektų ir sukuriant galimybę laimėti daugiau! Įkrovos matuokliai perkraunami tik kiekvieno 

raundo pabaigoje, jei nebėra laimingų derinių. 

Per bet kurį nelaimingą sukimą „Gargantoon“ gali paleisti 4–8 universaliuosius simbolius ant 

tinklelio. 

 

4 sutampantys įprasti simboliai, esantys vienas šalia kito kvadrato forma, automatiškai sudaro 

„Giantoonz“. Laimėjimai padvigubėja, jei susidaro bet kokie laimingi deriniai, jei vienas arba 

daugiau „Giantoonz“ yra jų dalis.  

Vienas atsitiktinis vienaakis simbolis per kiekvieną sukimą pažymėtas kaip svyruojantis 

simbolis. Jei bet kuris iš pažymėtų simbolių yra laimingo derinio dalis, gaunami 2 universalieji 

simboliai. Universalieji simboliai pakeičia visus įprastus simbolius! 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 7 

Simbolių skaičius ant vieno 

būgno: 
7 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1.50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 (20 x 0,01) 

Didžiausias statymas (*): 100,00 (20 x 5,00) 

Didžiausias laimėjimas (*): 457 030 

Mokėjimų lentelė 

Grupiniai laimėjimai; laimėta suma dauginama iš bendros statomos sumos. 

Simbolis 

x15 

arba 

daugiau 

x12 

arba 

daugiau 

x10 

arba 

daugiau 

X9 X8 X7 X6 X5 

HP4 750 50 20 8 5 3 2 1 

HP3 300 25 10 4 3 2 1 0,8 

HP2 150 10 5 3 2 1 0,8 0,6 

HP1 75 5 3 2 1,5 1 0,7 0,5 
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LP4 10 3 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,15 

LP3 10 3 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,15 

LP2 3 1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,15 0,1 

LP1 3 1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,15 0,1 

Simboliai 

Lošime yra 10 simbolių: 4 simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, 4 simboliai, už kuriuos 

gaunama nedidelė suma bei 2 universalieji simboliai. 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

Simbolis Universalusis simbolis Specialusis universalusis simbolis („Gargantoon“) 

„Art“ 

 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

    

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.227 Žaidimas „Pied Piper“ („Pied Piper“) 
 

„Pied Piper“ („Pied Piper“) – tai 4 x 5 būgnų, 40 eilių lošimo automatas su „Piper“ 

pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR 

iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1 EUR: 
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Specialieji simboliai:  

Simbolis „Piper Wild“ 
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Simbolis „Piper Wild“ – tai 4 x 1 formato laisvasis simbolis. 

Simbolis „Piper Wild“ įjungia „Piper“ pakartotinių sukimų atrakcioną. 

„Piper Wild“ gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose: tiek žaidžiant pagrindinį, tiek ir nemokamų 

sukimų žaidimus. 

Simbolis „Piper Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus atskirąjį simbolį „Bonus“ 

 
 

Pelės „Wild“ simbolis 

Pelės „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Piper Wild“ bei atskirąjį simbolį 

„Bonus“. Kai žaidžiamas „Piper“ pakartotinių sukimų atrakcionas, pelės „Wild“ simbolis juda 

drauge su „Piper Wild“. 

 
 

Atskirasis simbolis „Bonus“ 

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. 

Atskirieji simboliai „Bonus“ nesiejami su statymo eilėmis, jie gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose, tik 

žaidžiant pagrindinį žaidimą. 

 
 

Žaidimo atrakcionai 

„Piper“ pakartotiniai sukimai 
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Jei būgnuose iškrenta visas simbolis „Piper Wild“, suaktyvinamas „Piper“ pakartotinių sukimų 

atrakcionas. Jis gali būti suaktyvintas ir pagrindiniame žaidime, ir žaidžiant nemokamus 

sukimus. 

Su kiekvienu pakartotiniu sukimu simbolis „Piper Wild“ ir pelės „Wild“ simbolis, buvę 

būgnuose, perkeliami vienu būgnu kairėn. 

Pakartotinių sukimų atrakcionas tęsiamas tol, kol baigus sukimą būgnuose tebėra simbolis 

„Piper Wild“. Kai simbolis „Piper Wild“ iš būgnų išstumiamas, yra galimybė, jog jis bus 

sugrąžintas į dešiniausią poziciją, taip kartu suteikdamas 5 papildomus pakartotinius sukimus. 

Kai žaidžiami „Piper“ pakartotiniai sukimai, atskirųjų simbolių „Bonus“ nebūna. 

 

 
 

PASLAPTINGASIS ĮJUNGIMAS IŠ NAUJO 

Kai žaidžiamas paskutinis „Piper“ pakartotinių sukimų atrakciono sukimas, yra galimybė, kad 

bus suteiktas paslaptingasis suaktyvinimas iš naujo. 

Tokiu atveju „Piper“ vėl grįžta į žaidimą dešiniausiame būgne ir suteikiami dar 5 pakartotiniai 

sukimai. 
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NEMOKAMI SUKIMAI 

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suteikia 10 nemokamų sukimų. 

Kiekvieno sukimo metu būgnuose garantuotai atsiranda 1–6 pelių „Wild“ simboliai. 
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PASLAPTINGASIS PAKARTOTINIŲ SUKIMŲ ĮJUNGIMAS 

Po nemokamo sukimo gali pasirodyti paslaptingasis simbolis „Piper Wild“, taip suteikdamas 

atrakcioną „Piper Respins“. 

 

 

 

2.228 Žaidimas „Hugo 2“ („Hugo 2“) 

 

Tęskite nuotykius su gerai pažįstamu ir draugišku mažuoju troliu, kurio jums pristatyti tikrai 

nereikia! „Hugo 2“ („Hugo 2“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kuris kviečia ieškoti ir 

iškasti labiausiai pasaulyje ieškomą lobį bei pasprukti nuo blogio pinklių. Šiame lošime 

žaidžiama su 10 fiksuotų mokėjimo eilučių.  

Lošime yra universalusis simbolis („Hugo“), nemokamo sukimo „Scatter“ simbolis (bebras) ir 

papildomas „Scatter“ simbolis (blogoji ragana Afskilija). Universalusis simbolis pakeičia bet 

kuriuos būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ ir papildomus simbolius, ir padeda sudaryti 

laimingus derinius. 

Trys arba daugiau blogosios raganos Afskilijos „Scatter“ simboliai, matomi ant būgnų, paleis 

kaukolių olos papildomą lošimą, kuriame reikia rinktis takelius oloje. Jūsų tikslas yra 

nesužalotam pasiekti bei atrakinti Afskilijos lobį pasirinkus tinkamą lobio raktą. Kiekvienas 

pasirinktas takelis gali suteikti piniginį prizą. Galiausiai radus lobį, bus laimėtas bendro 
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laimėjimo daugiklis, kuris priklausys nuo to, kiek gyvybių jums bus likę. 2x, 3x, 4x arba 5x 

bendro laimėjimo už atitinkamai 0, 1, 2 arba 3 likusias gyvybes. Saugokitės pavojų, kurie gali 

baigtis fatališkai. Tačiau netgi jei jums nepavyks jų išvengti, turėsite papildomų gyvybių, tad 

galėsite panaudoti 3, 4 arba 5 „Scatter“ simbolius, kurie atitinkamai suteiks jums 1, 2 arba 3 

papildomas gyvybes. 

Trys bebro „Scatter“ simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgno, paleidžia trolių lenktynių 

nemokamų sukimų funkciją. Suteikiama 10 pradinių nemokamų sukimų, tačiau galima laimėti 

dar 5 arba 10 papildomų nemokamų sukimų Panaudojus didžiausią galimą nemokamų 20 

sukimų skaičių, yra tikimybė patekti į kaukolių olos papildomą žaidimą, kur gausite 3 pradines 

gyvybes. Visi statymai ir visos eilutės yra vienodos per visą lošimą, kuris paleido funkciją. 

Per kiekvieną nemokamų sukimų raundą, sustojus būgnams, tačiau prieš pasirodant 

laimėjimams, galima pasiimti 0–2 universaliuosius daiktus (krepšius, pažymėtus „W“). Kai 

surenkama 4 arba daugiau universaliųjų daiktų, ant būgnų pasirodys 4 universalieji simboliai, 

kurie pakeis bet kuriuos 4 simbolius, o 4 universalieji daiktai bus pašalinti iš surinktų 

universaliųjų daiktų. 

Per kiekvieną nemokamų sukimų raundą, sustojus būgnams, tačiau prieš pasirodant 

laimėjimams, galima pasiimti 0–2 daugiklio daiktus (monetas, pažymėtas „x2“). Jei surenkami 

4 arba daugiau daugiklio daiktų, 4 x2 laimėjimo daugikliai bus pritaikyti bet kuriems 4 

simboliams ant būgnų, o 4 daugiklio daiktai bus pašalinti iš surinktų daugiklio daiktų. 

Visi laimėjimai, gauti per funkcijas ir papildomus lošimus, bus pridėti prie mokėjimo eilučių 

laimėjimų. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1, fiksuotas 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10, fiksuotas 

Nominalai1: 
0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 
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1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 

7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 (laimėjimo riba) 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 

 

Simboliai 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 500 75 25 

HP3 350 60 15 

HP2 250 50 12 

HP1 200 40 7 

LP5 100 20 7 

LP4 75 15 6 

LP3 75 15 6 

LP2 50 10 5 

LP1 50 10 5 

Simbolis Universalusis simbolis Papildomas „Scatter“ 
Nemokamų sukimų 

„Scatter“ 

„Art“ 

   

Simbolis HP3 HP2 HP1 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.229 Žaidimas „Super Flip“ („Super Flip“) 

 

„Super Flip“ („Super Flip“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Galima aktyvinti iki 20 

eilučių bei statyti iki 5 monetų eilutei. Eilutės turi būti aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 4 ir 

pan.). 

„Super Flip“ yra universalusis simbolis (WILD) ir „Scatter“ simbolis („Super Flip“). 

Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius, ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. 

Trys arba daugiau SUPER FLIP „Scatter“ simbolių ant būgnų paleidžia nemokamų sukimų 

funkciją. Per nemokamus sukimus monetos apverčiamos: paskutinis būgnas pastatomas į pirmo 

būgno vietą ir atvirkščiai, taip padidinant jūsų tikimybę laimėti didelį prizą. Nemokamų sukimų 

funkcija gali būti pakartotinai paleista iki iš viso 90 sukimų, jei ant būgnų gaunami trys arba 

daugiau SUPER FLIP „Scatter“ simboliai tuo pačiu metu naudojant funkciją. Kiekvieną kartą, 

kai funkcija paleidžiama pakartotinai, suteikiama 15 papildomų sukimų. 

Pakartotinis sukimas, kai nedaug trūko iki laimėjimo, ant vidurinio būgno paleidžiamas tuomet, 

kai gaunate visą bet kuriuo simbolio malką ant pirmo būgno arba visą tos paties simbolio malką 

(įskaitant universaliuosius simbolius) ant antro būgno, tačiau negaunate laimėjimo aktyviose 

mokėjimo eilutėse arba „Scatter“ simboliuose. Per pakartotinį sukimą kiti būgnai užrakinti. 

Nemokamo sukimo funkcija gali būti paleidžiama pakartotinio sukimo funkcija. 

Galite bandyti padauginti savo prizą per papildomą lošimo raundą. Laimėję prizą, nuspauskite 

mygtuką LOŠTI ir pradėkite raundą. Jūsų tikslas yra teisingai atspėti užverstos kortos spalvą 

arba rūšį. Spėti galite spustelėję atitinkamą mygtuką. Jei teisingai atspėsite spalvą, jūsų prizas 

padvigubės. Jei teisingai atspėsite rūšį, jūsų prizas padidės keturis kartus. Galite lošti lošimo 

raundą iki penkių kartų iš eilės ir iki 2 500 monetų ribos. 

„Art“ 

   

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Visi simboliai gali būti matomi ant visų būgnų per pagrindinį lošimą, per nemokamus sukimus 

ir per pakartotinį sukimą, kai nedaug trūko iki laimėjimo. 

Visi laimėjimai, gauti per funkcijas, papildomus lošimus ir (arba) naudojant „Scatter“ 

simbolius, pridedami prie mokėjimo eilučių laimėjimų. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 
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Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5  

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–20 

Nominalai1: 
0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 1 000 000 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 
„Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Simboliai 

 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis 

simbolis 
250 

100 50 

HP5 250 100 50 

HP4 80 40 20 

HP3 80 40 20 

HP2 40 20 10 

HP1 40 20 10 

LP4 20 10 5 

LP3 20 10 5 

LP2 20 10 5 

    

LP1 20 10 5 

Simbolis X5 X4 X3 

„Scatter“ 250 40 2 

Simbolis „Scatter“ Universalusis simbolis 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

 

 

 
 

 

2.230 Žaidimas „Jūros medžiotojas“ („Sea Hunter“) 

 

„Jūros medžiotojas“ („Sea Hunter“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas, žaidžiamas per 5 

fiksuotas mokėjimo eilutes. Lošimo tikslas – užtaisyti patrankas. Laimėti neįtikėtinus prizus 

padeda funkcijos su povandeninėmis būtybėmis, nardančiomis vandenyno gelmėse. 

Patrankos aktyvinamos laimėjus per paeiliui atliekamus sukimus. Ant patrankų rodomas 

matuoklis, kuriam pasiekus reikiamą lygį, per kitą sukimą žaidžiama dėl patrankos papildomų 

funkcijų. Matuoklis perstatomas tol, kol per mokamą sukimą nėra laimima. Galimos keturios 

patrankos papildomos funkcijos: 

„Ginklo funkcija“: reikia dviejų laimėjimų iš eilės. Per kitą sukimą patrankos iššaus į vieną 

atsitiktinį simbolio tipą. Tuomet visi sutampantys simboliai mokėjimo lentelėje bus padidinti iki 

kito simbolio. Tuomet bus skaičiuojami mokėjimai. Niekada negalima pasirinkti ir niekada 

negalima padidinti universaliojo simbolio. 

„Lipnusis“ šūvis“: reikia keturių laimėjimų iš eilės. Patrankos iššaus į vieną atsitiktinį simbolio 

tipą. Visi sutampantys simboliai, įskaitant universaliuosius simbolius, išlieka „lipnūs“, ir tuomet 

suteikiamas vienas nemokamas pakartotinis sukimas. Jei per pakartotinį sukimą nelaimima, 

matuoklis neperstatomas, tačiau jei per pakartotinį sukimą laimima, matuoklis padidėja viena 

padala. 

„Universalioji raketos funkcija“: reikia penkių laimėjimų iš eilės. Per kitą sukimą bet kur ant 

būgnų atsitiktinėse vietose matomi 1–3 universalieji simboliai. 

„Daugiapakopis minosvaidis“: reikia šešių laimėjimų iš eilės. Žaidėjui suteikiamas vienas 

nemokamas laimėjimo sukimas, kai laimėjimas garantuotas. Tuomet patrankos iššaus į būgnus 

ir padaugins laimėjimą atsitiktine suma – didžiausias galimas laimėjimas siekia iki x15! 

 

Simbolis HP5 HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

     

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 3 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 
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Mokėjimo eilučių skaičius: 5 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 

0,80, 0,90, 1,00, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 

9,00, 10,00, 15,00, 20,00 

Mažiausias statymas (*): 0,05 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 92 000 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliai 
 

 

 

 

 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

 

 

Simbolis X3 

Universalusis 

simbolis 
125 

HP4 75 

HP3 50 

HP2 30 

HP1 20 

LP4 10 

LP3 7 

LP2 4 

LP1 2 

Simbolis Universalusis simbolis 

„Art“ 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma  

 

 
 

 

 

 

2.231 Žaidimas „Paslaptingasis juokdarys 6000“ („Mystery Joker 6000“) 

„Paslaptingasis juokdarys 6000“ („Mystery Joker 6000“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas, 

kai žaidžiama per 5 fiksuotas mokėjimo eilutes su klasikiniais simboliais. Juokdarys gali padėti 

laimėti pačius didžiausius prizus! Trijų sutampančių simbolių derinys kartu su bet kokia 

mokėjimo eilute sudaro laimėjimą. 

Lošdami pagrindinį lošimą: paleiskite vieną nemokamą pakartotinį sukimą, kad juokdario 

simbolis būtų matomas ant pirmo ir antro būgno, kurie priklauso mokėjimo eilutei iš kairės į 

dešinę. Tuomet pakartotinis sukimas bus atliekamas ant trečio būgno , o pirmi du būgnai bus 

sulaikyti. Kai mokėjimo eilutėje matomi trys juokdario simboliai, bus paleistas paslaptingasis 

ratas. Šia funkcija galima laimėti atsitiktinę sumą iki 6000 x monetos vertės. 

Jūs turite galimybę perkelti visus laimėjimus iš pagrindinio lošimo (įskaitant paslaptingąjį ratą) 

į supermatuoklio režimą nuspaudę mygtuką PERKELTI. Statymai supermatuoklio režimu 

kainuoja dvigubai daugiau negu statymai per pagrindinį lošimą, tačiau tikimybė laimėti yra 

didesnė! Negalima keisti statymo lygio prieš patenkant supermatuoklio režimą. Kitu atveju 

galite tęsti pagrindinį lošimą nuspaudę SURINKTI. 

Supermatuoklio režimu: pakartotinio sukimo funkcija išjungta. Tačiau galima paleisti 

paslaptingąjį ratą, kad du juokdario simboliai būtų matomi bet kur ant būgnų – šiuo lošimo 

režimu jie neturi būti mokėjimo eilutėje. Jei juokdario simboliai išsklaidomi, bus suteikti trys 

rato sukimai. Šia funkcija per kiekvieną sukimą galima laimėti atsitiktinę sumą iki 6000 x 

monetos vertės. Jei trys juokdariai matomi mokėjimo eilutėje iš kairės į dešinę, akimirksniu 

suteikiama 6000 x monetos vertės! 

Jei supermatuoklio pusiausvyra yra lygi arba viršija 6000 x monetos vertės, lošimo raundas 

baigsis. Būsite grąžintas į pagrindinio lošimo sąsają, o laimėjimai bus automatiškai surinkti ir 

išmokėti. Visi kiti laimėjimai supermatuoklio režimu gali būti surinkti bet kuriuo etapu 

nuspaudus mygtuką SURINKTI. Tuomet taip pat būsite grąžintas į pagrindinį lošimą. 

 

 

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 
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Būgnų skaičius: 3 

Monetų skaičius: 
10 (fiksuotas – kai lošiame pagrindiniame lošime) 

20 (fiksuotas – kai lošiame supermatuoklio režimu) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 5 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 

7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 239 750 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos. 

 

Simboliai 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simbolis X3 X2 

Juokdarys 

(pagrindinio lošimo) 

10–6 000 (mokėjimo 

eilutė) 

– 

Juokdarys 

(supermatuoklio 

režimu) 

6 000 (mokėjimo eilutė) 

30–18 000 (išsklaidyta) 

10–6 000 (išsklaidyta) 

HP3 200  

HP2 120  

HP1 100  

LP4 80  

LP3 60  

LP2 40  

LP1 20  

Simbolis Juokdarys ir superjuokdarys 

„Art“ 

 

Simbolis HP3 HP2 HP1 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

2.232 Žaidimas „Planetos sėkmė“ („Planet Fortune“) 

„Planetos sėkmė“ („Planet Fortune“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Jis kviečia jus į 

retrofuturistinę visatą, kurioje jūsų tikslas bus ištirti ir rasti naujas gerovės ribas. Šiame lošime 

galite žaisti su 40 fiksuotų mokėjimo eilučių.  

Personažų ir daiktų simboliai matomi po 2, 3 arba 4 ant kiekvieno būgno. A, K, Q, J, 10 

simboliai ir universalusis simbolis tokiais atvejais nenaudojami. 

Lošime yra universalusis simbolis (robotas), kuris pakeičia bet kurį kitą būgno simbolį ir kuris 

padeda sudaryti laimingi derinius. 

Trys arba daugiau roboto simbolių, matomų ant bet kurių būgnų, paleidžia robotų revoliucijos 

nemokamų sukimų funkciją. Bus suteikta 10 nemokamų sukimų. Per nemokamus sukimus visi 

matomi universalieji simboliai (įskaitant tuos, kurie paleidžia kitus) ant būgnų taps 

„lipniaisiais“. Kai prasideda nemokami sukimai, visos universaliosios kortos liks ant būgnų, 

tačiau „vaikščios“ per būgnus horizontaliai į kairę. Jei universalioji korta yra ant 1 būgno, ji 

„nueis“ nuo būgno ir išnyks. Nemokamo sukimo funkcija negali būti pakartotinai paleista. 

Negalima laimėti daugiau papildomų nemokamų sukimų. Visi funkcijos laimėjimai bus pridėti 

prie mokėjimo eilučių laimėjimų. 

Per kiekvieną raundą, prieš sustojant būgnams, yra tikimybė, kad bus paleista magnetinio 

chaoso funkciją. Kai paleidžiama magnetinio chaoso funkcija, du arba trys būgnai sulimpa 

sukant būgną ir sustabdo seką. Dviejuose sukibusiuose būgnuose yra tik 2 x 2 įprasti simboliai, 

o trijuose – tik 3 x 3 įprasti simboliai. Ant sukibusių būgnų universaliųjų simbolių nėra. Lošime 

gali būti pasirinkti bet kurie 2 arba 3 gretimi būgnai.  

 

 

„Art“ 

   

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 
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Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 
20, fiksuotų (nemokamiems lošimams naudojama 20 

monetų) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 40, fiksuotų (nemokamiems lošimams naudojama 1 eilutė) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Paryškintosios vertės yra numatytieji nustatymai. 

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 2500 x bendras statymas (laimėjimo riba) 

Mokėjimų lentelė 

[Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos 

eilutei.] 

 

Simboliai 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis 

simbolis 62,5 6,25 1,25 

HP4 18,75 3,75 1 

HP3 12,5 2,5 0,75 

HP2 7,5 2 0,5 

HP1 5 1,25 0,5 

LP5 (A) 2,5 0,75 0,25 

LP4 (K) 2,5 0,75 0,25 

LP3 (Q) 2,5 0,75 0,25 

LP2 (J) 1,25 0,25 0,1 

LP1 (10) 1,25 0,25 0,1 

Simbolis Universalusis simbolis 
Universalusis simbolis (per  

nemokamus sukimus) 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.233 Žaidimas „Auksiniai kumeliukai“ („Golden Colts“) 

 

„Auksiniai kumeliukai“ („ Golden Colts“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 40 fiksuotų 

mokėjimo eilučių bei papildomomis funkcijomis ir universaliosiomis staigmenomis. 

„Auksiniuose kumeliukuose“ yra universalusis simbolis (jautis) bei papildomas „Scatter“ 

simbolis (auksinio kumeliuko skrynia). Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno 

simbolius, išskyrus papildomus „Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. Bet 

koks kitas laikinas universalusis simbolis taip pat pakeičia visus kitus būgno simbolius, išskyrus 

papildomą „Scatter“ simbolį. 

Trys papildomi „Scatter“ simboliai ant būgnų paleidžia papildomą „Auksinių kumeliukų“ 

lošimą.  „Auksinių kumeliukų“ cilindre yra septynios skirtingos papildomos funkcijos. 

Atsitiktinai bus parinkta viena iš toliau pateiktų funkcijų. 

  „Nauja gauja“: suteikiami trys nemokami sukimai, 2–5 būgnuose suteikiami 4 x 4 

MEGASIMBOLIAI. 

  „Universalioji jaučio funkcija“: suteikiami trys nemokami sukimai, kai vienas arba du 

ištisi būgnai padengiami UNIVERSALIAISIAIS jaučio simboliais. 

 „Laukiniai įstatymai“: suteikiamas vienas nemokamas sukimas, kai ant 2–4 būgnų 

matomas šerifo simbolis. Vienas pakartotinis sukimas suteikiamas, kai šerifo simboliai 

visiškai padengia 2, 3 ir 4 būgnus arba kai šerifo simboliai sukuria 3 x 3 bloką. Per 

pakartotinius sukimus šerifo simboliai tampa LIPNIAISIAIS. 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

    

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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  „Ginkluoti nusikaltėliai“: suteikiamas vienas nemokamas sukimas, per kurį suteikiamas 

x5–x30 DAUGIKLIS, kuris atitinkamą skaičių kartų padaugina prizo sumą per 

nemokamą sukimą. 

 „Pokerio lošimas“: suteikiamas vienas nemokamas sukimas, per kurį matomas vienas 

didelis 2 x 2 lošėjo simbolis. Jei matomas papildomas lošėjo simbolis, suteikiamas 

papildomas pakartotinis sukimas. Per šią papildomą funkciją lošėjo simboliai yra 

UNIVERSALIEJI ir LIPNIEJI. 

 „Furijos“: suteikiamas vienas nemokamas sukimas, per kurį matomi du dideli 2 x 2 

merginos simboliai.  Vienas arba daugiau pakartotinių sukimų gali būti suteikti su 

LIPNIAISIAIS merginos simboliais tol, kol sudaromas mažiausiai vienas laimingų 

simbolių derinys. 

 „Labiausiai norimi“: ekrane matoma 20 plakatų. Po vieną pasirinkite plakatus ir 

pasiimkite paslėptus prizus. Jūs galite laimėti grynųjų pinigų prizus arba paleisti vieną iš 

pirmiau minėtų nemokamų sukimų funkcijų. Galite toliau rinktis plakatus ir ieškoti 

grynųjų pinigų prizų bei funkcijų tol, kol atskleisite arba „X“, arba „Naujos gaujos“, 

arba „Universaliojo jaučio funkcijos“ papildomas funkcijas. Kai bus suteiktos 

papildomos funkcijos, pasibaigs raundas „Labiausiai norimi“. 

Atkreipkite dėmesį, kad papildomas „Scatter“ simbolis nebus matomas ant būgnų per 

nemokamų sukimų funkcijas. 

Visi laimėjimai, gauti per funkcijas ir papildomus lošimus, bus pridėti prie mokėjimo eilučių 

laimėjimų. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20, fiksuotas 

Mokėjimo eilučių skaičius: 40, fiksuotas 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,07, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 

0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 

4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 250 000 (laimėjimo riba) 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis 

simbolis 500 150 40 

HP4 250 70 30 

HP3 200 60 20 

HP2 150 50 14 

HP1 100 40 12 

LP6 (A) 90 30 8 

LP5 (K) 80 22 8 
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Simboliai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

2.234 Žaidimas „Mirusiųjų diena“ („Grim Muerto“) 

 

„Mirusiųjų diena“ („Grim Muerto“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų 

mokėjimo eilučių. Jis kviečia prisijungti prie itin žavių mariačių grupės iš Meksikos linksmai 

atšvęsti Mirusiųjų dienos. 

Lošiant „Baisią mirtį“, galimas universalusis simbolis (gitara), „Scatter“ simbolis 

pagrindiniame lošime (knyga), „Scatter“ simbolis per nemokamus sukimus (žvakės). 

LP4 (Q) 70 14 6 

LP3 (J) 60 12 6 

LP2 (10) 50 10 4 

LP1 (9) 40 10 4 

Simbolis Universalusis simbolis „Scatter“ 

„Art“ 

 
 

Simbolis LP6 LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 

      

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 
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Universalusis simbolis gali pakeisti bet kurį būgno simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį, ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. Dviejų arba daugiau šalia esančių universaliųjų simbolių 

derinys taip pat pakeičia laimėjimą, kai derinys matomas kartu su aktyvia eilute. 

 

Prieš kiekvieną sukimą pradeda šviesti vienas būgnas. Jei ant pasirinkto būgno matomas 

universalusis simbolis, jis padvigubės ir pakeis visus kitus simbolius, esančius ant to būgno. 

„Scatter“ simboliai (knyga) gali būti matomi tik ant 1, 3 arba 5 būgno. Jei per pagrindinį lošimą 

matomi trys iš šių simbolių, suteikiama 10 nemokamų sukimų seka. Nemokami sukimai gali 

būti pakartotinai paleidžiami, jei ant 1, 3 ir 5 būgnų matomi 3 žvakės simboliai. Tokiu atveju 

įmanomas didžiausias laimėjimas! Jei ant būgnų per nemokamus sukimus matomi 1 arba 2 

žvakės simboliai, atitinkamai gaunami 3 arba 6 papildomi nemokami sukimai. 

 

Prieš prasidedant nemokamų sukimų sekai, knyga atskleidžia atsitiktinė didelės sumos mariačio 

simbolį, kuris veiks kaip papildomas universalusis simbolis tol, kol bus naudojama nemokamų 

sukimų funkciją. 

 

Per nemokamus sukimus pradeda šviesti 2–5 būgnai. Jei universalusis simbolis arba papildomas 

universalusis simbolis matomas ant bet kurio iš pasirinktų būgnų, jis padvigubės ir pakeis visus 

kitus simbolius ant tų būgnų. Ant to paties būgno negali būti matomi abu universalieji 

simboliai. 

Antrosios galimybės funkcijos suteikia galimybę paleisti nemokamus sukimus, kai ant būgnų 

matomi tik 2 „Scatter“ simboliai (knygos). Išsirinkite 1 iš 4 simbolių, matomų ekrane, ir 

pasinaudokite proga laimėti nemokamų sukimų arba momentinių prizų! 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5  

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 

0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00  

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 250 000 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 
1 000 

250 50 5 

HP4 700 200 40 4 

HP3 500 150 30 3 

HP2 400 125 25 2 

HP1 350 100 20 2 

LP5 100 35 7 – 

LP4 100 35 7 – 

LP3 100 35 7 – 
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„Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statymo sumos. 

 

 

 

 

 

Simboliai 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

LP2 75 25 5 – 

LP1 75 25 5 – 

Simbolis X3 

„Scatter“ (pagrindinio 

lošimo) 

10 

Simbolis „Scatter“ (pagrindinio lošimo) „Scatter“ (nemokamų sukimų) Universalusis simbolis 

„Art“ 

 
 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

    

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.235 Žaidimas „Aukso karalius“ („Gold King“) 

 

„Aukso karalius“ („ Gold King“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų 

mokėjimo eilučių ir 1 fiksuota moneta eilutei. Jis labiausiai išsiskiria funkcijomis 

SUPERSUKIMAI ir SUPERMALKOS.  

Lošiant galima pasinaudoti universaliuoju simboliu (rože) ir nemokamų sukimų „Scatter“ 

simboliu (aukso karaliumi). Universalusis simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus 

„Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

Supermalka: per kiekvieną pagrindinio lošimo raundą, pasirenkamas vienas atsitiktinis 

simbolis, kuris užpildo 12 kiekvieno būgno paeiliui išdėstytų vietų. 

Supersukimai: trys aukso karaliaus „Scatter“ simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgno, paleidžia 

supersukimų funkciją. Suteikiama 10 pradinių nemokamų sukimų, tačiau galima laimėti dar 2, 

4 arba 10 papildomų nemokamų sukimų, jei atitinkamai ant būgnų matomi 1, 2 arba 3 „Scatter“ 

simboliai. Suteikiamų papildomų supersukimų skaičius yra neribojamas. 

Per kiekvieną supersukimo raundą rodoma vieno atsitiktinio A, K, Q, J, 10 simbolio 

supermalka, kuri užpildo 8 paeiliui išdėstytas vietas ant kiekvieno būgno. Taip pat gali būti 

matomos universaliųjų kortų supermalkos, kurios ant būgnų užima iki 6–7 paeiliui išdėstytų 

vietų. 

Per supersukimus didelį laimėjimą suteikiantys karūnos, amuleto ir auksinės plytelės simboliai 

plėsis tol, kol bus užpildytas visas būgnas. Šie simboliai plečiasi tik tuo atveju, tokiu būdu bus 

sudarytas laimingas derinys. Prieš pradedant plėstis simboliams, išmokami visi laimėjimai, 

kuriuose yra A, K, Q, J, 10 simboliai, bei visi laimėjimai, kuriuose yra tik universalieji 

simboliai.  

Per bet kurį pagrindinio lošimo sukimą gali būti paleistas auksinis sukimas. Per auksinį sukimą 

1, 3 ir 5 būgnai bus užpildyti atsitiktinai parinktu supermalkos simboliu, skirtu tam sukimui. 

Per lošimą taip pat išmokami 2 simbolių deriniai, jei juose yra didelę sumą turinčių simbolių. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 

 
Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 20 (fiksuotas, 1 moneta mokėjimo eilutei) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 

3,00, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 EUR 

Didžiausias statymas (*): 100 EUR 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000,00 EUR 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 
2 500 250 50 

10 

HP3 500 100 20 4 

HP2 375 75 15 3 

HP1 250 50 10 2 

LP5 100 25 5 – 

LP4 100 25 5 – 

LP3 75 20 4 – 

LP2 50 15 3 – 

LP1 50 15 3 – 
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„Scatter“laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei.  
 

„Scatter“ 

(pavadinimas) 

X5 X4 X3 

Nemokamas sukimas 

funkcijoje „Scatter“ 

netaikoma netaikoma – 

 

Simboliai 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

 

Simbolis Universalusis simbolis „Scatter“ 

„Art“ 

 
 
  

Simbolis 
 

HP3 
HP2 HP1 

„Art“ 

   

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.236 Žaidimas „Imperatoriškoji opera“ („Imperial Opera“) 

 

„Imperatoriškoji opera“ („Imperial Opera“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, žaidžiamas 

su 20 fiksuotų mokėjimo eilučių, išdėstytų išskirtiniuose operos rūmuose, kurioje viešpatauja 

Azijos simbolika. 

Princesės simbolis yra universalusis simbolis, kuris pakeičia bet kurį kitą būgno simbolį 

(išskyrus „Scatter“ simbolį) ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

Per kiekvieną sukimą galima vitrinos funkcija. Atsitiktinai parenkamas vienas simbolis 

(išskyrus „Scatter“ simbolį), ant būgnų pridedama atitinkamo simbolio malka, kuri padeda 

sudaryti laiminčius derinius. Kai aktyvios atitinkamos funkcijos, visi personažų simboliai ant 

būgnų gali būti matomi kai megasimboliai. 

„Harmonija“ yra atsitiktiniu būdu paleidžiama funkcija. Atsitiktinai pasirenkami 2 arba 3 

gretimi būgnai, kuriuose sukasi tokie patys simboliai. Funkcija neaktyvi per nemokamus 

sukimus. 

„Crescendo“ yra atsitiktiniu būdu paleidžiama funkcija. Bet kur lošimo zonoje atsitiktinai 

pasirenkamas 1 arba 2 būgnai, ant kiekvieno pasirinkto būgno matomi tik universalieji 

simboliai. Funkcija neaktyvi per nemokamus sukimus. 

„Scatter“ simbolis yra didelis 3 x 3 simbolis, kuris plečiasi per tris gretimus būgnus ir kuris gali 

būti matomas bet kur ant būgnų, kai, pasileidus funkcijai „Harmonija“, pasirenkami 3 būgnai, 

kurie turi būti sinchronizuoti. Kai ant būgnų aiškiai matomas „Scatter“ simbolis, paleidžiama 

nemokamų sukimų funkcija bei suteikiama 10 pradinių nemokamų sukimų. Jei per nemokamus 

sukimus matomas „Scatter“ simbolis, jis plėsis ir suteiks 10 papildomų nemokamų sukimų, kol 

bus pasiektas didžiausias laimėjimas! 

Prieš paleidžiant nemokamų sukimų funkciją, 2, 3 ir 4 būgnai yra užrakinti. Jie bus 

sinchronizuoti, kad visada suktųsi su tais pačiais simboliais. Ant šių trijų būgnų bus matomi 

megasimboliai. Vitrinos funkcija vis dar bus aktyvi. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,15 

0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 250 000 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 
500 

75 50 5 

HP3 125 35 15 2 

HP2 100 30 15 1 

HP1 75 25 10 1 

LP5 50 15 4 – 

LP4 40 10 3 – 

LP3 40 10 3 – 

LP2 25 5 2 – 

LP1 25 5 2 – 
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Simboliai 

Simbolis „Scatter“ Universalusis simbolis 

„Art“ 

  

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

  ,  

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 

     

2.237 Žaidimas „Pražūties rūmai“ („House of Doom“) 

„Pražūties rūmai“ („House of Doom“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 10 fiksuotų 

mokėjimo eilučių. Lošimas įtraukia į ekstremalios sunkiosios metalo muzikos pasaulį, kuriame 

tiek muzika, tiek jos žodžiai sukels nevilties, baimės ir artėjančios pražūties jausmą. 

Lošime „Pražūties rūmai“ yra naudojamas universalusis simbolis (pranašas), nemokamų sukimų 

„Scatter“ simbolis pagrindiniame lošime (pražūties rūmai), nemokamų sukimų „Scatter“ 
simbolis per nemokamus sukimus (universalusis pražūties rūmų simbolis) bei papildomas 

„Scatter“ simbolis (kaukolė). Universalusis simbolis gali pakeisti bet kurį būgno simbolį, 

išskyrus „Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. Dviejų arba daugiau šalia 

esančių universaliųjų simbolių derinys taip pat pakeičia laimėjimą, kai derinys matomas kartu 

su aktyvia eilute. 
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Per kiekvieną sukimą atsitiktinai pasirenkamas vienas būgnas. Jei ant pasirinkto būgno 

matomas universalusis simbolis, jis plėsis ir pakeis visus kitus simbolius, esančius ant to būgno. 

Nemokamų sukimų „Scatter“ simboliai (pražūties rūmai) gali būti matomi tik ant 1,3 ir 5 

būgnų. Jei per pagrindinį lošimą matomi trys iš šių simbolių, suteikiama 10 nemokamų sukimų, 

vadinamų pražūties sukimais, seka. Šie nemokami sukimai gali būti pakartotinai paleidžiami, 

jei ant 1, 3 arba 5 būgno matomi pražūties rūmų simboliai. Tokiu atveju įmanomas didžiausias 

laimėjimas! Trys arba daugiau pražūties rūmų simbolių ant būgnų per nemokamus sukimus 

suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą už vieną simbolį. Visi statymai ir visos eilutės yra 

vienodos per visą lošimą, kuris paleido funkciją. 

Per nemokamus sukimus pražūties rūmų simbolis tampa universaliuoju pražūties simboliu. Jis 

veikia kaip papildomas universalusis simbolis per visus nemokamus sukimus. 

Per nemokamus sukimus pradeda šviesti 2–5 būgnai. Bent vienas iš 1, 3 arba 5 būgnų visada 

šviečia. Jei universalusis simbolis arba universalusis pražūties rūmų simbolis matomas ant bet 

kurio iš pasirinktų būgnų, jis plėsis ir pakeis visus kitus simbolius ant tų būgnų. Ant to paties 

būgno negali būti matomi abu universalieji simboliai.  

Papildomas „Scatter“ simbolis (kaukolė) gali būti matomas tik ant 2, 3 arba 4 būgno. Jei 

matomi visi trys šie simboliai, paleidžiamas papildomas žaidimas „Prarajos kaukolės“. Po vieną 

pasirinkite kaukoles ir pasiimkite paslėptus prizus. Jūs galite laimėti grynųjų pinigų prizus arba 

paleisti nemokamų sukimų funkciją. Rinkti kaukoles ir ieškoti grynųjų pinigų prizų galite tol, 

kol bus atverstas pražūties rūmų simbolis arba kiti lošimo pabaigos simboliai. Renkami prarajos 

kaukolių simboliai yra x 1, x 2 ir x 3 bendrojo statymo prizai, o lošimo pabaigos simboliai yra 

pražūties rūmų „Scatter“ simbolis, x 5 ir x 20 bendrojo statymo prizai. 

Papildomas „Scatter“ simbolis nebus matomas ant būgnų per nemokamų sukimų funkciją. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1, fiksuotas 

Mokėjimo eilučių skaičius: 10, fiksuotas 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 

7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Paryškintosios vertės yra numatytieji nustatymai. 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 2500 x bendras statymas (laimėjimo riba) 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis 

simbolis 

1 000  250  50  5  

HP4 700  200  40  4  

HP3 500  150  30  3  

HP2 400  125  25  2  

HP1 350  100  20  2  

LP5 (A) 100  35  7  –  

LP4 (K) 100  35  7  –  
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Simboliai 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

LP3 (Q) 100  35  7  –  

LP2 (J) 75  25  5  –  

LP1 (10) 75  25  5  –  

Simbolis Universalusis simbolis 
Nemokamų sukimų 

„Scatter“ 

Nemokamų sukimų 

„Scatter“ per 

nemokamus 

sukimus 

 

Papildomas „Scatter“ 

„Art“ 

 

 

 
 

 

 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

    

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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2.238 Žaidimas „Egipto paveldas“ („Legacy of Egypt“) 

Vaizdo lošimo automatas „Egipto paveldas“ („Legacy of Egypt“) pakeri daugybe senovės 

Egipto prisiminimų.  Galingi dievai ir turtingi valdovai puošia 5 būgnus.  Žaidėjai žaidžia su 30 

eilučių, statoma fiksuota suma – 1 moneta eilutei. Jaudinančios lošimo funkcijos apima 

nemokamus sukimus su daugikliais bei galimybę pakartotinai paleisti nemokamus sukimus.  

 
Lošiant galima pasinaudoti universaliuoju simboliu (skarabėjumi) ir nemokamų sukimų 

„Scatter“ simboliu (piramide). Universalusis simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus 

„Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius.  

 
Trys arba daugiau „Scatter“ simbolių bet kurioje būgnų vietoje paleidžia dievų ratą – 

besisukantį ratą, kuris nurodo, kiek nemokamų sukimų gaunate.  Iš pradžių žaidėjai laimi 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. Kiekvieno nemokamo sukimo pradžioje 

atsitiktinai suteikiamas daugiklis, kuris gali būti: 2, 3, 5, 8 arba 10.  

Du universalieji „Scatter“ simboliai per nemokamus sukimus suteikia piramidės sukimus, t. y. 

nemokamus sukimus per nemokamų sukimų raundą, kurie neleidžia daugikliui paleisti sukimo.  

Piramidės sukimų skaičius nustatomas dievų ratu ir gali būti 3, 4, 5, 6, 7 arba 8. Trys 

universalieji „Scatter“ simboliai per nemokamą sukimą suteikia piramidės sukimus, tačiau tokiu 

atveju yra dvigubinamos vertės dievų rate. Piramidės sukimai gali būti pakeisti per piramidės 

sukimus, galiojant toms pačioms sąlygoms. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 

 
 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 30 (fiksuotas, 1 moneta mokėjimo eilutei) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 30 (fiksuotas) 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 

0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 

1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00. 

Mažiausias statymas (*): 0,30 EUR  

Didžiausias statymas (*): 90,00 EUR 

Didžiausias laimėjimas (*): 450 000,00 EUR 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei. 

Visi statymai atliekami su 1,50 EUR statymas. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis 

simbolis 
25,00 EUR 5,00 EUR 1,50 EUR 

HP6 15,00 EUR 3,75 EUR 1,00 EUR 

HP5 12,50 EUR 2,50 EUR 0,75 EUR 

HP4 10,00 EUR 2,00 EUR 0,75 EUR 

HP3 6,25 EUR 1,25 EUR 0,50 EUR 

HP2 5,00 EUR 1,25 EUR 0,50 EUR 
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„Scatter“laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos, statytos eilutei.  
 

„Scatter“ 
(pavadinimas) 

X5 X4 X3 

Nemokamas sukimas 

funkcijoje „Scatter“ 

7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 

 

Simboliai 
 

 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP1 5,00 EUR 1,25 EUR 0,50 EUR 

LP4 2,50 EUR 1,00 EUR 0,25 EUR 

LP3 2,50 EUR 1,00 EUR 0,25 EUR 

LP2 2,50 EUR 1,00 EUR 0,25 EUR 

LP1 2,50 EUR 1,00 EUR 0,25 EUR 

Simbolis Universalusis simbolis „Scatter“ 

„Art“ 

  

Simbolis HP6 HP5 HP4 

„Art“ 

   

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.239 Žaidimas „Vabalų vakarėlis“ („Bugs party“) 

 

„Vabalų vakarėlis“ („Bugs party“) yra vaizdo bingo lošimas, kuriame visą naktį linksminsitės 

su pakvaišusia vabalų porele iš Meksikos. Iš bendro 60 kamuoliukų skaičiaus atsitiktinai bus 

traukiama 30 kamuoliukų. Galite perjungti ir žaisti iki keturių skaičių kombinacijų, kurių 

kiekvienoje yra 15 atsitiktinai sugeneruotų skaičių. 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
 

Paleidžiama funkcija „Papildomas kamuoliukas“, jei jums trūksta vieno skaičiaus iki 8 kartų 

arba daugiau kartų didesnio prizo laimėjimo. Galėsite įsigyti iki 10 papildomų kamuoliukų, 

kurių kiekvieno kaina bus apskaičiuojama pagal laimėjimo tikimybę. 

Pateksite į papildomą lošimą, jei laimėsite kvadratą, rodomą ekrane. Išsirinkite spalvingus 

džemo stiklainius, kuriuose rasite jūsų laukiančius prizus! Kai kuriuose stiklainiuose yra 

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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daugiklių, kurie padidins jūsų laimėjimus, kai rinksitės kitą stiklainį. Saugokitės išalkusios 

varlės ir piktų vabalų kontrolės, jie tikrai sugadins vakarėlį ir užbaigs papildomą lošimą! Tačiau 

vakarėlį pratęsti galite radę tinkamo instrumento simbolį! 

Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 
0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 
0,50, 0,60, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 2,00, 
3,00, 4,00 

Kortų skaičius: 1–4 

Eilių skaičius kortai: 3 

Stulpelių skaičius kortai: 5 

Modelių skaičius kortai: 16 

Kamuoliukų skaičius: 60 

Monetų skaičius kortai: 5 (fiksuotas) 
Mažiausias statymas (*): 0,05 

Didžiausias statymas (*): 80 
Didžiausias laimėjimas (*): 369600 

Prizai ir jų tikimybės 

Tikimybė keičiasi per papildomą kamuoliuko funkciją. 

Prizo 

pavadinimas 

Daugiklis Tikimybė Laikota

rpis 

Grąža 

lošėjui 

#Ats

pėjim

ų 

skaiči

us 

Papildomas 

daugiklis 

Bingo 1500 0,00029 % 342928 0,44 % 15 0 

Kvadratas 600 0,00589 % 16980 6,20 % 12 447,05 

Bėgeliai 400 0,00589 % 16980 2,36 % 12 0 

Skrybėlė 200 0,03367 % 2970 6,73 % 10 0 

TT 150 0,05693 % 1757 8,54 % 9 0 

1 dviguba linija 100 0,03956 % 2528 3,96 % 10 0 

2 dvigubos linijos 100 0,02833 % 3530 2,83 % 10 0 

3 dvigubos linijos 100 0,03956 % 2528 3,96 % 10 0 

Vėliava 40 0,22257 % 449 8,90 % 8 0 

Akis 40 0,18890 % 529 7,56 % 8 0 

Piramidė 12 0,22257 % 449 2,67 % 8 0 

Kolonos 8 1,17985 % 85 9,44 % 6 0 

Apversta V 4 2,19162 % 46 8,77 % 5 0 

1 linija 3 2,44516 % 41 7,34 % 5 0 

2 linija 3 2,52987 % 40 7,59 % 5 0 

3 linija 3 2,32294 % 43 6,97 % 5 0 

Iš viso    94,24 %   
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Prizo tikimybė lošiant su 1, 2, 3 arba 4 kortomis: 

Kortų 
skaičius 

Prizo 
tikimybė 

Prizo laikotarpis 

1 10,81 % 9 255 

2 20,90 % 4 784 

3 30,31 % 3 299 

4 39,06 % 2 560 

Simboliai 

 
Simbolis 1 iki bingo pirkimo 

kamuoliuko 

1 iki bingo 

sulaikymomo 

1 iki kvadrato + 

papildomas 

„Art“  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2.240 Žaidimas „Juokdario smūgis“ („Joker Strike“) 
 

„Juokdario smūgis“ („Joker Strike”) yra 3x5 būgnų, 10 eilučių vaizdo lošimo automatas su „Joker 

Strike“ funkcija ir „Hi Roller“ režimais. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra 

skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Minimali statymo suma – 

0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas eurų). Lošėjas, 

norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 100 EUR ir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Simbolis Įprastas Nedidelės 

sumos 

Didelės sumos 

„Art“ 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 

ĮPRASTAS ŽAIDIMAS. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir 

laimėjimas, kai statymo suma 1,00 EUR: 

 
 

 
 

Kai žaidžiama „Hi Roller“ režimais, kiekvieno sukimo bendras laimėjimas rodomas lauke 

LAIMĖJIMAS, o kaupiamasis laimėjimas už visus „Hi Roller“ sukimus rodomas lauke BENDRAS 

LAIMĖJIMAS.  
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Išmokos už simbolį yra rodomos išmokų lentelėje: 

 
 

 
 

Specialieji simboliai 

Simbolis „Wild“ 

Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kuriuos simbolius. 

Simboliai „Wild“ yra tik ant išorinio rato žaidžiant „Hi Roller“ režimais, kurie turi „Wild Strike“ 

funkciją. 

 

Žaidimo atrakcionai 

„JOKER STRIKE“ FUNKCIJA 

„Joker Strike“ funkcija inicijuojama po kiekvieno simbolių eilės laimėjimo. 

Jei išorinio rato žymeklis sustoja ant simbolio, esančio bet kurioje iš laimėjimą suaktyvinusių eilių, 

„Joker Strike“ funkcija būgnams skiria simbolių. 
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Už papildomus laimėjimus žaidime pridedama nuo 6 iki 10 papildomų simbolių. 

Papildomų simbolių kiekį nulemia ilgiausios laimingos eilės, kurioje yra tas simbolis, ilgis. 

3 vienodi = 6 papildomi simboliai 

4 vienodi = 8 papildomi simboliai 

5 vienodi = 10 papildomų simbolių 

 
 

Hi Roller 

„Hi Roller“ režimai 

Paspauskite mygtuką HI ROLLER, kad atidarytumėte „Hi Roller“ meniu. 

 
 

„Hi Roller“ meniu yra trys „Hi Roller“ režimai, kuriuos galite pasirinkti iš kiekvieno langelio. 

Langelyje rodoma kiekvieno „Hi Roller“ režimo kaina, sukimų skaičius ir aktyviosios funkcijos. Galima 

žaisti trimis skirtingais režimais, kai kiekvienas režimas susideda iš 5 sukimų. Kiekvieno režimo 

laukelyje rodoma, kokios funkcijos bus taikomos žaidžiant šiuo režimu. 



 

 

UAB „TOP SPORT” NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS 
 

681 

 

 
„Hi Roller“ funkcijos 

Garantuotas „Wild“ 

Kiekvieno sukimo metu simbolis „Wild“ yra skiriamas būgnams judant pagal laikrodžio rodyklę aplink 

būgnus, kol būgnai sustos. 

 
 

Wild Strike 

Išoriniam ratui skiriami du simboliai „Wild“. 

Jei žymeklis sustos ties simboliu „Wild“, „Joker Strike“ funkcija prie būgnų pridės simbolius „Wild“. 

 
 

Dvigubas šansas 

Papildomas žymeklis sukasi ant išorinio rato, padvigubindamas šansus pataikyti į „Joker Strike“ 

funkciją. 
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2.241 Žaidimas „Skraidantys paršeliai“ („Flying Pigs“) 

 

„Skraidantys paršeliai“ („Flying Pigs”) yra vaizdo bingo lošimas, kuris sudaro sąlygas jums sudalyvauti 

turtingame ūkio gyvenime kaime. Iš bendro 60 kamuoliukų skaičiaus atsitiktinai bus traukiama 30 

kamuoliukų. Lošti galite su iki keturių lošimų, kurių kiekviename yra 15 atsitiktinai sugeneruotų skaičių. 

       Paveikslėlis Nr. 1  

 

 

Paleidžiama funkcija „Papildomas kamuoliukas“, jei jums trūksta vieno skaičiaus iki 8 kartų arba daugiau 

kartų didesnio prizo laimėjimo. Jūs galėsite įsigyti iki 12 papildomų kamuoliukų, kurių kiekvieno kaina 

bus apskaičiuojama pagal laimėjimo tikimybę. 

Jūs pateksite į papildomą lošimą, jei laimėsite kvadrato arba bėgelių modelį, rodomą ekrane. Išsirinkite 

paršelius ir perkelkite juos tvora aptvertoje teritorijoje bei laimėkite prizus! Saugokitės blogojo lokio! Jei 

jis pasirodys, papildomas lošimas bus baigtas. 

Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 
0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 
0,50, 0,60, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 2,00, 
3,00, 4,00 

Kortų skaičius: 1–4 

Eilių skaičius kortai: 3 

Stulpelių skaičius kortai: 5 

Modelių skaičius kortai: 18 

Kamuoliukų skaičius: 60 
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Monetų skaičius kortai: 5 (fiksuotas) 

Mažiausias statymas (*): 0,05 

Didžiausias statymas (*): 80 

Didžiausias laimėjimas (*): 134500 

Prizų pavadinimai ir jų  tikimybė 

Tikimybė keičiasi per papildomą kamuoliuko funkciją. 

Prizo 

pavadinimas 

Daugiklis Tikimybė Laikota

rpis 

Grąža 

lošėjui 

#Ats

pėjim

ų 

skaiči

us 

Papildomas 

daugiklis 

Bingo 1500 0,0000029161 342,928 0,44 % 15 0 

Kvadratas 600 0,0000588931 16,980 5,02 % 12 250 

Bėgeliai 500 0,0000588931 16,980 4,43 % 12 250 

Skrybėlė 200 0,0003366974 2,970 6,73 % 10 0 

TT 150 0,0005692951 1,757 8,54 % 9 0 

1 dviguba linija 100 0,0003955905 2,528 3,96 % 10 0 

2 dvigubos linijos 100 0,0002832719 3,530 2,83 % 10 0 

3 dvigubos linijos 100 0,0003955905 2,528 3,96 % 10 0 

Vėliava 40 0,0022257220 449 8,90 % 8 0 

Akis 40 0,0018890246 529 7,56 % 8 0 

Piramidė_inv 10 0,0018890246 529 1,89 % 8 0 

Piramidė 10 0,0022257220 449 2,23 % 8 0 

Kryžius 8 0,0052683515 190 4,21 % 7 0 

V 3 0,0219162185 46 6,57 % 5 0 

Apversta V 3 0,0219162185 46 6,57 % 5 0 

1 linija 3 0,0226987774 44 6,81 % 5 0 

2 linija 3 0,0203432989 49 6,10 % 5 0 

3 linija 3 0,0232294418 43 6,97 % 5 0 

Iš viso  11,87 % 8,42 93,73 %   

 

 

Prizo tikimybė lošiant su 1, 2, 3 arba 4 kortomis: 

Kortų 

skaičiu

s 

Prizo 

tikimybė 
Prizo 

laikotarpis 

1 11,87 % 8 421 

2 22,87 % 4 373 

3 33,01 % 3 030 

4 42,33 % 2 362 
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Simboliai 
 

Simbolis Pradžios Įprastas Nedidelės 

sumos 

Didelės 

sumos 
„Art“  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simbolis 1 iki bingo 1 iki bėgelių + 

papildomas 

1 iki kvadrato+ papildomas 

„Art“  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2.242 Žaidimas „Mayana“ („Mayanan“) 
 

„MAYANA“ („MAYANA“) yra 3x3 lošimo automatas, kuris pakartotinių sukimų atrakciono metu 

atveria 1-3-3-3-1, 2-3-3-3-2 ir 3-3-3-3-3. Statymai už kryptis pripažįstami laimėjusiais tada, kai bet 

kuriuose gretimuose būgnuose parodomi sutampantys simboliai. Sutampantys simboliai bet kurioje 

padėtyje 3 ar daugiau gretimų būgnų yra laimingas derinys. 

 
 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų).  Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) 

nuo 0,25 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 

 
 

 Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,00 

EUR: 
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Žaidimo atrakcionai 

Pakartotinis sukimas su laimėjimu 

3 ar daugiau gretimų simbolių pradinio sukimo metu aktyvuoja pakartotinio sukimo atrakcioną. 

 

1-asis pakartotinis sukimas: 

Laimingi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 1-3-3-3-1. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie 

išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų 

krypčių laimėjimai padauginami iš 1 k. 

 

2-asis pakartotinis sukimas: 

Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 2-3-3-3-2. Jei pasirodo papildomų simbolių, 

kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. 

Visų krypčių laimėjimai padauginami iš 2 k. 

 

3-iasis ir tolesni pakartotiniai sukimai: 

Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 3-3-3-3-3. Jei pasirodo papildomų simbolių, 

kurie išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. 

Visų krypčių laimėjimai padauginami iš 3 k. Jei nebėra papildomų užrakinamų simbolių, vietoje 3 k. 

daugiklio gali būti aktyvuojamas „Mucha Mayana Multiplier“ atrakcionas. 
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„MUCHA MAYANA MULTIPLIER“ 

Per paskutinį sukimą, jei būgno išdėstymas visiškai išplėstas, daugiklis gali padidėti nuo 4 iki 20 k. 

 

 
2.243 Žaidimas „Blogi banditai“ („Sticky bandits“) 
 

„Blogi banditai“ („Sticky bandits“) – tai 5 būgnų, 30 statymo eilių lošimo automatas. Šiame žaidime yra 

masyvieji simboliai „Wild“ ir nemokamų sukimų premija. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, 

kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Minimali 

statymo suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma – 90 EUR (devyniasdešimt 

eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,15 EUR iki 

90 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,50 

EUR: 
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Specialieji simboliai 

Masyvusis simbolis „Wild“ 

Masyvieji simboliai „Wild“ gali iškristi 2 ir 4 būgnuose. Jie uždengia gretimo būgno pozicijas (į 

dešinę). Masyvieji simboliai „Wild“ veikia ir kaip simboliai „Wild“, ir kaip simboliai „Bonus“. Jie gali 

pakeisti bet kuriuos simbolius. 

 
 

Simbolis „Bonus“ 

Simbolis „Bonus“ gali iškristi tik 1 būgne. 

Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami sukimai. 
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 

Nemokamų sukimų premija suteikiama tada, kai bet kurioje 1 būgno vietoje iškrenta simbolis „Bonus“, 

o 2 arba 4 būgne iškrenta simbolis „Wild“. Skiriami septyni nemokami sukimai. Jei premijos suteikimo 

momentu kuriose nors būgnų pozicijose buvo simboliai „Wild“, jie ten ir išlieka per visą premijos 

žaidimo trukmę. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami sukimai. 
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2.244 Žaidimas „Keno“ („Keno“) 

 

 
 

 

Lošime „Keno“(„Keno“)  yra tinklelis su 80 skaičių. Per kiekvieną raundą atsitiktinai traukiami 

dvidešimt skaičių. Jūsų tikslas yra teisingai pasirinkti 2–10 skaičių, kurie sutaptų su ištrauktais skaičiais. 

Mokėjimo lentelėje atsispindi: 

 jūsų statymo suma; 

 kiek skaičių pasirinkote; 

 kiek skaičių atspėjote. Mažiausias būtinas atspėtų skaičių skaičius priklauso nuo to, 

kiek skaičių pasirinkote. 

Mokėjimų lentelė 

Laimėti pinigai dauginami iš statymo sumos. 

Nominalai (*): 0,50, 1,00, 2,00, 5,00 

Minimalus statymų skaičius: 2 

Maksimalus statymų skaičius: 10 

Mažiausias statymas (*): 0,50 

Didžiausias statymas (*): 5,00 

Didžiausias laimėjimas (10 statymų 
skaičius) (*): 

50 000,00 
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Atspėtų 

skaičių 

statymų 

skaičius 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1,00 9,00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 0,50 3,00 20,00 --- --- --- --- --- --- --- 

4 0,50 1,00 4,00 100,00 --- --- --- --- --- --- 

5 0,50 1,00 3,00 5,00 200,00 --- --- --- --- --- 

6 --- 1,00 2,00 5,00 45,00 500,00 --- --- --- --- 

7 --- 0,50 1,00 5,00 25,00 100,00 1 000,00 --- --- --- 

8 --- 0,50 1,00 3,00 10,00 30,00 200,00 2 000,00 --- --- 

9 --- 0,50 1,00 2,00 4,00 10,00 125,00 500,00 5 000,00 --- 

10 --- --- 1,00 2,00 3,00 8,00 40,00 250,00 2 000,00 10 000,00 
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2.245 Žaidimas „Super ratas“ („Super Wheel“) 

Lošime „Super ratas“ („Super Wheel“) jūsų tikstas yra sėkmingai nuspėti, kuris skaičius bus 

matomas ant rato. 

 
Statymas gali būti atliekamas ant bet kurių septynių galimų statymo padėčių. Pasirinkus 

padėtį ir nuspaudus mygtuką SUKTI, paleidžiamas lošimo raundas, ir pradedamas sukti 

superratas. Viršuje esantis indikatorius sustos tarp kuolelių, kurie nustatys laimingą skaičių. 

Visi laimingi statymai grąžinami lošėjui. 

Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 5,00, 
10,00, 25,00, 50,00, 100,00, 500,00, 
2 000,00, 10 000,00 

Mažiausias statymas (*): 1,00 

Didžiausias statymas (*): 100 

Mažiausias bendras statymas (*): 1,00 

Didžiausias bendras statymas (*): 500 

Didžiausias laimėjimas (*): 4 800 

Mokėjimų lentelė 
Simbolis Laimėjimas 

2 
logotipas 

47–1 

1 
logotipas 

47–1 

LP5 23–1 
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LP4 11–1 

LP3 5–1 

LP2 3–1 

LP1 1–1 

2.246 Žaidimas „7 nuodėmės“ („7 sins“) 
Lošime esate kviečiamas atsispirti septynioms didžiosioms nuodėmėms ir pažaboti savo vidinius 

demonus. „7 nuodėmės“ („7 sin“) yra 5 būgnų vaizdo automato lošimas, viliojantis jus 243 būdais 

laimėti. 

Lošime „7 nuodėmės“ yra du universalieji simboliai („Lucky 7“ ir „Double Lucky 7“), kurie 

pakeičia visus kitus būgnų simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius, ir kurie padeda sulaikyti 

laimingus derinius. Universalieji simboliai „Lucky 7“ gali būti matomi tik ant 1, 3 arba 5 būgnų. 

Universalieji simboliai „Double Lucky 7“ gali būti matomi ant 2 ir 4 būgnų ir veikia kaip du greta 

esantys universalieji simboliai. 

Jei du universalieji simboliai „Double Lucky 7“ matomi surinkus iki 7 tos pačios rūšies kortų. 3 

tos pačios rūšies kortos laimės jums pirmus du būgnus, kai simbolis „Double Lucky 7“ matomas 

ant antro būgno. 

Trys Pandoros skrynios simboliai, matomi ant 1, 3 ir 5 būgnų, paleis 7 nemokamų sukimų seką, 

per kurią septynios didžiosios žmonijos nuodėmės kovoja dėl jūsų, kai kiekviena jų išbando jūsų 

užsispyrimą per kiekvieną nemokamą sukimą, o „lipnioji“ nuodėmė plečiasi ant vidurinio būgno. 

Per nemokamus sukimus kiti būgnai suksis tik tuomet, kai susijusios nuodėmės simbolis gali 

padėti sudaryti laimingas mokėjimo eilutes. Daugiklis didėja su kiekvienu sukimu nuo 1–7 kartų, 

kad patenkintų jūsų laimėjimų alkį. Nemokami sukimai negali būti pakartotinai paleidžiami. 

Funkcija „Antroji galimybė“ suteikia jums puikią galimybę paleisti nemokamus sukimus tik su 2 

Pandoros skrynios simboliais, pasirinkus 1 iš 7 paveikslėlių, matomų ekrane. Radus trečiąjį 

„Scatter“ simbolį, bus paleisti nemokami sukimai arba laimėtas momentinis prizas. 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilusis įrenginys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nominalai (*)1: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 

0,85, 0,90, 0,95, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 

3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 

7,50, 8,00, 8,50, 9,00, 9,50, 10,00 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 10 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo būdai: 243 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 158 000 

Simbolis X3 X2 

Nemokamas „Scatter“ 

sukimas 

2 – 
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Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo būdai: moneta apmoka bet kokius iš eilės einančius simbolius, esančius ant būgnų, nuo 

kairės į dešinę. 

 

Simboliai 

Lošime „7 nuodėmės“ iš viso yra 15 skirtingų simbolių (ir 7 besiplečiantys simboliai): 1 

nemokamų sukimų „Scatter“ simbolis, 2 universalieji simboliai, 7 simboliai, už kuriuos gaunama 

didelė suma (ir jų besiplečiančios versijos), 4 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma, ir 1 

tuščias simbolis per nemokamus sukimus. 

Simbolis Universalusis simbolis Universalusis simbolis 

„Art“ 

 
 

Simbolis  X7 X6 X5 X4 X3 

Univ

ersal

usis 

simb

olis 

 700 20 – 2 1 

HP7  250 16 5 1,4 0,7 

HP6  225 14 4 1,3 0,6 

HP5  200 12 3 1,2 0,5 

HP4  175 10 2 1,1 0,4 

HP3  150 8 2 1,1 0,4 

HP2  125 6 1,5 1 0,3 

HP1  100 4 1,5 1 0,3 

LP4  35 2 1 0,4 0,1 

LP3  30 2 1 0,4 0,1 

LP2  25 2 1 0,4 0,1 

LP1  20 2 1 0,4 0,1 
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Simbolis Nemokamas „Scatter“ 
sukimas 

Tuščias simbolis per 

nemokamus sukimus 

„Art“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolis HP7 HP6 HP5 HP4 

„Art“ 

    
Besiplečian

tis 

 

 
 

 
 

Simbolis HP3 HP2 HP1 
„Art“ 

   Besiplečiantis 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 

 

 

   

  

2.247 Žaidimas „Aikštingoji princesė“ („Prissy Princess“) 
Lošime „Aikštingoji princesė“ („Prissy Princess“) galantiški riteriai ir stiprus drakonas 

varžosi dėl gražios mergelės meilės. Šis lošimas – 5 būgnų vaizdo automatas, kuriame 

įspūdingoje viduramžių aplinkoje su 20 fiksuotų mokėjimo eilučių galima naudotis daugybe 

papildomų funkcijų ir universaliųjų simbolių! 

 
 
Lošime „Aikštingoji princesė“ yra du universalieji simboliai (tobula geltonplaukė princesė ir 

žaismingas drakonas, kvėpuojantis ugnimi), trys puošnūs papildomi „Scatter“ simboliai 

(violetinė, žalia ir mėlyna vėliavos). Universalieji simboliai pakeičia bet kuriuos būgno 

simbolius, išskyrus papildomus „Scatter“ simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 
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Funkcija „Griūnantys bokštai“ paleidžiama kiekvieno laimingo sukimo pabaigoje. Bet kuris 

būgnas, kuriame yra padėtis, esanti laimingo derinio dalis, sugriūna ir sukasi pakartotinai, o 

visi kiti būgnai tuo metu sulaikomi. Ši funkcija gali būti pakartotinai paleista iki daugiausiai 

keturių kartų arba tol, kol nebematoma nė vieno laimingo mokėjimo eilučių derinio. Jei 

bokštų griūtį išgyvenote pakankamai ilgai ir per ketvirtą pakartotinį sukimą gavote laimingą 

derinį, paleidžiama „Lobio skrynia“, kur galite laimėti arba atsitiktinį bendros statymo sumos 

daugiklį, arba atsitiktinį bendro laimėjimo daugiklį! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei bus matomi arba surinkti visi trys papildomi „Scatter“ simboliai (violetinė vėliava ant 1 

būgno, žalia vėliava ant 3 būgno ir mėlyna vėliava ant 5 būgno), bus paleistas papildomas 

lošimas „Turnyras“. Jūsų tikslas yra pasirinkti, kuris varžovas, jūsų manymu, laimės 

kiekviename raunde, tačiau svarbiausia – kas galiausiai gaus princesės ranką? 

Funkcija „Drakono atodūsis“ gali būti atsitiktinai paleista, kai laimėtojų nėra, per ją bet 

kurie trys simboliai bet kur ant būgnų gali tapti „Didžiuliu gaisru“. Funkcijos negalima 

paleisti per papildomus pakartotinius sukimus nuo funkcijos „Griūnantys bokštai“. Didžiulis 

gaisras pakeičia bet kuriuos būgno simbolius, išskyrus papildomą „Scatter“ simbolį, ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. 

Kai ant bet kuriuo būgno matomi trys riteriai, paleidžiama funkcija „Drakono 

pasididžiavimas“, per kurią bus matomas besiplečiantis universalusis drakono simbolis, 

kuris išdidžiai užims savo vietą. Įprastas universalusis „Didžiulio gaisro“ simboliai 

nepaleidžia šios funkcijos. 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos 

eilutei. 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Univers

alusis 

simbolis 

1 00

0 

150 30 – 

HP3 300 75 20 – 

Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 
0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 
0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 
0,85, 0,90, 0,95, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 
3,50, 4,00, 4,50, 5,00 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 20 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 
Mažiausias statymas (*): 0,20 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 600300 
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HP2 250 50 15 – 

HP1 200 40 10 – 

LP6 100 20 5 – 

LP5 60 10 3 – 

LP4 60 10 3 – 

LP3 40 8 2 – 

LP2 40 8 2 – 

LP1 40 8 2 – 

Simboliai 

Simbolis Papildomas 
„Scatter“ 

Papildomas 
„Scatter“ 

Papildomas 
„Scatter“ 

„Art“ 

   

Simbolis Universalusis simbolis Išplečiamas 
universalusis 
simbolis 

 

„Art“ 
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Lošime „Aikštingoji princesė“ iš viso yra 12 skirtingų simbolių: 1 papildomas „Scatter“ 

simbolis (3 kailiai), 2 universalieji simboliai, 3 simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 6 

simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma  
Simbolis HP3 HP2 HP1 

„A
rt“ 

   
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP6 LP5 LP4 

„A
rt“ 

   

Simbolis 
LP3 LP2 LP1 

„A
rt“ 
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2.248 Žaidimas „Matsuri“ („Matsuri“) 
  Pajauskite tikro japoniško festivalio impulsą ir džiaugsmą bei susirinkite apdovanojimus 

„Matsuri“ („Matsuri“), 5 būgnų vaizdo lošimo automate su 25 fiksuotomis mokėjimo eilutėmis.
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Paveikslėlis Nr. 1 

 
 
Graži ir įmantri lempa yra universalusis simbolis, kuris ant penkių būgnų gali būti matomas bet 

kur. Simbolis pakeičia visus įprastus simbolius ir padeda suformuoti laimingus derinius. 

Paleiskite NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, kai ant būgnų matomi trys nemokamų sukimų 

„Scatter“ simboliai (puošnios festivalio kaukės), kurie gali būti matomi ant 1, 3 arba 5 būgnų. Iš 

pradžių jums bus suteikti 8 nemokami sukimai, tačiau vėliau gausite papildomus 2 sukimus už 

kiekvieną „Scatter“ simbolį, matomą per funkciją. Didžiausias nemokamų sukimų skaičius yra 20. 

Jei universalusis simbolis matomas ant būgnų per NEMOKAMŲ SUKIMŲ funkciją, jis plėsis į 

vieną didelę lempų juostą, kuri apims visą būgną! Tuomet ši juosta per kiekvieną pasukimą pajudės 

į kairę per vieną būgną, kol išnyks iš lošimo zonos. 

Papildomas lošimas „Kingyo Sukui“ paleidžiamas, kai ant 2, 3 arba 4 būgno matomi papildomi 

„Scatter“ simboliai (auksinės žuvelės). Šiame klasikiniame japoniško festivalio lošime jūsų tikslas 

yra sugaudyti auksines žuveles naudojant gležną popierinį šaukštą. Pasirinkite auksinę žuvelę ir 

raskite prizą! Rinkite auksines žuveles tol, kol sugaudysite jas visas arba kol sulūš šaukštas! 
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Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos 

eilutei. 

Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 
0,09, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 
0,80, 0,90, 1,00, 2,00, 3,00, 4,00 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 25 (fiksuotas) 

Mažiausias statymas (*): 0,25 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 300 000 

Didžiausio laimėjimo tikimybė: 10^-6 
Kintamumas: didelis (9/10) 

Nemokamas lošimo palaikymas Taip 

Simbolis X5 X4 X3 

Univers
alusis 
simbolis 

1 00
0 

100 25 

HP3 350 75 15 

HP2 300 60 12 

HP1 250 50 10 

LP5 100 20 7 

LP4 75 15 5 

LP3 75 15 5 

LP2 50 10 3 

LP1 50 10 3 
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Simboliai 

Iš viso lošime „Matsuri“ yra 11 simbolių: 1 nemokamo sukimo „Scatter“ simbolis, 1 

papildomas „Scatter“ simbolis, 1 universalusis simbolis (plėtimosi versija), 3 simboliai, už 

kuriuos gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 

Simbolis Nemokamas 

„Scatter“ sukimas 

Papildomas 

„Scatter“ 
„Art“ 

  

Simbolis Universalusis simbolis Išplečiamas 

universalusis 

simbolis „Art“  
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
 

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

   
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP5 LP4 LP3 

„Ar
t“ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Simbolis 
LP2 LP1 

 

„Ar

t“ 
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2.249 Žaidimas „Viking Runecraft“ („Vikingo laivas“) 
„Vikingo laivas“ („Viking Runecraf“) yra kaskadinis vaizdo lošimo automatas, žaidžiamas 7 x 

7 tinklelyje. Ant tinklelio krenta simboliai, kurie suformuoja laimingus derinius. Laimima, kai 

sudedami 5 arba daugiau simbolių sujungtoje grupėje, kai simboliai liečiasi horizontaliai ir 

(arba) vertikaliai. Laimingi deriniai pašalinami, tuomet ant tinklelio pradeda kristi nauji 

simboliai. Lošimas tęsiasi, toliau krenta simboliai tol, kol gali būti sudaryti nauji laimingi 

deriniai. 

 Paveikslėlis Nr. 1 

 
Visi laimėjimai per lošimo raundą po vieną padeda įkrauti sunaikinimo matuoklį. Kai įkrovos 

matuoklis visiškai įkrautas ir nebėra kaskadų, aktyvinamas įkrovos poveikis, paleidžiant vieną 

iš toliau nurodytų funkcijų: 

„Fenriro įtūžis“: ant tinklelio perbraukiamos keturios įstrižos simbolių eilutės. Pašalinamos dvi 

simbolių eilutės, kitos dvi simbolių eilutės pakeičiamos kitu simboliu. 

„Jörmungandro nuosprendis“: nuo vieno tinklelio krašto iki kito tinklelio krašto sunaikinamas 

didelis skaičius simbolių, esančių ant ištisinio takelio. Išilgai takelio daug skirtingų simbolių 

pakeičiami į kitą simbolį. 

„Surtro nudeginimas“: uždegami trys simboliai. Ugnis gali plisti į atsitiktinį greta esančių 

simbolių skaičių. Visi degantys simboliai sunaikinami. Kiekvienoje degančių simbolių grupėje 

sukuriamas naujų simbolių branduolys. Visus simbolius kiekviename branduolyje sudaro tas 

pats simbolis. 
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„Lokio vilionė“: pasirenkami du skirtingi simboliai. Vienas simbolis ir visi sutampantys 

simboliai pašalinami nuo tinklelio. Kitas simbolis ir kiti sutampantys simboliai paverčiami kitu 

simboliu. 

Tada lošimas tęsiamas įprastai, įkrovos matuoklis įkraunamas antrą kartą. Jei matuoklis bus 

įkrautas visiškai po bet kurio iš minėtų poveikių, bus paleista funkcija „Ragnarökas“, kuri 

suteikia 1 nemokamą lošimo raundą. 

Kitu atveju, kai sunaikinimo įkrovos matuoklis iš pradžių visiškai įkrautas, galima tikėtis 

padvigubinti įkrovą laimėjus papildomus simbolius. Jei visiškai dvigubai įkraunate įkrovos 

matuoklį prieš paleisdami bet kurį poveikį, jūs tiesiogiai paleidžiate funkciją „Ragnarökas“ 

Funkcija „Ragnarök“ gali būti paleista tik vieną kartą per lošimo raundą. 

Kai per funkciją „Ragnarök“ nėra laimėjimo, bus paleidžiamas vienas iš „Sunaikinimo įkrovos“ 

poveikių. Kai visi „Sunaikinimo įkrovos“ poveikiai paleidžiami po kartą ir nėra laimėjimo, 

funkcijos panaudojimas užbaigiamas. 

Per funkciją „Ragnarökas“ „Sunaikinimo įkrova“ pakeičiama papildomu matuokliu „Pasaulio 

pabaiga“. Laimėkite pakankamai simbolių per visą funkciją „Ragnarökas“ ir jūs būsite gausiai 

apdovanotas bendru laimėjimo daugikliu! 20 simbolių suteikia 2x daugiklį 40 simbolių suteikia 

3x daugiklį 60 simbolių suteikia 5x daugiklį 80 simbolių suteikia 15x daugiklį 

Šiame lošime yra keturi skirtingi dievai. Kad jus palaimintų dievai, jums reikia išvalyti 

skirtingus šablonus, rodomus ekrane. Jei norite išvalyti šabloną, turite laimėti ant nurodytų 

tinklelio padėčių. Išvalykite šabloną, kad pereitumėte į kitą lygį ir susitiktumėte su kitu dievu. 

Kiekvienas dievas suteikia savo išskirtinę dovaną. Funkcija „Dievų dovana“ gali būti 

atsitiktinai paleista per lošimo raundus be laimėjimo. Funkcija „Dievų dovana“ sukuria 

universaliuosius simbolius, kurie padeda sudaryti papildomus laimingus derinius. Visi sukurti 

universalieji simboliai pakeičia bet kurį kitą simbolį. 

„Griaustinio dievas“: penki–devyni atsitiktinai pasirinkti simboliai paverčiami universaliaisiais 

simboliais! 

„Išminties dievas“: keturi universalieji simboliai sukuriami dviem poromis, kuriose 

universalieji simboliai kiekvienoje poroje yra vertikaliai greta. 

„Grožio deivė“: universalieji simboliai sukuriami keturiomis skirtingomis grupėmis pradedant 

atsitiktine padėtimi ant tinklelio 5 x 5 plote. Universalieji simboliai sukuriami po keturis vienu 

metu tol, kol gaunamas vienas laimėjimas. 

„Apsaugos dievas“: sukuriami septyni universalieji simboliai, eilei sukuriamas vienas 

universalusis simbolis. 

Visi laimingi deriniai kaupiasi prie papildomos funkcijos „Valhalos runos“. Per kiekvieną 

sukimą galite surinkti iki penkių skirtingų runų akmenų simbolių sudarant laimėjimo derinius. 

Surinkite bent vieną runų akmens simbolį sudarydami laimingus derinius ir išvalykite esamą 

aktyvų šabloną, kad aktyvintumėte papildomą lošimą „Valhalos runos“. Per papildomą lošimą 

sukamas ratas, kur jūsų tikslas yra išsukti bet kurį laukelį su aktyvia ir šviečiančia runa ir 

laimėti sukauptą papildomą sumą. Priklausomai nuo surinktų simbolių skaičiaus, aktyvių ir 
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apšviestų runų skaičius ant rato pasikeis. Kuo daugiau simbolių surenkate, tuo didesnė 

tikimybė, kad laimėsite papildomą sumą. Surinkti simboliai perstatomi ant 0, kai aktyvinamas 

papildomas lošimas „Valhalos runos“. 

 
Nominalai (*): 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 

0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 
0,45, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 
3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 
8,00, 9,00, 10,00 

Būgnų skaičius: 7 

Monetų skaičius: 10 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 500 000 

 
Mokėjimų lentelė 

Laimėjimai, kurių pagrindą sudaro 1 EUR bendras statymas 

 
Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

15+ 1 000,00 250,00 100,00 80,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

12+ 250,00 100,00 50,00 40,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 

10+ 75,00 25,00 15,00 10,00 7,00 6,00 5,00 4,00 2,50 

9 25,00 10,00 7,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,50 1,00 
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8 15,00 8,00 4,00 3,00 2,00 1,50 1,00 0,80 0,50 

7 10,00 5,00 3,00 2,00 1,50 1,00 0,80 0,50 0,40 

6 7,50 4,00 2,00 1,50 1,00 0,80 0,50 0,40 0,30 

5 5,00 2,50 1,50 1,00 0,80 0,50 0,40 0,30 0,20 

 

Simboliai 

Lošime „Viking Runecraft“ iš viso yra 13 skirtingų simbolių: 4 universalieji simboliai, 4 simboliai, 

už kuriuos gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

 
Simbolis Universalusis 

Odino simbolis 
Universalusis Toro 
simbolis 

„Art“ 

  
Simbolis Universalusis 

Frėjos simbolis 
Universalusis 
Heimdalo simbolis 

„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
 

Simbolis HP4 HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

   
 

 
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP5 LP4 LP3 

„Ar

t“ 

   

Simbolis 
LP2 LP1 

 

„Ar

t“ 

  

 

2.250 Žaidimas „Actekų princesė karė“ („Aztec Warrior Princess“) 

„Actekų princesė karė“ („Aztec Warrior Princess“) yra vaizdo lošimo automatas, kur galėsite 

lošti ir mėgautis senovės Actekų civilizacija. Ant penkių lošimo būgnų rodomos spalvingos 

džiunglių būtybės, gražūs artefaktai ir kiti patrauklūs Actekų simboliai. Galima aktyvinti iki 20 

eilučių, gali būti statoma iki 5 pasirinkto nominalo monetų už eilutę. Eilutės sunumeruotos ir 

visada aktyvinamos skaitine seka (1, 2, 3 ir pan.). 
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Lošime yra universalusis simbolis (auksinis skydas), nemokamų sukimų „Scatter“ simbolis 

(actekų princesė) bei papildomas „Scatter“ simbolis (kaukolės su brangakmeniais vietoje akių). 

Universalusis simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolius, ir padeda 

sudaryti laimingus derinius. 

Trys, keturi arba penki actekų princesės simboliai bet kur ant būgnų paleis atitinkamai 15, 20 arba 

25 nemokamų sukimų seką. Per nemokamus sukimus gražioji actekų princesė tampa 

universaliuoju simboliu ir padeda sudaryti daugiau laimingų derinių! 

Kai bet kur ant būgnų matomi trys kaukolės simboliai su brangakmeniais vietoje akių, bus paleistas 

papildomas raundas „Actekų šventykla“. Pasirinkite tris purvu padengtas kaukoles, gulinčias ant 

šventyklos grindų. Ar paaiškės, kad kiekviena iš pasirinktų kaukolių yra iš deimantų, aukso, sidabro 

arba bronzos? Bendra papildomo prizo vertė priklauso nuo pasirinktų kaukolių, pagamintų iš tos 

pačios medžiagos, skaičiaus. Didžiausias prizas per papildomą raundą suteikiamas už tris 

deimantines kaukoles. Įsivaizduokite, kad esate actekas – kiek paaukotumėte, kad laimėtumėte 

1 000 kartų didesnį bendrąjį statymą? 

 

Min. monetų: 1 

Maks. monetų: 5 

Nominalai (*): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,25 0,50 1 

Min. eilučių: 1 

Maks. eilučių: 20 

Būgnų skaičius: 5 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 1 065 750 
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Mokėjimų lentelė 

Laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

„Scatter“ laimėjimai; monetos padauginamos iš bendros statymo sumos. 

      Simbolis X5 X4 X3 X2 

Nemokamas 

„Scatter“ sukimas 

300 30 3 2 

 

Papildomo lošimo mokėjimų lentelė 
 

Simbolis 3 sutampantys 

simboliai 

2 sutampantys 

simboliai 1 1 00

0 

100 

2 200 20 

3 50 10 

4 20 5 

Bet kurie trys 5 – 

    

Simboliai 
Pagrindiniame lošime iš viso yra 12 skirtingų simbolių: 1 

papildomas „Scatter“ simbolis, 1 nemokamo sukimo „Scatter“ 

simbolis, 1 universalusis simbolis, 4 simboliai, už kuriuos gaunama 

didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

           Be to, galimi 4 papildomo lošimo simboliai. 

 

 

 

 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

Universalusis simbolis 5 00
0 

500 50 – 

HP4 1 00
0 

250 25 – 

HP3 500 100 15 – 

HP2 500 100 15 – 

HP1 250 75 15 – 

LP5 150 50 10 – 

LP4 150 50 10 – 

LP3 100 25 5 – 

LP2 100 25 5 – 

LP1 100 25 5 – 
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Simbolis Universalusis simbolis Papildomas 
„Scatter“ 

Nemokamas „Scatter“ 
sukimas 

„Art“  
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Simboliai, už kuriuos mokama didelė suma 
 
Simbo
lis 

HP4 HP
3 

HP2 H
P
1 „Art“ 

 
 

  

 

    Simboliai, už kuriuos mokama nedidelė suma 
Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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     Papildomo lošimo simboliai 
Simb

olis 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 

„Art“ 

    

 

2.251 Žaidimas „Daugiavaisis 81“ („Multifruit 81“) 

„Daugiavaisis 81“ („Multifruit 81“) yra 4 būgnų vaizdo lošimo automatas su 81 fiksuotu 

mokėjimo būdu – sukite vaisius ir laimėkite grynųjų pinigų prizus. Kai ant būgnų matomas 

draugiškasis vaisų juokdarys, jis padaugina jūsų vaisių laimėjimus. 

Paveikslėlis Nr. 1 

 
Vaisių juokdario simbolis yra universalusis simbolis ir gali pakeisti bet kurį būgno simbolį ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. Juokdarys taip pat padaugina laimėjimą mokėjimo būdui. 

Dviejų juokdario simbolių derinys padaugins laimėjimą mokėjimo būdui iš 2. O trijų juokdarių 

simbolių derinys padaugins laimėjimą mokėjimo būdui iš 5!  

Būgnų skaičius: 4 

Monetų skaičius: 2 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo būdų skaičius: 81 

Nominalai: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 
0,09, 0,10, 0,15 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 
0,60, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 
3,75, 5,00, 7,50, 10,00, 12,50, 15,00, 20,00. 
25,00, 37,50, 50,00 

Mažiausias statymas (*): 0,02 
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Prieš kiekvieną sukimą pradeda šviesti vienas būgnas. Jei ant pasirinkto būgno matomas 

universalusis juokdario simbolis, jis padvigubės ir pakeis visus kitus simbolius, esančius ant to 

būgno. 

  Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos 

eilutei. 

Simbolis X4 X3 

Univers
alusis 
simbolis 

500 – 

HP2 100 7,5 

HP1 40 5 

LP6 20 2,5 

LP5 5 1 

LP4 2,5 0,5 

LP3 1,5 0,5 

LP2 1,5 0,5 

LP1 1 0,5 

   

Simboliai 

Lošime „Daugiavaisis 81“ iš viso yra 9 skirtingi simboliai: 1 universalusis simbolis, 2 

simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 6 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė 

suma. 

 

Universalieji simboliai ir simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
Simbolis Universalusis 

simbolis 

HP2 HP1 

„Art
“ 

   
 

 
 
 
 
 

Didžiausias statymas (*): 100,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 252 000 
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Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

2.252 Žaidimas „Ugninis juokdarys“ („Fire Joker“) 

 Lošime „Ugninis juokdarys“ („Fire Joker“), kuris yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 

5 fiksuotomis mokėjimo eilutėmis, būgnai gali bet kada užsidegti. Trijų sutampančių 

simbolių derinys kartu su bet kokia mokėjimo eilute sudaro laimėjimą. 

Šėtoniškasis ugninis juokdarys yra universalusis simbolis, kuris ant trijų būgnų gali būti 

matomas bet kur. Simbolis pakeičia visus įprastus simbolius ir padeda suformuoti laimingus 

derinius. 

Paleiskite liepsnojančią pakartotinio sukimo funkciją, kai ant dviejų būgnų be laimėjimo 

mokėjimo eilučių pasirodo sukrauti simboliai. Tuomet vienas nemokamas pakartotinis 

sukimas suteikiamas ant trečiojo būgno! Per pakartotinį sukimą tokie simboliai lieka savo 

vietose. Jei būtų galimybė pakartotinai sukti du skirtingus būgnus, liks tik galimybė pasukti 

būgną, kuris turi didžiausią tikimybę laimėti. 

Sukite ugninį daugiklių ratą, kai visos būgno padėtys užpildytos tuo pačiu simboliu – tuomet 

bendras laimėjimas gali padidėti atsitiktine verte iki maksimaliai 10 kartų! 

 

 

 

 

 

Simbolis 

 

 

LP6 LP5 LP4 

„Art“ 

   

Simbolis 
LP3 LP2 LP1 

„Art“ 
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Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilusis įrenginys
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Nominalai (*)1: 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 
0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 2,00, 
3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 
10,00, 15,00, 20,00 

Monetų skaičius eilutei: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 5 (fiksuotas) 

Būgnų skaičius: 3 

Mažiausias statymas (*): 0,05 

Didžiausias statymas (*): 100 
Didžiausias laimėjimas (*): 80 000 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

Simbolis X3 

Universalusis 

simbolis 

80 

HP3 25 

HP2 20 

HP1 15 

LP5 7 

LP4 6 

LP3 5 

LP2 4 

LP1 2 

Simboliai 

Lošime „Ugninis juokdarys“ iš viso yra 9 simboliai: 1 universalusis „Scatter“ simbolis, 3 simboliai, už 

kuriuos gaunama didelė suma, ir 5 simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma. 

Simbolis Universalusis „Scatter“ simbolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Art“  

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
Simbolis HP3 HP2 HP1 
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„Art“  
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP5 LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“  
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

  
  

 

  2.253 Žaidimas „Paslaptingasis juokdarys“ („Mystery Joker“) 
 

„Paslaptingasis juokdarys“ („Mystery Joker“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis 

mokėjimo eilutėmis. Mokėjimo eilučių skaičius negali būti keičiamas. 

Lošime „Paslaptingasis juokdarys“ yra nemokamo sukimo „Scatter“ simbolis (juokdario skrybėlė). 

Trys juokdario skrybėlės simboliai, matomi ant būgnų, paleidžia nemokamų sukimų funkciją. 

Paleidžiama nemokamų sukimų seka. Per nemokamus sukimus laimimas paslaptingasis prizas, kai 

gaunate du arba tris juokdario skrybėlės simbolius bet kur ant būgnų. Jei matomi trys juokdario 

skrybėlės simboliai, jums suteikiami papildomi nemokami sukimai. 

 
     Paveikslėlis Nr. 1 

      Stalinis kompiuteris 
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     Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilusis įrenginys 

 

 
Nominalai (*)1: 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,20, 0,30, 

0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 

1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 

8,00, 9,00, 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 

18,00, 20,00 

Monetų skaičius eilutei: 1 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 5 (fiksuotas, nematomas žaidėjui) 

Būgnų skaičius: 3 

Mažiausias statymas (*): 0,10 

Didžiausias statymas (*): 100 

Didžiausias laimėjimas (*): 602 000 

 
Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos eilutei. 

 

Simbolis X

3 

X2 

Nemokamų sukimų 

„Scatter“ (per 

nemokamus sukimus) 

1–100 x bendra 

statoma suma 

1–100 x bendra statoma suma 

HP2 50 – 

HP1 40 – 

LP3 30 – 

LP2 10 – 

LP1 10 – 
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Simboliai 

Lošime „Paslaptingasis juokdarys“ iš viso yra 6 skirtingi simboliai: 1 nemokamo sukimo 

„Scatter“ simbolis, 2 simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma, ir 3 simboliai, už kuriuos 

gaunama nedidelė suma. 

 
Simbolis Nemokamas „Scatter“ 

sukimas 
„Art“ 

 
 
 

 
Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 

Simbolis HP2 HP1 

„Art“ 

  
 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 

Simbolis LP3 LP2 LP1 

„Art“ 

   
 

     2.254 Žaidimas „Rapunzelės bokštas“  („Rapunzel's Tower“) 
 

„Rapunzelės bokštas“ („Rapunzel’s Tower“) yra 5 būgnų, 20 fiksuotų statymo eilučių vaizdo 

lošimo automatas. Žaidimui naudojami pakartotinių sukimų „Wilds“, kurie išlieka, kol laimite, 

ir nemokamų sukimų premija. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (aštuoniasdešimt eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR 

iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1 EUR: 
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Specialieji simboliai:  

Šiame žaidime yra dviejų tipų „Wild“ simboliai: 

 

„Rapunzel Wild“ 

„Rapunzel Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: Premijos simbolį ir pakartotinių 

sukimų „Wild“ simbolį. 

 
 

Pakartotinių sukimų „Wild“ 

Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 3+ pakartotinių sukimų 

„Wild“ simbolių įjungia funkciją. Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai išlieka ir žaidimas bus 

sukamas iš naujo, kol pasirodys laimėjimo derinys. Bet kokie papildomi pakartotinių sukimų 

„Wild“ simboliai, pasirodantys sukimo iš naujo metu, taip pat išliks, kol baigsis funkcija. 

Pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį. 
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Žaidimo atrakcionai 

„RESPIN WILD“ SIMBOLIAI IŠLIEKA, KOL LAIMITE 

3+ „Respin Wild“ simboliai įjungia funkciją. „Respin Wild“ simboliai išlieka savo padėtyse ir 

suteikia pakartotinį sukimą. Žaidimas bus sukamas iš naujo, kol bus suteiktas laimėjimas. 

„Respin Wilds“ gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. Pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis pakeičia bet 

kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį. 

 
 

NEMOKAMI SUKIMAI 

3 premijos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Jei nemokami sukimai suaktyvinami iš 

naujo, suteikiami 8 papildomi nemokami sukimai. Premijos simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 

būgnuose. 

 
 

„TOWER“ FUNKCIJA 

Lipkite į bokštą, kad išgelbėtumėte Rapunzelę! Kiekvieną kartą, kai ant būgnų pasirodo naujas 

pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gavus nemokamų sukimų premiją, jūs pakylate vienu 

laipteliu aukštyn į bokštą. 

10 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

15 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

20 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 

25 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai ir daugiklis padidėja 2 kartus. 

Daugiklis padidėja 2 kartus ir visiems likusiems sukimams. 
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     2.255 Žaidimas „Piratų žavesys“ („Pirate's Charm“) 

 

„Piratų žavesys“ („Pirate’s Charm“) yra 3x5 būgnų, 243 statymo krypčių lošimo automatas. 

„Piratų žavesys“ naudojamas „Paslaptingo talismano“ simbolis, pakartotiniai sukimai ir 

nemokami sukimai. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Minimali statymo suma – 0,20 EUR 

(dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (aštuoniasdešimt eurų). Lošėjas, 

norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 

EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1,00 EUR: 

 
 

 
 

 Specialieji simboliai 

„Paslaptingo talismano“ simbolis 
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Po kiekvieno sukimo visi matomi „Paslaptingo talismano“ simboliai pavirsta tuo pačiu simboliu. 

„Paslaptingo talismano“ simbolis gali pavirsti bet kuriuo simboliu, išskyrus atskirąjį simbolį 

„Bonus“. 

 
 

Atskirasis simbolis „Bonus“ 

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. 

Atskirieji simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 
 

Žaidimo atrakcionai 

„Paslaptingo talismano“ pakartotiniai sukimai 

Jei žaidžiant pagrindinį žaidimą „Paslaptingo talismano“ simboliai iškrenta ant 1, 2 ir 3 būgnų, 

įjungiama „Paslaptingo talismano“ pakartotinių sukimų funkcija. Visi „Paslaptingo talismano“ 

simboliai užrakinami ir yra skiriamas pakartotinis sukimas. Jeigu pakartotinio sukimo metu 

iškrenta vienas ar daugiau „Paslaptingo talismano“ simbolių, jie yra užrakinami ir yra skiriamas 

papildomas pakartotinis sukimas. 

 

Kai žaidžiami pakartotiniai sukimai, atskirųjų simbolių „Bonus“ nebūna. 

 
 

Paslaptingas sukimas 

Žaidžiant bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą yra galimybė, kad bus įjungtas paslaptingas 

sukimas. Paslaptingo sukimo metu ant būgnų būna daugiau „Paslaptingo talismano“ simbolių, 

kurie padidina tikimybę įjungti pakartotinio sukimo funkciją. 
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Audringi nemokami sukimai 

Trys atskirieji simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

Nemokamų sukimų metu bet kokie iškritę „Paslaptingo talismano“ simboliai būna užrakinti visą 

laiką, kol trunka nemokami sukimai. 

 
 

Du papildomi nemokami sukimai yra skiriami už kiekvieną būgną, kuris visas yra užpildytas 

„Paslaptingo talismano“ simboliais. Gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 papildomų nemokamų 

sukimų. Nemokamų sukimų atrakcionas žaidžiamas tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Šis 

atrakcionas negali būti įjungtas iš naujo. 

 
 

2.256 Žaidimas „Šiaurinis dangus“ („Northern Sky“) 

 
„Šiaurinis dangus“ („Northern Sky“) – tai 3 x 5 būgnų, 9 eilių lošimo automatas su pakartotiniais 

sukimais ir nemokamais sukimais. 
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Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas 

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 

1 EUR: 

 

 
 

 
 

Žaidimo atrakcionai 

 

Pakartotinio sukimo atrakcionas 

Visi laimingi deriniai suaktyvina pakartotinio sukimo atrakcioną. 

Už visus laimingus derinius skiriamos išmokos, tada jie užfiksuojami. 

Nelaimėję simboliai pašalinami ir pakeičiami naujais simboliais. 
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Nauji simboliai, kurie prisideda prie laimingos statymo eilės, užfiksuojami, tada žaidžiamas naujas 

žaidimas – sukama iš naujo. 

Pakartotiniai sukimai kartojami tol, kol laimingi deriniai nebesusidaro. Tada sužaidžiamas paskutinis 

kartas ir atrakcionas užbaigiamas. 

Atskirasis simbolis „Bonus“ papildomų sukimų nesuaktyvina. 

 

 
 

 

Nemokamų sukimų premija 

Kai per vieną žaidimo raundą surenkami trys atskirieji simboliai „Bonus“, laimima 10 nemokamų 

sukimų. 

Surinktų atskirųjų simbolių „Bonus“ kiekis rodomas matuoklyje „BONUS“. 

Žaidžiant nemokamus sukimus iškrenta tik dideles išmokas suteikiantys gyvūnų simboliai. 

Nemokamų sukimų premija tęsiama tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Šis premija negali būti 

įjungta iš naujo. 

 

 
 

 

   2.257 Žaidimas „Saldžioji alchemija“ („Sweet Alchemy“)  

 

„Saldžioji alchemija“ („Sweet Alchemy“) yra kaskadinis lošimas su 5 x 5 tinkleliu, siūlantis 

fantastinius, pilnus  veiksmo, saldainių, kerėjimų ir universalių funkcijų lošimus. 

4 arba daugiau panašių simbolių grupės sukuria laimėjimus ir aktyvina cukraus karštinės matuoklį. 

Jei per lošimo raundą cukraus karštinės matuoklis pripildomas 6 simboliais, 2 įprasti universalieji 
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simboliai pakeičia 2 simbolius tinklelyje – jie veikia kaip bet kuris kitas simbolis bei sukuria 

laimėjimus ir pripildo cukraus karštinės matuoklį. 

Jei per lošimo raundą cukraus karštinės matuoklis pripildomas 13 simbolių, 2 dryžuoti universalieji 

simboliai pakeičia 2 simbolius tinklelyje – jie veikia kaip bet kuris kitas simbolis bei sukuria 

laimėjimus ir, kai taip padaro, jie taip pat pašalina visus simbolius toje pačioje eilutėje arba tame 

pačiame stulpelyje. Visi pašalinti simboliai, įskaitant dryžuotus universaliuosius simbolius, padidina 

cukraus karštinės matuoklio pripildymą. 

Jei per lošimo raundą cukraus karštinės matuoklis pripildomas 25 simboliais, 2 taškuoti 

universalieji simboliai pakeičia 2 atsitiktinius simbolius tinklelyje – jie veikia kaip bet kuris kitas 

simbolis bei sukuria laimėjimus ir, kai taip padaro, jie taip pat pašalina atsitiktinai pasirinktą 

simbolį nuo tinklelio. 

Pripildykite cukraus karštinės matuoklį 38 simboliais per lošimo raundą ir paleiskite nemokamą 

raundą „Eliksyro maišymas“ su 3 saldainių užkerėjimais. Tada kas 3 papildomas surinktas simbolis 

lošimo raunde suteiks papildomą saldainio užkerėjimą nemokamam raundui iki maksimaliai 7 

saldainių užkerėjimų. 

Nemokamas raundas „Eliksyro maišymas“ lošiamas 9 x 9 tinklelyje. Nemokamo raundo tikslas yra 

užbaigti rinkimą ir paleisti papildomą funkciją „Eliksyro galia“ bei laimėti. Alchemikas žongliruos 

saldainių užkerėjimais, kurie padės lošėjams. Simboliai kris, laimėjimai / kaskados bus matomos 

kaip įprasta. Kai nėra laimėjimų, bus išmokėtas pirmasis saldainio užkerėjimas. Tuomet vėl bus 

žaidžiama kaskadų seka, tik tuomet bus paleistas antrasis saldainių užkerėjimas. Nemokamas 

raundas užbaigiamas, kai sužaidžiama su visais saldainių užkerėjimais.  Saldainio užkerėjimas gali 

būti: 

- „Maišytas saldainis“ – simboliai ant tinklelio sumaišomi, kad galimai sudarytų naujus 

laimingus derinius. 

- „Saldus siurprizas“ – 7–12 universaliųjų simbolių (bet kurios rūšies) matomi 

atsitiktinėse vietose. Netgi jei universalieji simboliai nėra laimingo derinio dalis, vis tiek 

paleidžiamas pašalinimo efektas. 

- „Cukraus bombos“ – 7–15 įprastų simbolių atsitiktinai pasirenkami ir sunaikinami. 

Per nemokamą raundą lošėjams bus keliamas iššūkis surinkti tam tikrą 2 skirtingų simbolių skaičių. 

Galimi 3 surinkimo lygiai.  Įveikus pirmąjį lygį, užbaigus nemokamą sukimą, bus paleista 

papildoma funkcija „Eliksyro galia“. Įveikus 2 lygį, bus padidinami prizai, kuriuos galima laimėti 

pasitelkus papildomą funkciją „Eliksyro galia“. Įveikus 3 lygį, prizai bus padidinti dar kartą. 

Per papildomą lošimą „Eliksyro galia“ lošėjai turi atidengti šokolado kvadratėlius ir rasti magišką 

eliksyrą. Lošimas vyksta tol, kol randami 3 suderinami kvadratėliai. Galimi laimėti prizai priklauso 

nuo surinkimo lygio, pasiekto per nemokamą raundą „Eliksyro maišymas“, ir gali būti tokie: 

1 LYGIS: 

2 x bendra statoma suma 

3 x bendra statoma suma 

5 x bendra statoma suma  

2 x bendra statoma suma  

3 x bendra statoma suma 

2 LYGIS: 

3 x bendra statoma suma  

5 x bendra statoma suma  

10 x bendra statoma suma  

3 x bendra statoma suma o 
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5 x bendra statoma suma 

3 LYGIS: 

5 x bendra statoma suma  

10 x bendra statoma suma  

3 x bendra statoma suma  

5 x bendra statoma suma  

10 x bendra statoma suma 

Jei lošėjai užbaigia nemokamo raundo surinkimą, jie pajudės žemėlapyje į priekį, kai papildoma 

funkcija baigsis.  Lošėjams bus įteikta lobio skrynia žemėlapyje, kurioje yra grynųjų pinigų prizas. 

Grynųjų pinigų prizas lobio skrynioje yra lygus 15 % nuo lošėjo pagrindinio lošimo laimėjimų, 

skaičiuojamų nuo ankstesnės skrynios atidarymo. 

               Stalinis kompiuteris 

               Paveikslėlis Nr. 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Paveikslėlis Nr. 2 
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                  Mobilusis įrenginys 
                   Paveikslėlis Nr. 1 
 

 
 

                Paveikslėlis Nr. 2 
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                  Paveikslėlis Nr. 3                                                Paveikslėlis Nr. 4 
 

Būgnų skaičius: Kaskadinis tinklelis 
Monetų skaičius: 10 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas) 
 
 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 

0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 

0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 

4,50, 5,00, 6,00, 7,00, 7,50, 8,00, 9,00, 10,00 

Mažiausias statymas (*): 0,10 EUR 

Didžiausias statymas (*): 100 EUR 

Didžiausias laimėjimas (*): 3000 x bendra statoma suma 
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Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. 
 

Simboli

s 

4 grupė 5 grupė 6 grupė 7 grupė  8 ir daugiau 

simbolių 

grupė 

LP1 0,1 0,2 0,4 0,8 2 

LP2 0,2 0,4 0,8 1,6 4 

LP3 0,2 0,5 1  2 5 

LP4 0,3 0,6 1,2 2,4 6 
HP1 0,8 1,5 3  6 15 
HP2 1 2 4  8 20 
HP3 1 2 4  8 20 

HP4 1,5 3 6 12 30 
 

Simboliai 

             Universalieji simboliai 

Simbolis Įprastas 
universalusis 
simbolis 

Dryžuotas universalusis simbolis Taškuotas 
universalusis 
simbolis Vardas Įprastas 

universalusis 

simbolis 

Dryžuotas universalusis simbolis Taškuotas 

universalusis 

simbolis 

„Art“ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
 

Simboli
s 

HP4 (galimas 

tik per 

nemokam

ą raundą) 

HP
3 

HP
2 

HP1 

Vardas Žvaigždė Širdis Riešutas Pastilė 

„Art“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

Vard

as 

Kubas Pupa Kūgis Spurga 

„Art“ 
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2.258 Žaidimas „Žalioji burtininkė“ („Jade Magician“)  

„Žalioji burtininkė“ („Jade Magician“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Galima aktyvinti iki 15 

eilučių bei statyti iki 5 monetų eilutei. Eilutės turi būti aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 4 ir pan.). 

Prizai yra greta esančių tos pačios rūšies simbolių deriniai pasirinktose eilutėse. Laimingas derinys 

gali prasidėti nuo 1, 2 arba 3 būgno. Už eilutę mokamas tik didžiausias laimėjimas. 

Lošime „Žalioji burtininkė“ yra universalusis simbolis (daugiklis x2) ir „Scatter“ simbolis (žalioji 

burtininkė). Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno simbolius (išskyrus „Scatter“ 

simbolius) ir padeda sudaryti laimingus derinius. Už laimingą derinį, kuriame yra universalusis 

simbolis, išmokamas dvigubas įprastas simbolis. Universalusis simbolis matomas tik ant 3 būgno. 

Antrosios galimybės funkcijos suteikia galimybę paleisti nemokamus sukimus, kai ant būgnų matomi 

tik 2 „Scatter“ simboliai (žaliosios burtininkės). Išsirinkite 1 iš 4 simbolių, matomų ekrane, ir 

pasinaudokite proga laimėti nemokamų sukimų arba momentinių prizų! 

„Žaliosios burtininkės“ „Scatter“ simbolis gali būti matomas tik ant 1, 3 ir 5 būgno. Jei per pagrindinį 

lošimą matomi trys iš šių simbolių, suteikiama 5 nemokamų sukimų seka. Žaliosios burtininkės per 

nemokamus sukimus simbolis taps UNIVERSALIUOJU bei padės sudaryti dar daugiau laimingų 

derinių! 

Nemokami sukimai gali būti pakartotinai paleidžiami, jei ant 1, 3 ir 5 būgnų matomi 3 „Scatter“ 

simboliai. Tokiu atveju galima gauti iki 50 nemokamų sukimų! Jei ant būgnų per nemokamus 

sukimus matomi 1 arba 2 „Scatter“ simboliai, atitinkamai gaunami 1 arba 2 papildomi nemokami 

sukimai. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilusis įrenginys 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų sumos. 

 

 

Simboliai 

Simb
olis 

„Scatter“ 
„Scatter“ (per nemokamus 
sukimus) 

Universalusis simbolis 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–15  

Nominalai1: 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,25 0,50 1,00 

Mažiausias statymas (*): 0,01 

Didžiausias statymas (*): 75,00 

Didžiausias laimėjimas (*): 225 000 

Simbolis X5 X4 X3 X2 

HP3 2 500 200 50 – 

HP2 1 000 125 25 – 

HP1 500 75 15 – 

LP4 250 50 10 – 

LP3 125 25 5 – 

LP2 100 20 4 – 

LP1 75 15 3 – 
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„Art

“ 

   
    

Simbolis HP3 HP2 HP1 

„Art“ 

  ,  

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

„Art“ 

    

2.259 Žaidimas „Kepėjo skanėstas“ („Bakers Treat“)  

Pasimėgaukite puodeliu arbatos ir gardžiu kąsneliu! Paruoškite orkaitę – lošimas „Kepėjo skanėstas“ 

(„Bakers Treat“) yra 5 x 3, 15 eilučių lošimo automatas, kai mokėjimas išmokamas dviem būdais.  

Svarbiausia šiame lošime yra iškepti pyragą – su britiškais akcentais! 

Lošime sumos išmokamos nuo kairės į dešinę ir nuo dešinės į kairę, pradedant nuo atitinkamai 

kairiausio ir dešiniausio krašto. Šiame lošime yra 5 unikalios „Miltų galios“ nemokamų sukimų 

funkcijos, kurių kiekviena paleidžiama 3 kartus surinkus konkretų HP pyrago simbolį. Simbolis 

gaunamas, kai ant atitinkamo būgno bet kur matoma visa HP krūva. 

Kiekviena „Miltų galios“ sukimo funkcija aktyvina savo mechaninę funkciją, įskaitant 

universaliuosius būgnus, dvigubus būgnus ir simbolių atnaujinimą. Be to, lošėjai gali paleisti kepimo 

konkurso funkciją, kai visi 5 HP pyragai matomi ant atitinkamo būgno per vieną sukimą. Per šią 

funkciją sukimai per kiekvieną „Miltų galios“ funkciją atliekami iš eilės, kai kiekviena „Miltų galios“ 

sukimo funkcija pernešama į kitą sukimą. Jei, paleidus kepimo konkurso funkciją, HP matomas ant 

atitinkamo būgno, suteikiamas papildomas kepimo konkurso sukimas. Lošėjai gali laimėti iki 10 

kepimo konkurso sukimų. 

Šis lošimas yra lengvas, saldus, spalvingas, jame galima dažnai laimėti. Jis patiks lošimo automatų 

lošėjams, ypač bingo lošėjoms moterims, ypač „Heart Bingo“, „Mecca Bingo“, „Gala Bingo“ ir „Foxy 

Bingo“, jis prilygsta tokiems lošimams kaip „Fluffy Favourites“, „Double Bubble“ ir „Wheel of 

Fortune on Tour“. 
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Paveikslėlis Nr. 1 

Stalinis kompiuteris 
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            Paveikslėlis Nr. 2 

           Mobilusis įrenginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mokėjimų lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. 

Simbolis X5 X4 X3 

Universalusis simbolis 40 8 2 

HP5 40 8 2 

HP4 20 5 1,6 

HP3 12 4 1,2 

HP2 10 3 1 

HP1 6 2 0,8 

LP5 2 0,6 0,4 

LP4 2 0,6 0,4 

Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 15 (fiksuotas) 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1 (fiksuotas) 
 
 
 

Nominalai1: 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,50 
2,00 3,00 5,00 6,00 8,00 10,00 20,00 

 
(numatytos vertės paryškintos; aukšto 
lygio lažėjo nominalai pateikti pasviruoju 
šriftu) Mažiausias statymas (*): 0,15 EUR 

Didžiausias statymas (*): 75 EUR 

Didžiausias laimėjimas (*): 5 000 x bendra statoma suma 
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LP3 2 0,6 0,4 

LP2 2 0,6 0,4 

LP1 2 0,6 0,4 

 

Simboliai 

Universalusis simbolis 
 
Simbolis Universalusis simbolis 

Vardas Universalusis 

pyrago simbolis 

„Art“ 

 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama didelė suma 
 
Simbolis HP

5 

HP4 HP3 HP

2 

HP1 

Vardas Braškinis 

biskvitini

s 

pyragaitis 

Citrinų sūrio 

pyragas 

Morkų 

pyragas 

Mėlynių 

pyragas 

Keksiukas 

„Art“ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma 
 
Simbolis LP

5 

LP4 LP3 L

P

2 

LP1 

Vardas Rožinis 

makaronsas 

Geltonas 

makaronsas 

Oranžinis 

makaronsas 

Violetinis 

makaronsas 

Žalias 

makaronsas 

„Art“ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.260 Žaidimas „Farai ir plėšikai“ („Cops'n'Robbers“) 

 

„Farai ir plėšikai“ („Cops’n’Robbers“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Galima aktyvinti iki 9 

eilučių bei statyti iki 5 monetų eilutei. Eilutės turi būti aktyvintos skaitine tvarka (1, 2, 3, 4 ir pan.). 

Lošime „Farai ir plėšikai“ yra universalusis simbolis (saugykla) ir „Scatter“ simbolis (policijos 

automobilis). Universalusis simbolis pakeičia bet kuriuos būgno simbolius (išskyrus „Scatter“ 

simbolius) ir padeda sudaryti laimingus derinius. Už laimingą derinį, kuriame yra universalusis 
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simbolis, išmokamas dvigubas įprastas simbolis. Laimėjimą lemia du arba trys „Scatter“ simboliai, 

matomi bet kur ant būgnų. 

Trys arba daugiau policijos automobilių, bet kur ant būgnų, paleidžia papildomą raundą 

„Automobilių gaudynės“. Paleidžiama nemokamų sukimų seka, per kurią tikimybė laimėti prizus yra 

didesnė negu per įprastus sukimus. Tam tikrose vietose turite pakeisti kryptį, kad išvengtumėte kelio 

užkardų. Jei paspruksite nuo policijos, bendras laimėtas prizas per nemokamų sukimų seką bus 

padvigubintas. 

Galite bandyti padauginti savo prizą per papildomą lošimo raundą. Laimėję prizą, nuspauskite 

mygtuką LOŠTI ir pradėkite raundą. Jūsų tikslas yra teisingai atspėti užverstos kortos spalvą arba 

rūšį. Spėti galite spustelėję atitinkamą mygtuką. Jei teisingai atspėsite spalvą, jūsų prizas padvigubės. 

Jei teisingai atspėsite rūšį, jūsų prizas padidės keturis kartus. Galite lošti lošimo raundą iki penkių 

kartų iš eilės ir iki 2 500 monetų ribos. 

 

                 Paveikslėlis Nr. 1 

                Stalinis kompiuteris 
 

 
 

Paveikslėlis Nr. 2 

Mobilus įrenginys 
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Būgnų skaičius: 5 

Monetų skaičius: 1–5 

Mokėjimo eilučių skaičius: 1–9 
 

 
 

Nominalai1: 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10, 0,15 ,0,20, 0,25, 
0,30, 0,35, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 
1,20, 1,40, 1,50, 1,60, 1,80, 2,00, 
4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 
(numatytos vertės paryškintos; aukšto lygio lažėjo 
nominalai pateikti pasviruoju šriftu) 

Mažiausias statymas (*): 0,01 EUR 

Didžiausias statymas (*): 90 EUR 

Didžiausias laimėjimas (*): 1 303 235 
 

Mokėjimų lentelė 
Mokėjimo eilučių laimėjimai; laimėtos monetos padauginamos iš statytų monetų 

sumos eilutei. Jei laimingame derinyje yra universalusis simbolis, laimėta suma 

padauginama iš 2. 

Simbolis 5 būgnai 4 būgnai 3 būgnai 2 būgnai 
„Scatter“ (apmokamas bet kur) 

250 25 3 2 

Universalusis simbolis    3 000 300 30 3 
„High5“ 750 150 25 2 

„High4“ 500 100 20 2 

„High3“ 500 75 15 2 

„High2“ 250 75 15  

„High1“ 250 75 10  

„Low4“ 150 50 5  

„Low3“ 125 50 5  

„Low2“ 100 25 5  

„Low1“ 100 25 5  

Simboliai 

 

Universalusis simbolis ir „Scatter“ 
 

Simbolis Universalusis 
simbolis 

„Scatter“ 

Vardas Saugykla 

(universalusis 

simbolis) 

Policijos 

automobilis 

(„Scatter“) 
„Art“ 
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Simboliai, už kuriuos mokama didelė suma 

Simbolis HP5 HP4 HP3 HP2 HP1 

Vardas Pinigai Deimantai Brangakmenių 

dėžutė 

Piešimas Stebėjimas 

„Art“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simboliai, už kuriuos gaunama nedidelė suma  

Simbolis LP4 LP3 LP2 LP1 

Vardas Faras Kalinys Plėšikas Antrankiai 

„Art“ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.261 Žaidimas „Didelis blogas vilkas“ („Big bad wolf“) 

 
„Didelis blogas vilkas“ („Big Bad wolf“) – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 

EUR (šimtas dvidešimt penki eurai). 
 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Statymo suma („Bet per line“) yra lygi 

galutinio statymo sumai („Total bet“) padalintai iš lošimo linijų skaičiaus („Bet lines“) ir yra 

naudojama apskaičiuojant laimėjimą.  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
  

 Statymas („Bet“) x 300 

5x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 150 

4x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 25 

3x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 250 

5x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 100 

4x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 15 

3x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 250 

5x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 100 

4x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 15 

3x simbolis  
   
 Statymas („Bet“) x 200 

5x simbolis   
  

 Statymas („Bet“) x 50 

4x simbolis  
  

 Statymas („Bet“) x 15 

3x simbolis  
5x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 100 
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4x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 30 
3x simbolis „A“ Statymas („Bet“) x 5 

  

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 100 
  

4x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 30 
  

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“) x 5 
  

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 100 
  

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 20 
  

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“) x 5 
  

5x simbolis „J” Statymas („Bet“) x 75 
  

4x simbolis „J” Statymas („Bet“) x 15 
  

3x simbolis „J” Statymas („Bet“) x 5 
  

5x simbolis „10” Statymas („Bet“) x 75 
  

4x simbolis „10” Statymas („Bet“) x 15 
  

3x simbolis „10” Statymas („Bet“) x 5 
  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 

„Scatter vilkas“ („Wolf Scatter“) ir 
„Mėnulis“, 

 

padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis 

 derinius, paminėtus aukščiau. 
  

5x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 1000 
  

4x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 250 
  

3x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 50 
  

2x Simbolis „Wild” Statymas („Bet“) x 5 
  

3 arba daugiau simbolių „Scatter Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų 
vilkas“ („Wolf Scatter“) sukimų. Papildomų sukimų metu vėl 

 
išsukus 3 arba daugiau simbolių 
„Scatter vilkas“ („Wolf Scatter“), 

 laimima dar 10 papildomų sukimų. 

3x simbolis „Mėnulis“ (tik 
papildomų sukimų metu) 

Papildomų sukimų metu surinkus 3 
simbolius „Mėnulis“ (gali būti išsukti 
per kelis sukimus), laimimi 2 
papildomi sukimai. 

6x simbolis „Mėnulis“ (tik 
papildomų sukimų metu) 

Papildomų sukimų metu surinkus 6 
simbolius „Mėnulis“ (gali būti išsukti 
per kelis sukimus), laimimi 2 
papildomi sukimai, kurių laimėjimai 
dvigubinami. 
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„Swooping reels” funkcija. Išsukus bet kurį laimingą derinį, atsitiktine tvarka iš būgnų 

pašalinami keli laimingą derinį sudarę simboliai, o į jų vietas sukrenta virš jų buvę simboliai. 

Funkcija baigiasi, kai simboliai nebesudaro laimingo derinio. 
 
„Swooping reels“ funkcijos metu, išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simbolis  

 virsta simboliu „Wild“. Išsukus keturis laimingus derinius iš eilės, simbolis  taip 

pat virsta simboliu „Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, simbolis  taip pat 

virsta simboliu „Wild“. 

 

2.262 Žaidimas „Aukšti septynetai“ („Sevens High“) 
 
„Aukšti septynetai“ („Sevens High“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

– 100 EUR (šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 1 EUR: 

 
Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

  

5x simbolis „Mėlynas 7“ 2,00 
4x simbolis „Mėlynas 7“ 0,80 
3x simbolis „Mėlynas 7“ 0,40 

5x simbolis „Žalias 7“ 2,00 

4x simbolis „Žalias 7“ 0,80 

3x simbolis „Žalias 7“ 0,40 

5x simbolis „Raudonas 7“ 2,00 

4x simbolis „Raudonas 7“ 0,80 

3x simbolis „Raudonas 7“ 0,40 
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5x simbolis „Žvaigždutė“ 1,60 

4x simbolis „Žvaigždutė“ 0,80 

3x simbolis „Žvaigždutė“ 0,40 

5x simbolis „Varpelis“ 1,60 

4x simbolis „Varpelis“ 0,80 

3x simbolis „Varpelis“ 0,40 

5x simbolis „Vyšnios“ 1,00 

4x simbolis „Vyšnios“ 0,40 

3x simbolis „Vyšnios“ 0,12 

5x simbolis „Apelsinas“ 1,00 

4x simbolis „Apelsinas“ 0,40 

3x simbolis „Apelsinas“ 0,12 

5x simbolis „Citrina“ 1,00 

4x simbolis „Citrina“ 0,40 

3x simbolis „Citrina“ 0,12 

5x simbolis „Slyva“ 1,00 

4x simbolis „Slyva“ 0,40 

3x simbolis „Slyva“ 0,12 

Visi simboliai „Wild“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 

simbolį 

 „Free spins Scatter“, padėdami lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 

5x simbolis „Wild mėlynas 7“ 20,00 

4x simbolis „Wild mėlynas 7” 2,00 

3x simbolis „Wild mėlynas 7” 0,80 

5x simbolis „Wild žalias 7” 20,00 

4x simbolis „Wild žalias 7” 2,00 

3x simbolis „Wild raudonas 7” 0,80 

5x simbolis „Wild raudonas 7” 20,00 

4x simbolis „Wild raudonas 7” 2,00 

3x simbolis „Wild raudonas 7” 0,80 

5x simbolis „Wild auksinis” 20,00 

4x simbolis „Wild auksinis” 2,00 

3x simbolis „Wild auksinis” 0,80 

3x simbolis „Free spins Scatter“ Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų 

 

sukimų. Išsukus 3 simbolius „Free 

spins Scatter” papildomų 

 sukimų metu, laimima 

 dar 10 papildomų sukimų. Papildomų 

 

sukimų metu išsukus laiminčius 

derinius du kartus iš eilės, 

 simboliai „7“ (mėlynas, žalias 

 

arba raudonas) virsta simboliais 

„Wild“ ir laimimi dar 2 

 papildomi sukimai. 
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Maksimalus papildomų sukimų 

skaičius yra 6. 
Išsukus bet kurį laimintį derinį, lošėjui suteikiamas papildomas sukimas („Sevens High 

Respin“). Papildomi sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas laimintis derinys.  
Išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simboliai „Mėlynas 7“ virsta simboliais 

„Wild“, galinčiais pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“. Išsukus 

keturis laimingus derinius iš eilės, simboliai „Žalias 7“ taip pat virsta simboliais „Wild“. 

Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, „Raudonas 7“ taip pat virsta simboliu „Wild“. 

Septynetai išlieka simboliais „Wild“ tol, kol nebeišsukamas laimingas derinys. 

 

2.263 Žaidimas „Auksaplaukė ir laukiniai meškinai“ („Goldilocks and the Wild 

Bears“) 
 
„Auksaplaukė ir laukiniai meškinai“ („Goldilocks and the Wild Bears“) - 5 būgnų, 25 linijų 

lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

– 100 EUR (šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 10,00 

5x simbolis  
  

 4,00 

4x simbolis  
  

 0,80 

3x simbolis  
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 8,00 

5x simbolis  
  

 3,00 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

 8,00 

5x simbolis  
  

 3,00 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

 8,00 

5x simbolis  
  

 3,00 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

5x simbolis „A“ 4,00 
   
4x simbolis „A“ 2,00   

    

3x simbolis „A“ 0,20   
    

5x simbolis „K“ 4,00   
    

4x simbolis „K“ 1,00   
    

3x simbolis „K“ 0,20   
    

5x simbolis „Q“ 3,00   
    

4x simbolis „Q“ 0,60   
    

3x simbolis „Q“ 0,08   
    

5x simbolis „J“ 3,00   
    

4x simbolis „J“ 0,60   
    

3x simbolis „J“ 0,08   
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5x simbolis „10“ 3,00   
    

4x simbolis „10“ 0,60   
    

3x simbolis „10“ 0,08   
  

 Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 

Simbolis „Regular Wild“ 
„Multiplier Wild“ ir „Free spins  

 Scatter“ , padėdamas lošėjui sudaryti 

 laimintį derinį.   
    

 40,00   

5x simbolis „Regular Wild“    
    

 10,00   

4x simbolis „Regular Wild“    
    

 2,00   

3x simbolis „Regular Wild“    
    

 0,20   

2x simbolis „Regular Wild“    
  

 Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 

Simbolis „Multiplier Wild“    

 „Free spins Scatter“ ir „Progress 

 Scatter“ , padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. Išsukus vieną 

 simbolį „Multiplier Wild“ laiminčiame  
 derinyje, laimėjimas dauginamas iš 2; 

 išsukus du simbolius, laimėjimas 

 dauginamas iš 3; išsukus tris simbolius, 

 laimėjimas dauginamas iš 4. 
  

 Statymas („Bet“) x 3 ir 10 papildomų 

3x simbolis „Free spins Scatter“  
sukimų.  

  

  

 Statymas („Bet“) x 3. Papildomų sukimų 

3x simbolis „Progress Scatter“ 
metu išsukus tris simbolius (gali būti išsukti 

per kelis sukimus) „Progress Scatter“ 
(tik papildomuose sukimuose)    

 , simbolis tampa „Wild”, 

 galinčiu pakeisti bet kurį simbolį, 

 padėdamas sudaryti laimintį derinį 

 likusiuose papildomuose sukimuose. 

 Surinkus 8 simbolius „Auksaplaukė 
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 mėlynam fone“, simbolis taip pat 

 tampa „Wild“ bei laimimi dar 2 papildomi 

 sukimai. Surinkus 13 simbolių 

 „Auksaplaukė mėlynam fone“, simbolis 

 

 
 
taip pat tampa „Wild” bei laimimi dar 

 2 papildomi sukimai.  
   

 

2.264 Žaidimas „Spinionai“ („Spinions“) 
 
„Spinionai“ („Spinions“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
 Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR:
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Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 8,00 

5x simbolis  
  

 2,00 

4x simbolis  
  

 1,00 

3x simbol is  
  

 6,00 

5x simbolis  
  

 1,60 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

 6,00 

5x simbolis  
  

 1,60 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

 5,00 

5x simbolis  
  

 1,20 

4x simbolis  
  

 0,40 

3x simbolis  
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 5,00  

5x simbolis   
   

 1,20  

4x simbolis   
   

 0,40  

3x simbolis   
   

5x simbolis „A“ 2,40  
   

4x simbolis „A“ 0,80  
   

3x simbolis „A“ 0,20  
   

5x simbolis „K“ 2,40  
   

4x simbolis „K“ 0,80  
   

3x simbolis „K“ 0,20  
   

5x simbolis „Q“ 2,40  
   

4x simbolis „Q“ 0,80  
   

3x simbolis „Q“ 0,20  
   

5x simbolis „J“ 2,40  
   

4x simbolis „J“ 0,80  
   

3x simbolis „J“ 0,20  
   

5x simbolis „10“ 2,40  
   

4x simbolis „10“ 0,80  
   

3x simbolis „10“ 0,20  
   

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 

sudaryti laimintį derinį. Simbolis gali 

būti 

 išsuktas tik 1, 2, 3 ir 5 būgnuose. 
   

5x simbolis „Wild“ 
20,00 ir papildomi sukimai („Spinions 
Sticky  

 Wild respin“), kurie baigiasi tada, kai  

 nebeišsisuka nei vienas „Wild“ simbolis.  

 

Pagrindinio sukimo bei papildomų 

sukimų  

 

metu išsukti „Wild“ simboliai išlieka 

savo vietose.  

   
   

4x simbolis „Wild“ 
4,80 ir papildomi sukimai („Spinions 
Sticky  
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 Wild respin“), kurie baigiasi tada, kai  

 nebeišsisuka nei vienas „Wild“ simbolis.  

 

Pagrindinio sukimo bei papildomų 

sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai 

išlieka savo vietose.  

3x simbolis „Wild“ 

1,20 ir papildomi sukimai („Spinions 

Sticky Wild respin“), kurie baigiasi tada, 

kai nebeišsisuka nei vienas „Wild“ 

simbolis. Pagrindinio sukimo bei 

papildomų sukimų metu išsukti „Wild“ 

simboliai išlieka savo vietose.  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 

10 papildomų sukimų. Papildomų 

sukimų metu išsukti „Wild“ simboliai 

išlieka savo vietose. Simbolis gali būti 

išsuktas tik 1, 3 ir 5 būgnuose.   
 

2.265 Žaidimas „Pašėlęs persekiojimas“ („The Wild Chase“) 
 
„Pašėlęs persekiojimas“ („The Wild Chase“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

– 125 EUR (šimtas dvidešimt penki eurai).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 1,20 
4x simbolis 

 
 0,60 

3x simbolis  
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  1,20 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,40 

3x simbolis  
  

 1,60 

5x simbolis  
  

 1,00 

4x simbolis  
  

 0,48 

3x simbolis  
  

 1,20 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,40 

3x simbolis  
  

5x simbolis „Deimantai“ 0,96 
  

4x simbolis „Deimantai“ 0,40 
  

3x simbolis „Deimantai“ 0,24 
  

5x simbolis „Raktas“ 0,96 
  

4x simbolis „Raktas“ 0,40 
  

3x simbolis „Raktas“ 0,24 
  

5x simbolis „Laikrodis“ 0,80 
  

4x simbolis „Laikrodis“ 0,40 
  

3x simbolis „Laikrodis“ 0,20 
  

5x simbolis „žiedas“ 0,80 
4x simbolis „žiedas“ 0,40 

  

3x simbolis „žiedas“ 0,20 
  

5x simbolis „Pinigai“ 0,60  
4x simbolis „Pinigai“ 0,40 

  

3x simbolis „Pinigai“ 0,16 
  

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
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simbolį 
 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. Išsukus 1 simbolį 

 „Wild“ laimingame derinyje, laimėjimas 

 dauginamas iš 2; išsukus 2 - laimėjimas 

 dauginamas iš 3; išsukus 3 – laimėjimas 

 dauginamas iš 4; išsukus 4 ar daugiau – 

 laimėjimas dauginamas iš 5. 
  

3 arba daugiau simbolių „Bonus 10 papildomų sukimų. 
Scatter“  

  

 
Išsukus bet kurį laimintį derinį, suteikiamas vienas papildomas sukimas, kurio metu, laimintį 

derinį sudarę simboliai išlieka savo vietose. Papildomi sukimai baigiasi, kai nebesusidaro naujų 

laiminčių derinių. 

 

2.266 Žaidimas „Džinės prisilietimas“ („Genie’s Touch“) 
 
„Džinės prisilietimas“ („Genie’s Touch“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 12,50 

5x simbolis  
 3,75 

4x simbolis  
   
 1,25 

3x simbolis  
 10,00 

5x simbolis  
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 2,50 

4x simbolis  
  

 1,00 

3x simbolis  
  

 7,50 

5x simbolis  
  

 2,00 

4x simbolis  
  

 1,00 

3x simbolis  
  

 6,00 

5x simbolis  
  

 1,50 

4x simbolis  
  

 0,75 

3x simbolis  
  

5x simbolis „Raudonas kristalas“ 4,00 
  

4x simbolis „Raudonas kristalas“ 1,00 
  

3x simbolis „Raudonas kristalas“ 0,50 
  

5x simbolis „Geltonas Kristalas“ 4,00 
  

4x simbolis „Geltonas Kristalas“ 1,00 
  

3x simbolis „Geltonas Kristalas“ 0,50 
  

5x simbolis „Rožinis kristalas“ 3,00 
  

4x simbolis „Rožinis kristalas“ 1,00 
  

3x simbolis „Rožinis kristalas“ 0,50 
  

5x simbolis „Žalias kristalas“ 3,00 
   
4x simbolis „Žalias kristalas“ 1,00 

  

3x simbolis „Žalias kristalas“ 0,50 
  

5x simbolis „Mėlynas kristalas“ 3,00 
  

4x simbolis „Mėlynas kristalas“ 1,00 
  

3x simbolis „Mėlynas kristalas“ 0,50 
  

5x simbolis „Baltas kristalas“ 3,00 
  

4x simbolis „Baltas kristalas“ 1,00 
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3x simbolis „Baltas kristalas” 0,50 
  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 

„Bonus Scatter“ ir „Magiška lempa“ 

(„Magic 

 

Lamp“), padėdamas lošėjui sudaryti 

laimintį 

 derinį. 
  

5x simbolis „Wild“ 12,50 
  

4x simbolis „Wild“ 3,75 
  

3x simbolis „Wild“ 1,25 
  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 
10 papildomų sukimų. Gali būti išsuktas 
tik 

 2, 3 ir 4 būgnuose. 
  

Simbolis „Magiška lempa“ („Magic Gali būti išsuktas tiek pagrindinio lošimo 

Lamp“) 

metu, tiek papildomų sukimų metu 

visuose 

 būgnuose, išskyrus 5 būgną. Išsukus 3 

 arba daugiau simbolių „Magiška lempa“, 

 lošėjui atsiveria premijinis lošimas (žr. 

 166.6 p.). 
  

 
Premijinis lošimas („Genie‘s Touch Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau 

simbolių „Magiška lempa“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, atsitiktine tvarka 

parenkama po vieną simbolį, esantį šalia kiekvieno simbolio „Magiška lempa“. Vienu iš parinktų 

simbolių taps likusieji parinkti simboliai, įskaitant ir simbolius „Magiška lempa“, padedant lošėjui 

sudaryti laiminčius derinius. 

 

2.267 Žaidimas „Šviečiantis“ („Illuminous“) 
 
„Šviečiantis“ („Illuminous“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 

80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo  
0,40 EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 2 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 25,00 

5x simbolis  
  

 7,50 

4x simbolis  
  

 2,50 

3x simbolis  
  

 10,00 

5x simbolis  
  

 5,00 

4x simbolis  
  

 1,50 

3x simbolis  
  

 7,50 

5x simbolis  
  

 3,00 

4x simbolis  
  

 1,50 

3x simbolis  
 7,50 

5x simbolis  
  

 3,00 

4x simbolis  
  

 1,50 

3x simbolis  
   
5x simbolis „A“ 4,00 
4x simbolis „A“ 1,50 

  

3x simbolis „A“ 0,50 
  

5x simbolis „K“ 4,00 
  

4x simbolis „K“ 1,50 
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3x simbolis „K“ 0,50 
  

5x simbolis „Q“ 2,50 
  

4x simbolis „Q“ 1,00 
  

3x simbolis „Q“ 0,25 
  

5x simbolis „J“ 2,50 
  

4x simbolis „J“ 1,00 
  

3x simbolis „J“ 0,25 
  

5x simbolis „10“ 2,50 
  

4x simbolis „10“ 1,00 
  

3x simbolis „10“ 0,25 
  

5x simbolis „9“ 2,50 
  

4x simbolis „9“ 1,00 
  

3x simbolis „9“ 0,25 
  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Bonus Wild Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 
  

5x simbolis „Wild“ 25,00 
  

4x simbolis „Wild“ 7,50 
  

3x simbolis „Wild“ 2,50 
  

5x simbolis „Bonus Wild Scatter“ 25,00 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
 sukimų metu išsuktas kiekvienas 

 

papildomas simbolis „Bonus Wild 

Scatter“ 

 suteikia po vieną persukimą. 
  

4x simbolis „Bonus Wild Scatter“ 7,50 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
 sukimų metu išsuktas kiekvienas 

 

papildomas simbolis „Bonus Wild 

Scatter“ 

 suteikia po vieną persukimą. 
  

3x simbolis „Bonus Wild Scatter“ 2,50 ir 5 papildomi sukimai. Papildomų 
 sukimų metu išsuktas kiekvienas 

 

papildomas simbolis „Bonus Wild 

Scatter“ 

 suteikia po vieną persukimą. 
  

2x simbolis „Bonus Wild Scatter“ 
1 papildomas sukimas. Papildomo 
sukimo 

 

metu išsuktas simbolis „Bonus Wild 

Scatter“ 

 suteikia dar vieną persukimą. 
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2.268 Žaidimas „Hot Sync“ („Hot Sync“) 
 

„Hot Sync“– 3 eilių, 5 būgnų ir 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

5x simbolis „Deimantas“ 25,00 
  

4x simbolis „Deimantas“ 6,25 
  

3x simbolis „Deimantas“ 1,25 
  

5x simbolis „7“ 15,00 
  

4x simbolis „7“ 5,00 
  

3x simbolis „7“ 1,00 
  

5x simbolis „žvaigždutė“ 10,00 
  

4x simbolis „žvaigždutė“ 3,75 
  

3x simbolis „žvaigždutė“ 1,00 
  

5x simbolis „Varpelis“ 10,00 
  

4x simbolis „Varpelis“ 3,75 
  

3x simbolis „Varpelis“ 1,00 
  

5x simbolis „Arbūzas“ 6,25 
  

4x simbolis „Arbūzas“ 2,50 
  

3x simbolis „Arbūzas“ 0,50 
  

5x simbolis „Slyva“ 5,00 
  

4x simbolis „Slyva“ 2,00 
  

3x simbolis „Slyva“ 0,50  
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5x simbolis „Citrina“ 5,00 
  

4x simbolis „Citrina“ 2,00 
  

3x simbolis „Citrina“ 0,50 
  

5x simbolis „Vyšnios“ 5,00 
  

4x simbolis „Vyšnios“ 2,00 
  

3x simbolis „Vyšnios“ 0,50 
  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

 „Bonus Scatter“ ir „Hot Sync Wild“, 

 

padėdamas lošėjui sudaryti laimintį 

derinį. 
  

5x simbolis „Wild“ 50,00 
  

4x simbolis „Wild“ 12,50 
  

3x simbolis „Wild“ 2,50 
  

2x simbolis „Hot Sync Wild“ 1 papildomas sukimas. 
  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 8 papildomi sukimai. Simbolis gali būti 
 išsuktas tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 
  

 

2.269 Žaidimas „Antras smūgis“ („Second Strike“) 
 
„Antras smūgis“ („Second Strike“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 

0,10 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

  
5x simbolis „Deimantas“ 100,00 
4x simbolis „Deimantas“ 30,00 
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3x simbolis „Deimantas“ 10,00 

5x simbolis „7“ 20,00 

  
4x simbolis „7“ 8,00 

  
3x simbolis „7“ 4,00 

  
5x simbolis „žvaigždutė“ 15,00 

  
4x simbolis „žvaigždutė“ 6,00 

  
3x simbolis „žvaigždutė“ 3,00 

  
5x simbolis „Varpelis“ 10,00 

  
4x simbolis „Varpelis“ 4,00 

  
3x simbolis „Varpelis“ 2,00 

  
5x simbolis „Arbūzas“ 4,00 

  
4x simbolis „Arbūzas“ 2,00 

  
3x simbolis „Arbūzas“ 1,20 

  
5x simbolis „Slyva“ 3,00 

  
4x simbolis „Slyva“ 1,50 

  
3x simbolis „Slyva“ 1,00 

  
5x simbolis „Vynuogės“ 3,00 

  
4x simbolis „Vynuogės“ 1,50 

  
3x simbolis „Vynuogės“ 1,00 

  
5x simbolis „Vyšnios” 2,40 

  
4x simbolis „Vyšnios” 1,20 

  
3x simbolis „Vyšnios” 0,80 

  
Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

 lošėjui sudaryti laimintį derinį. 

  
 
Išsukus bet kurį laimintį derinį, aplink lošimo būgnus pradeda suktis rodyklė, kuriai sustojus 

ties bet kuriuo laimintį derinį sudariusiu simboliu, lošimo būgnuose atsiranda papildomi tokie 

patys simboliai, padedantys sudaryti daugiau laiminčių derinių.  

 

2.270 Žaidimas „Aštriadantis“ („Razortooth“) 
„Aštriadantis“ („Razortooth“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį simbolių derinį.  
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Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

100 EUR (šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

5x simbolis „Tigras“ 8,00 
  

4x simbolis „Tigras“ 3,20 
  

3x simbolis „Tigras“ 1,60 
  

5x simbolis „Mamutas“ 4,00 
  

4x simbolis „Mamutas“ 1,60 
  

3x simbolis „Mamutas“ 1,00 
  

5x simbolis „Raganosis“ 3,00 
  

4x simbolis „Raganosis“ 1,00 
  

3x simbolis „Raganosis“ 0,60 
  

5x simbolis „Paukštis“ 2,00 
  

4x simbolis „Paukštis“ 0,80 
  

3x simbolis „Paukštis“ 0,40 
  

5x simbolis „Lokys“ 2,00 
  

4x simbolis „Lokys“ 0,80 
  

3x simbolis „Lokys“ 0,40 
  

5x simbolis „Rožinis kristalas“ 1,00 
  

4x simbolis „Rožinis kristalas“ 0,40 
  

3x simbolis „Rožinis kristalas“ 0,12 
  

5x simbolis „Geltonas kristalas“ 1,00 
  

4x simbolis „Geltonas kristalas“ 0,40 
  

3x simbolis „Geltonas kristalas“ 0,12 
  

5x simbolis „žalias kristalas“ 1,00 
  

4x simbolis „žalias kristalas“ 0,40 
  

3x simbolis „žalias kristalas“ 0,12 
  

5x simbolis „Mėlynas kristalas“ 1,00 
  

4x simbolis „Mėlynas kristalas“ 0,40 
  

3x simbolis „Mėlynas kristalas“ 0,12 
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Simbolis „Wild Razortooth“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 
   
3x simbolis „Bonus Scatter“ 5 papildomi sukimai. Kiekvieno sukimo 

 

metu gali išsisukti iki dviejų simbolių 

„Wild 

 

Razortooth“, kurie išsiplečia, apimdami 

visą 

 būgną. 
  

 
2.271 Žaidimas „Sakuros laimė“ („Sakura Fortune“) 
 
„Sakuros laimė“ („Sakura Fortune“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 

EUR (aštuoniasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 

EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 2 EUR: 

 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis  

20,00 

4x simbolis  

3,00 

3x simbolis  

1,50 

5x simbolis  

10,00 
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4x simbolis  

2,00 

3x simbolis  

1,00 

5x simbolis  

6,00 

4x simbolis  

2,00 

3x simbolis  

0,80 

5x simbolis  

4,00 

4x simbolis  

1,50 

3x simbolis  

0,60 

5x simbolis  

4,00 

4x simbolis  

1,20 

3x simbolis  

0,60 

5x simbolis  

2,50 

4x simbolis  

1,00 

3x simbolis  

0,40 

5x simbolis  

2,50 

4x simbolis  

1,00 
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 0,40 

3x simbolis  
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,30 

3x simbolis  
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,30 

3x simbolis  
  

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 
 lošėjui sudaryti laimintį derinį. Du simboliai 

 „Wild“, išsisukę taip, kad apimtų visą būgną, 

 suteikia du papildomus sukimus. 

 Kiekvienas papildomai išsuktas simbolis 

 „Wild“ suteikia dar po papildomą sukimą. 

 Papildomi sukimai baigiasi, kai 

 nebeišsisuka daugiau naujų „Wild“ simbolių. 
  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 7 papildomi sukimai. Papildomų sukimų 
 metu simbolis „Wild“ išsiplečia, apimdamas 

 visą būgną ir suteikia dar vieną papildomą 

 sukimą. 
   

 

2.272 Žaidimas „Elfo kalvos“ („Leprechaun Hills“) 
 
„Elfo kalvos“ („Leprechaun Hills“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,24 EUR (dvidešimt keturi euro centai). Maksimali statymo suma 

– 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).  
 Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,24 

EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 2 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

  
5x simbolis „Elfas“ 50,00 

  
4x simbolis „Elfas“ 7,50 

  
3x simbolis „Elfas“ 1,00 

  
5x simbolis „Pasaga“ 20,00 

  
4x simbolis „Pasaga“ 3,75 

  
3x simbolis „Pasaga“ 0,50 

  
5x simbolis „Dobilas“ 20,0 

  
4x simbolis „Dobilas“ 3,75 

  
3x simbolis „Dobilas“ 0,50 

  
5x simbolis „Musmirė“ 10,00 

  
4x simbolis „Musmirė“ 2,50 

  
3x simbolis „Musmirė“ 0,50 

  
5x simbolis „Gėrimas“ 10,00 

  
4x simbolis „Gėrimas“ 2,50 

  
3x simbolis „Gėrimas“ 0,50 

  
5x simbolis „A“ 3,75 

  
4x simbolis „A“ 1,25 

  
3x simbolis „A“ 0,25 
5x simbolis „K“ 3,75 
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4x simbolis „K“ 1,25 
  
3x simbolis „K“ 0,25 

   
5x simbolis „Q“ 3,00 

  
4x simbolis „Q“ 1,00 

  
3x simbolis „Q“ 0,25 

  
5x simbolis „J“ 3,00 

  
4x simbolis „J“ 1,00 

  
3x simbolis „J“ 0,25 

  
5x simbolis „10“ 3,00 

  
4x simbolis „10“ 1,00 

  
3x simbolis „10“ 0,25 

  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 

  
3x simbolis „Bonus Scatter“ 7 papildomi sukimai. 

   
 

Surinkus bet kurį laimintį derinį iš 5 pirmųjų simbolių, paminėtų laimėjimų lentelėje, 

suteikiamas vienas papildomas sukimas. 
 

2.273 Žaidimas „Lobių sala („Treasure Island“) 
 
„Lobių sala („Treasure Island“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 

100 EUR (šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,50 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

 
 Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai 

statymo suma 1 EUR:  

 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

5x simbolis  

3,00 

4x simbolis  

1,00 

3x simbolis  

0,50 

5x simbolis  

2,00 

4x simbolis  

1,00 

3x simbolis  

0,50 

5x simbolis  

2,00 

4x simbolis  

1,00 

3x simbolis  

0,50 

5x simbolis  

1,50 

4x simbolis  

1,00 

3x simbolis  

0,50 

5x simbolis  

1,50 

4x simbolis  

0,40 

3x simbolis  

0,20 

5x simbolis „A“ 1,20 

4x simbolis „A“ 0,30 

3x simbolis „A“ 0,10 

5x simbolis „K“ 1,00 

4x simbolis „K“ 0,20 
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3x simbolis „K“ 0,06 
  

5x simbolis „Q“ 1,00 
  

4x simbolis „Q“ 0,20 
  

3x simbolis „Q“ 0,06 
  

5x simbolis „J“ 1,00 
  

4x simbolis „J“ 0,20 
  

3x simbolis „J“ 0,06 
  

5x simbolis „10“ 1,00 
  

4x simbolis „10“ 0,20 
  

3x simbolis „10“ 0,06 
  

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
 „Bonus Scatter“ ir „Wild statinė“ („Barrel 

 Wild“), padėdamas lošėjui sudaryti laimintį 

 derinį. 
  

5x simbolis „Wild“ 10,00 
  

4x simbolis „Wild“ 2,00 
  

3x simbolis „Wild“ 0,60 
  

Simbolis „Wild statinė“ („Barrel Wild“) Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 
  

2x simbolis „Wild statinė“ („Barrel Išsukus du arba daugiau simbolių „Wild 
Wild“) statinė“ („Barrel Wild“), piratų laivas iššauna 

 2 arba 3 sviedinius. Jei sviediniai pataiko į 

 simbolius „Wild statinė“ („Barrel Wild“), jie 

 sprogsta, lošimo būgnus papildydami 

 daugiau simbolių „Wild“, galinčių pakeisti 

 bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Bonus 

 Scatter“ ir „Wild statinė“ („Barrel Wild“). 
   

 

Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Bonus 

Scatter“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų 

išsuktų „Bonus Scatter“ simbolių ir gali laimėti vieną iš šių laimėjimų: 1) piniginis 

laimėjimas; 2) Lobių medžioklės premijinis lošimas, kurio metu lošėjas gali pasirinkti dvi 

„X“ ženklu pažymėtas žemėlapio vietas, laimėjimams rasti; 3) papildomi sukimai, kurių 

skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Prieš prasidedant papildomiems sukimams, lošėjas 

pasirenka atsiradusias salas, kurios gali slėpti tokius laimėjimus: a) dar daugiau papildomų 

sukimų; b) piniginiai laimėjimai; c) papildomos funkcijos, naudojamos papildomuose 

sukimuose. 
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Papildomų sukimų laimėjimai, kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 0,50 

4x simbolis  
  

 0,20 

3x simbolis  
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 0,50 

4x simbolis  
  

 0,20 

3x simbolis  
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 0,50 

4x simbolis  
  

 0,20 

3x simbolis  
  

 1,50 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,10 

3x simbolis  
  

 1,50 

5x simbolis  
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 0,80 

4x simbolis  
  

 0,10 

3x simbolis  
  

5x simbolis „A“ 0,80 
  

4x simbolis „A“ 0,20 
  

3x simbolis „A“ 0,06 
  

5x simbolis „K“ 0,40 
  

4x simbolis „K“ 0,20 
  

3x simbolis „K“ 0,04 
  

5x simbolis „Q“ 0,40 
  

4x simbolis „Q“ 0,20 
  

3x simbolis „Q“ 0,04 
  

5x simbolis „J“ 0,40 
  

4x simbolis „J“ 0,20 
  

3x simbolis „J“ 0,04 
  

5x simbolis „10“ 0,40 
  

4x simbolis „10“ 0,20 
  

3x simbolis „10“ 0,04 
  

5x simbolis „Wild“ 5,00 
  

4x simbolis „Wild“ 1,00 
  

3x simbolis „Wild“ 0,30 
   

 

2.274 Žaidimas „Lemtingi laimėjimai“ („Wins of Fortune“) 
 
„Lemtingi laimėjimai“ („Wins of Fortune“) – 5 eilių, 5 būgnų ir 76-259 variantų lošimas, 

kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami 

vienas kitą, kaip parodyta žemiau: 
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Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Lošimo variantai: 
 

Pagrindinis lošimo etapas: 76 Pirmas papildomas sukimas: Antras papildomas sukimas: 

variantai 90 variantų 154 variantai 

   

Trečias papildomas sukimas: 
Ketvirtas papildomas 
sukimas: Super papildomas sukimas: 

164 variantai 259 variantai 259 variantai 

    
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 2,50 

5x simbolis  
  

 1,50 

4x simbolis  
  

 0,75 

3x simbolis  
  

 2,50 

5x simbolis  
  

 1,50 

4x simbolis  
  

 0,75 

3x simbolis  
  

 1,50 

5x simbolis   
  

 1,00 

4x simbolis  
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3x simbolis     

0,50 

5x simbolis     

1,50 

4x simbolis     

1,00 

3x simbolis     

0,50 

5x simbolis     

1,25 

4x simbolis     

0,75 

3x simbolis     

0,40 

5x simbolis     

1,25 

4x simbolis     

0,75 

3x simbolis     

0,40 

5x simbolis     

1,00 

4x simbolis     

0,60 

3x simbolis     

0,30 

5x simbolis     

1,00 

4x simbolis     

0,60 

3x simbolis     

0,30 

5x simbolis     

1,00 

4x simbolis     

0,60 
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3x simbolis     

0,30 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, 
padėdamas lošėjui sudaryti 
laimintį derinį. 

 

Išsukus bet kurį laimintį derinį, laimimas vienas papildomas sukimas. Su kiekvienu 

papildomu sukimu, lošimų variantų skaičius didėja. Papildomi sukimai tęsiasi tol, kol 

nebeišsukamas laimintis derinys. Super papildomas sukimas aktyvuojasi po keturių 

papildomų sukimų. Jo metu visi laimingą derinį sudarę simboliai išlieka savo vietose. Super 

papildomi sukimai baigiasi kai nebeišsukamas laimintis derinys. 

 

2.275 Žaidimas „Drakono šventykla“ („Dragon Shrine“) 
 
„Drakono šventykla“ („Dragon Shrine“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 

EUR (aštuoniasdešimt eurų).  
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 

EUR iki 80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

  
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 2 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 

  
 2,50 

5x simbolis  
  

 1,20 

4x simbolis  
  

 0,60 

3x simbolis  
  

 2,00 

5x simbolis  
  

 1,00 

4x simbolis  
  

 0,50 

3x simbolis  
  

 1,50 

5x simbolis  
  

 0,80 

4x simbolis  
  

 0,40 

3x simbolis  
  

 1,00 

5x simbolis  
  

 0,60 

4x simbolis  
  

 0,30 

3x simbolis  
  

5x simbolis „A“ 0,80 
  

4x simbolis „A“ 0,50 
  

3x simbolis „A“ 0,30 
  

5x simbolis „K“ 0,70 
  

4x simbolis „K“ 0,40 
  

3x simbolis „K“ 0,20 
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5x simbolis „Q“ 0,70 
  

4x simbolis „Q“ 0,40 
  

3x simbolis „Q“ 0,20 
  

5x simbolis „J“ 0,60 
  

4x simbolis „J“ 0,30 
  

3x simbolis „J“ 0,10 
  

5x simbolis „10“ 0,50 
  

4x simbolis „10“ 0,20 
  

3x simbolis „10“ 0,10 
  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 

 sudaryti laimintį derinį. 
  

5x simbolis „Wild“ 20,00 
  

4x simbolis „Wild“ 4,00 
  

3x simbolis „Wild“ 2,00 
  

2x simbolis „Wild“ 0,30 
  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 10 papildomų sukimų. 
  

5x simbolis „Drakonas“ („Dragon“) 6,00 
  

4x simbolis „Drakonas“ („Dragon“) 2,00 
  

3x simbolis „Drakonas“ („Dragon“) 1,00 
  

2x simbolis „Drakonas“ („Dragon“) 0,20 
  

 
Išsukus simbolius „Drakonas“ („Dragon“) taip, kad jie apimtų visą pirmąjį būgną, lošėjas 

laimi 3 papildomus sukimus, kurių metu visi simboliai „Drakonas“ (Dragon“) ir „Wild“ 

išlieka savo vietose. 

 

2.276 Žaidimas „Fenikso saulė“ („Phoenix Sun“) 
 
„Fenikso saulė“ („Phoenix Sun“) – 3 eilių, 5 būgnų ir 243 variantų (pagrindiniame lošimo 

etape) lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami 

vienas kitą, kaip parodyta žemiau: 
 
 
 
 
 
 
 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 

– 100 EUR (šimtas eurų).  
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 4,00 

5x simbolis   
  

 2,00 

4x simbolis   
  

 1,00 

3x simbolis   
  

 3,00 

5x simbolis   
  

 1,60 

4x simbolis   
  

 1,00 

3x simbolis   
  

 2,40 

5x simbolis   
  

 1,20 

4x simbolis   
  

 0,80 

3x simbolis   
  

 2,40 

5x simbolis   
  

 1,20 

4x simbolis   
  

 0,80 

3x simbolis   
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 2,40 

5x simbolis   
  

 1,20 

4x simbolis   
  

 0,80 

3x simbolis   
  

5x simbolis „A“ 0,80 
  

4x simbolis „A“ 0,60 
  

3x simbolis „A“ 0,40 
  

5x simbolis „K“ 0,80 
  

4x simbolis „K“ 0,60 
  

3x simbolis „K“ 0,40 
  

5x simbolis „Q“ 0,80 
  

4x simbolis „Q“ 0,60 
  

3x simbolis „Q“ 0,40 
  

5x simbolis „J“ 0,80 
  

4x simbolis „J“ 0,60 
  

3x simbolis „J“ 0,40 
  

5x simbolis „10“ 0,80 
  

4x simbolis „10“ 0,60 
  

3x simbolis „10“ 0,40 
  

Simbolis „Wild feniksas“ („Wild Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

Phoenix“) 

lošėjui sudaryti laimintį derinį. Negali 

būti 

 

išsuktas papildomuose sukimuose. 

Išsukus 

 bet kurį laimintį derinį su simboliu „Wild 

 feniksas“ („Wild Phoenix“), lošėjas laimi 

 papildomą sukimą. 
  

5x simbolis „Wild feniksas“ („Wild 8 papildomi sukimai, kurių metu lošimas 
Phoenix“) tampa 7776 variantų. 

  

Simbolis „Wild“ 
Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

 „Wild feniksas“ („Wild Phoenix“), 

 

padėdamas lošėjui sudaryti laimintį 

derinį. 
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3x simbolis „Bonus Scatter“ 10 papildomų sukimų. 
  

5x simbolis „Drakonas“ 6,00 
  

4x simbolis „Drakonas“ 2,00 
  

3x simbolis „Drakonas“ 1,00 
  

2x simbolis „Drakonas“ 0,20 
   

 

2.277 Žaidimas „Krištolinė karalienė“ („Crystal Queen“) 
 
„Krištolinė karalienė“ („Crystal Queen“) - 5 būgnų, 20-56 linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį.  
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, 

išskyrus papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 

EUR (šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 

kai statymo suma 1 EUR: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas (EUR) 
  

 5,00 

5x simbolis     
  

 1,50 

4x simbolis     
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 0,50 

3x simbolis     
  

 4,00 

5x simbolis     
  

 1,00 

4x simbolis     
   
 0,40 

3x simbolis     
  

 3,00 

5x simbolis     
  

 0,80 

4x simbolis     
  

 0,40 

3x simbolis     
  

 2,40 

5x simbolis     
  

 0,60 

4x simbolis     
  

 0,30 

3x simbolis     
  

5x simbolis „A“ 1,60 
  

4x simbolis „A“ 0,40 
  

3x simbolis „A“ 0,20 
  

5x simbolis „K“ 1,60 
  

4x simbolis „K“ 0,40 
  

3x simbolis „K“ 0,20 
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5x simbolis „Q“ 1,20 
  

4x simbolis „Q“ 0,40 
  

3x simbolis „Q“ 0,20 
  

5x simbolis „J“ 1,20 
  

4x simbolis „J“ 0,40 
  

3x simbolis „J“ 0,20 
  

5x simbolis „10“ 1,20 
  

4x simbolis „10“ 0,40 
  

3x simbolis „10“ 0,20 
  

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolius 

Simbolis „Wild“ „Bonus Scatter“ ir simbolį „Spreading 

Wild“  , padėdamas lošėjui 

sudaryti laimintį derinį.  
 5,00  

5x simbolis „Wild“   
   

 1,50  

4x simbolis „Wild“   
   

 0,50  

3x simbolis „Wild“        
  

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį 

Simbolis „Spreading Wild“ „Bonus Scatter“, padėdamas lošėjui 
 sudaryti laimintį derinį. Išsukus šį 

simbolį, 
 aplink jį atsiranda nuo 1 iki 5 papildomų 

 

simbolių „Wild“   

 

 . 
  

3x simbolis „Bonus Scatter“ 
10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų 

 metu lošimas tampa 56 linijų. 
    

 

Išsukus bet kurį laimintį derinį, šį derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas sukrenta 

simboliai, buvę virš jų. Ši funkcija tęsiasi tol, kol nebesusidaro laiminčių derinių. Po pirmojo 

simbolių pašalinimo ir naujų simbolių sukritimo į jų vietas, susidarius naujam laimingam 
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deriniui, laimėjimas dauginamas iš 2; po antrojo, laimėjimas dauginamas iš 3; po trečiojo, 

laimėjimas dauginamas iš 5.” 

 

2.278 Žaidimas „Galingasis Artūras“ („Mighty Arthur“) 
 

„Galingasis Artūras“ yra 3x5, 20 statymo eilučių vaizdo lošimas. Lošimas turi atsitiktinio 

išdėstymo, išsiplečiančių nekontroliuojamų simbolių ir nemokamų sukimų premijos funkcijas. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas 

tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 

(šimtas eurų). 

Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 

100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
 

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 

Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 1 EUR: 
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Specialieji simboliai:  
 

Nekontroliuojamas Artūro simbolis  

3x1 nekontroliuojamas simbolis. Tik 3 būgne tiek bazinio lošimo metu, tiek nemokamų sukimų 

metu. Išsiplečia į gretimus būgnus, padarydamas juos nekontroliuojamais. 

 
 

Nekontroliuojamas Merlino simbolis 
3x1 nekontroliuojamas simbolis. Pasirodo 1, 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tiek bazinio lošimo, tiek 

nemokamų sukimų metu. Sugeneruoja 2–6 papildomus nekontroliuojamus simbolius, išdėstytus 

būgnuose atsitiktine seka. Pakeičia visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį. 
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Nekontroliuojamas simbolis 

Nekontroliuojamas simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį, 

nekontroliuojamą Artūro simbolį ir nekontroliuojamą Merlino simbolį. 

 
 

Premijos simbolis 

Premijos simbolis pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Premijos simbolis negalimas nemokamų 

sukimų metu. 

 
 

Žaidimo atrakcionai 

 

PASLAPTINGASIS BAKSTELĖJIMAS 

Pagrindinis žaidimas 
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Bet kuriuo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro pakaitiniam simboliui, yra 

galimybė, kad sustos visa eilė. 

Nemokamų sukimų premija 

Bet kuriuo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro pakaitiniam simboliui, 

visuomet sustos visa eilė. 

 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 

Nemokamų sukimų funkcija suaktyvinama bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje iškritus trims 

premijos simboliams. Suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija suteikia 10 nemokamų sukimų. 

Nemokami lošimai yra žaidžiami esant tam pačiam eilutės statymui ir tam pačiam eilučių skaičiui 

kaip ir lošimo, kurio metu jie buvo suaktyvinti. Premijos simbolis negalimas nemokamų sukimų 

metu. 

 
 

 

 


