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Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. DIE-491 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais 

lošimų taisyklės ir stalo lošimų taisyklės, papildo punktais nuo 2.1490 iki 2.1513 imtinai. Minėtose 

taisyklėse aprašomi tiekėjo „Spearhead“ 13 (trylika) (nuo 2.1490 iki 2.1502) ir tiekėjo „Tom 

Horn“ 10 (dešimt) (2.1503−2.1505, 2.1507−2.1513) A kategorijos lošimo automatų lošimų bei 

tiekėjo „Tom Horn“ 1 (vienas) stalo lošimas (2.1506).  

 

 

2.1490 „Astro Bumas: Į Mėnulį!“ („Astroboomers: to the Moon!“) 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Žaidimo tikslas – priimti sprendimą, kada šokti iš raketos prieš jai sprogstant.  

• Statymo procesas tęsiamas , kol baigiasi ekrane rodomas laikas (15 sekundžių).  

• Vieno žaidimo metu galima atlikti maksimaliai 3 statymus, kurie yra skirtingose dėžutėse.  

• Atlikus statymus ir pasibaigus numatytam laikui, raketos pajuda į žaidimo laukelį. Paspaudus 

mygtuką – Katapultuoti („Eject“) bus pabaigtas konkretus statymas skrydyje ir grąžins 

nurodytą laimėjimo sumą. 

• Jei katapultuojama tuo pačiu metu, kaip ir raketos sprogimas, žaidėjui suteikiama statymo 

laimėjimo suma.  

• Jei raketa sprogsta ir nėra laiku paspaudžiamas katapultavimo mygtukas bei nėra jokių 

aktyvių statymų, jie nėra gražinami. 

• Jei raketa sprogsta prieš tęsiant kitą lažybų etapą, parodomas laimėjimo įteikimas visiems 

išgyvenusiems astronautams.  

• Viršutiniame kairiajame ekrano kampe rodoma trijų paskutinių raketos pasiektų daugiklio 

reikšmių istorija. 

 

Išmokėjimai: 

 

• Laimėjimai yra pagrįsti daugikliu, rodomu pakilus raketai, kai vyksta aktyvus statymas. 

• Aktyvaus statymo laimėjimo suma yra daugiklis padaugintas iš aktyvios statymo sumos.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Mažiausias daugiklis laimėjimo išmokėjimui yra x1,01, o didžiausias – x2500. 

• Jei raketa sprogsta ir daugiklis yra mažesnis nei x1,01, žaidėjui nesuteikiamas joks 

laimėjimas.  

• Jei raketa pasiekia maksimalų daugiklį, katapultavimas aktyvuojamas už aktyvius statymus 

ir suteikiama laimėjimo suma. 

• Laimėjus daugiau nei vieną 1 aktyvų statymą, laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.1491 „Mėlynojo Deimanto Knyga“ („Blue Diamond Book“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mėlynojo Deimanto Knyga“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas. Lošime yra tokios funkcijos, kaip 

nemokami sukimai su išsiplečiančiu specialiuoju simboliu ir išsiplečiančiais sklaidos laukiniais 

(„scatter wilds“) simboliais, turinčiais laimėjimo daugiklius. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 fiksuotų laimėjimo linijų, už kurias išmokama iš kairės į dešinę.  

• Būgnuose gali atsirasti 10 simbolių, tarp kurių 4 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai 

išmokantys ir sklaidos laukinis simbolis.  

• Greta esantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo linijose yra sudedami.  

• Kai 3 sklaidos simboliai nusileidžia bet kurioje būgnų vietoje, lošėjui suteikiama 10 

nemokamų sukimų ir lošimas persikelia į nemokamų sukimų funkciją. 

 

Lošimo funkcijos:   

 

Sklaidos Laukinis („Scatter wilds“) 

 

• Mėlynosios deimanto knygos („blue diamond book“) simbolis yra sklaidos simbolis, veikia, 

kaip laukinis („wild“) simbolis ir gali pakeisti visus kitus simbolius. 

• Pagrindinio lošimo metu, būgnuose gali nusileisti maksimaliai 3 sklaidos laukiniai simboliai.  

• 3 sklaidos laukiniai simboliai, nusileidę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja nemokamų 

sukimų funkciją i suteikia 10 nemokamų sukimų su išsiplečiančiu specialiu simboliu ir 

išsiplečiančiais sklaidos simboliais, turinčiais laimėjimo daugiklius. 

 

Nemokami sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš 9 įprastinių simbolių atsitiktiniu būdu 

tampa specialiuoju simboliu.  

• Kai bent vienas specialusis simbolis atsiranda šalia laukinio simbolio, tuomet laukinis 

simbolis išsiplečia ir pakeičia visus specialiuosius išsiplečiančius simbolius.  

• Maksimalus sklaidos simbolio daugiklis – x27. 

• Pakartotiniai sukimai negalimi. 

 

 

2.1492 „Mirusiųjų Knyga“ („Book of Muertitos“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mirusiųjų Knyga“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas, kuriame yra nemokamų sukimų funkcija su 

išsiplečiančiu specialiu („expanding special“) simboliu ir išsiplečiančiu sklaidos laukiniu („scatter 

wild“) simboliu, turinčiu laimėjimo daugiklį. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 fiksuotų laimėjimo linijų, už kurias išmokama iš kairės į dešinę.  

• Būgnuose gali atsirasti 10 simbolių, tarp kurių yra 4 aukščiausiai išmokantys, 5 mažiausiai 

išmokantys, sklaidos laukinis simboliai. 

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. 

• Greta esantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo linijose sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš 9 įprastinių simbolių atsitiktiniu būdu 

tampa specialiuoju simboliu.  

• Kai bent vienas specialusis simbolis atsiranda šalia laukinio simbolio, tuomet laukinis 

simbolis išsiplečia ir pakeičia visus specialiuosius išsiplečiančius simbolius.  

• Maksimalus sklaidos simbolio daugiklis – x27. 

• Pakartotiniai sukimai negalimi. 

 

 

2.1493 „Princesės Knyga“ („Book of the Princess“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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„Princesės Knyga“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas, turintis laukinių pakeitimo („Wild Substitution“), 

statymo kopėčių („Gamble Ladder“) ir nemokamų sukimų (su specialiuoju išsiplečiančiu simboliu) 

funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 10 laimėjimo linijų, už kurias išmokama iš kairės į dešinę.  

• Lošime yra 10 simbolių, tarp kurių 4 aukščiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys ir 

sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Lošėjas gali padidinti arba sumažinti laimėjimo linijų skaičių kiekvieno lošimo metu. 

• Laiminčios kombinacijos ir išmokėjimai suteikiami pagal mokėjimo lentelę („Paytable“) ir 

aktyvias laimėjimo linijas.  

• Išmokama tik už ilgiausią sutampančią simbolių kombinaciją.  

• Greta esantys ar sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo linijose sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Sklaidos laukiniai („Scatter Wild“) 

 

• Šie simboliai gali atsirasti visuose būgnuose ir pakeisti kitus simbolius. 

• Už šiuos simbolius taip pat išmokama, kai 4 ar 5 simbolių krūva nusileidžia bet kurioje būgnų 

vietoje.  

• 3 ar daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, nusileidę bet kurioje būgnų vietoje, aktyvuoja 

nemokamų sukimų premijos („free spins bonus“) funkciją, kuri suteikia 10 nemokamų 

sukimų. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų lošimui, vienas iš 9 įprastinių simbolių atsitiktiniu būdu 

tampa specialiuoju simboliu.  

• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai. Bet kuriame nemokamame sukime 3 ar 

daugiau sklaidos laukinių simbolių išsiplės ir suteiks papildomus 10 nemokamų sukimų. 

• Tas pats specialusis simbolis, kuris buvo naudojamas nemokamų sukimų lošime, negali būti 

parenkamas dar kartą pakartotinių sukimų lošime. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Statymo Kopėčios („Gamble Ladder“) 

 

• Statymo kopėčių funkcija gali būti aktyvuota paspaudus ant statymo mygtuko iškart po 

laimėjimo. 

• Lošėjo pagrindinio lošimo laimėjimas nustato padėtį kopėčiose prieš pat prasidedant šiai 

funkcijai. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėtą sumą, o laimėjimo atveju ne tik padidinti savo laimėjimą, 

bet pasirinkti vieną iš dviejų opcijų: pasiimti laimėjimą arba pastatyti jį vėl. 

 

 

2.1494 „Kibernetinis Medžiotojas 2080“ („Cyberhunter 2080“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kibernetinis Medžiotojas 2080“ – 5 būgnų ir 3 eilučių lošimas, turintis 20 fiksuotų laimėjimo linijų. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 11 simbolių: 3 daugiausiai išmokantys, 5 vidutiniškai išmokantys, laukinis 

(„wild“) ir 2 sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Už laiminčias kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę. 

• Jei daugiau nei 1 aktyvi laimėjimo linija sudaro laiminčią kombinaciją, laimėjimai sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis („Wild“) simbolis 

 

• Laukinis simbolis pakeičia kitus simbolius, išskyrus energijos ląstelės sklaidos („energy cell 

scatter“) ir drono sklaidos („drone scatter“) simbolius.  

• Laukinis simbolis gali atsirasti bet kurioje būgnų vietoje. 

 

Sklaidos („Scatter“) simbolis 

 

• Yra dviejų tipų sklaidos simboliai: 

• Energijos ląstelės sklaidos simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose. Nusileidę 3 tokie simboliai, 

kiekvieno sukimo metu, aktyvuoja nemokamus sukimus.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 
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• Drono sklaidos simbolis gali atsirasti nemokamų sukimų lošime ir tik 1, 3 bei 5 būgnuose. 3 

tokie simboliai, nusileidę kiekvieno sukimo metu, aktyvuoja medžiotojo premijos („hunter 

bonus“) funkciją.  

 

Nemokami sukimai 

 

• Aktyvavus nemokamų sukimų funkciją suteikiama 12 sukimų. 

• Kuomet nemokami sukimai aktyvuoti, jie lošiami ta pačia statymo suma ir laimėjimo 

linijomis, kurios buvo naudojamos aktyvuojant šią funkciją. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuojami pakartotinai šios funkcijos metu. 

• Medžiotojo premijos funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai daugiau nei 1 kartą nemokamų 

sukimų lošime. 

 

 

2.1495 „Šaltas Auksas“ („Cold Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Šaltas Auksas“ – 5 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis laukinių pakeitimo („Wild Substitution“) ir 

pakartotinių sukimų funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 fiksuotų laimėjimo linijų ir skirtingos monetos vertės. 

• Laimėjimo linijos laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje, ir padaugintai 

iš atitinkamo daugiklio. 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio laimėjimo linijos laimėjimo. 

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

• Laukinių pakartotiniai sukimai („Wild Respins“) ir laukinių pakeitimas („Wild 

Substitutions“) 

• Jungtinių Valstijų generolo laukinis („US general wild“) simbolis atsiranda 1 būgne, o SSRS 

generolo laukinis („USSR general  wild“) – 5 būgne. Šie du simboliai atsiradę būgnuose gali 

suteikti pakartotinių sukimų funkciją.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 350 000 € 
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• Jei Jungtinių Valstijų generolo laukinis ir SSRS generolo laukinis simboliai nusileidžia 

žemutinėse būgno pozicijose, tame pačiame būgne, visi tame būgne esantys simboliai 

pakeičiami į generolo laukinio būgno („general wild reel“) simbolį ir aktyvuojamas 

pakartotinis sukimas.  

• Pakartotinių sukimų pradžioje, po generolo laukinio būgno pakeitimo, generolo laukinio 

būgno simbolis perskiriamas į du, iš kurių vienas juda į kairę, o kitas į dešinę. 

• Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius – 20. 

 

 

2.1496 „Džeimsas Auksinis ir Mumijos Turtai“ („James Gold and the Mummy Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Džeimsas Auksinis ir Mumijos Turtai“ – 5 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis laukinių pakeitimo 

(„Wild Substitution“) ir pakartotinių sukimų funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas turi 10 fiksuotų laimėjimo linijų ir skirtingas monetos vertes.  

• Laimėjimo linija yra lygi vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje („Paytable“) ir padaugintai iš 

atitinkamo daugiklio.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio pradinio laimėjimo. 

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinių Pakartotiniai Sukimai Ir Laukinių Pakeitimas („Wild Respins And Wild Substitution“) 

• Faraono laukinis („Pharaoh wild“) gali atsirasti tik 1 būgne. Džeimso Auksinio laukinis 

(„James Gold wild“) gali atsirasti 5 būgne.  

• Faraono laukinis ir Džeimso Auksinio laukinis simboliai, nusileidę būgnuose, suteikia 

pakartotinius sukimus, o laukinis („wild“) simbolis pajuda iš vienos būgnų pozicijos į kitą.  

• Jei faraono laukinis ir Džeimso Auksinio laukinis simboliai nusileidžia to paties būgno 

žemutinėse pozicijose, visi to būgno simboliai yra sudedami su mumijos laukiniu („mummy 

wild“) simboliu ir suteikiamas pakartotinis sukimas. 

• Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius – 20. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 350 000 € 



8 

 

 

 

2.1497 „Sėkmės Riteriai“ („Knights of Fortune“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Sėkmės Riteriai“ – 5 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis 243 laimėjimo būdus. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 12 simbolių, tarp kurių 4 daugiausiai išmokantys, 6 mažiausiai išmokantys, 

laukinis („wild“) ir specialus auksinis („special gold“) simboliai.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Už laiminčią kombinaciją, sudarytą iš 3 ar daugiau sutampančių simbolių, išmokama iš kairės 

į dešinę. 

• Greta esantys arba sutampantys simbolių laimėjimai, skirtingose laimėjimo linijose, yra 

sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kaskadų sukimai („Cascading spins“) 

 

• Bet kuriame paprastame arba nemokamame sukime, laimėjimo atveju, visi laimintys 

simboliai yra pašalinami ir pakeičiami naujais, iš viršaus nusileidžiančiais, simboliais. 

• Kaskados tęsiamos iki tol, kol nebelieka naujų laiminčių kombinacijų. 

 

Laukiniai Riteriai („Wild Knights“) 

 

• Matuoklis rodo 5 segmentus. 

• Kiekvienas laukinis simbolis, nusileidžiantis sukimo metu, užpildo matuoklį. 

• Kiekvieną kartą, kai 5 segmentai yra užpildomi, matuoklis padidėja +1. 

• Skaičius, nurodytas matuoklyje, išreiškia laukinių simbolių skaičių, kurie bus grąžinti 

būgnuose atsitiktiniu būdu nemokamų sukimų lošime. 

• Matuoklis nedidėja nemokamų sukimų lošime.  

• Maksimalus surinktų laukinių simbolių skaičius – 80.  

 

Funkcijos pirkimas („Buy Bonus“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 920 000 € 
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• Lošėjas gali nusipirkti nemokamų sukimų funkciją už sumą, nurodytą lošimo laukelio 

apačioje ir kuri priklauso nuo dabartinio lošėjo statymo lygio. 

 

 

2.1498 „Lara Džouns Yra Kleopatra II“ („Lara Jones is Cleopatra II“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Lara Džouns Yra Kleopatra 2“ – 5 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis 10 fiksuotų laimėjimo linijų. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 11 simbolių, tarp kurių 4 daugiausiai išmokantys, 5 mažiausiai išmokantys, 

laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokama tik už ilgiausią sutampančią simbolių kombinaciją.  

• Kai 3 sklaidos simboliai nusileidžia ant 1, 3 ir 5 būgnų, lošėjui suteikiama 10 nemokamų 

sukimų ir lošimas perkeliamas į nemokamų sukimų funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kleopatros kaskados („Cleopatra Cascades“) 

 

• Bet kurie nauji arba jau esantys simboliai laiminčioje linijoje pasilieka ekrane ir aktyvuoja 

naujus kaskadų pakartotinius sukimus.  

• Kleopatros Kaskadų sukimai („Cleopatra Cascades spin“) atsiranda tik pagrindiniame lošime.  

• 5 simbolių laimėjimo atveju (laukinis-laukinis-laukinis-9-9) visi 5 simboliai pasiliks savo 

pozicijose.  

 

Kleopatros nemokami sukimai 

 

• Nemokamų sukimų metu, visi laukiniai simboliai tampa limpančiais ir pasilieka savo 

pozicijose iki pat nemokamų sukimų lošimo pabaigos. 

• Nemokamų sukimų funkcijoje sklaidos („scatter“) simbolių neatsiranda. 

• Jei kiekviename būgne atsiranda po bent 1 laukinį simbolį, suteikiami papildomi 5 nemokami 

sukimai. 

• Nemokamų sukimų lošime galimas tik 1 pakartotinis sukimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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Lažybų Kopėčios („Gamble Ladder“)  

 

• Lažybų kopėčių lošimas gali būti pasiektas po bet kurio laimėjimo.  

• Lošėjo pagrindinio lošimo laimėjimas nustato padėtį kopėčiose prieš pat prasidedant šiai 

funkcijai. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėtą sumą, o laimėjimo atveju ne tik padidinti savo laimėjimą, 

bet pasirinkti vieną iš dviejų opcijų: pasiimti laimėjimą arba pastatyti jį vėl. 

 

Kortos lošimas („Card Gamble“) 

 

• Kortų lošimo funkcija gali būti pasiekta iškart po bet kurio laimėjimo. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėjimą pasirinkdamas raudonos spalvos kortą arba juodos spalvos 

kortą.  

• Jei lošėjas atspėja ne tik kortos spalvą, bet ir kortos simbolį, lošėjui suteikimas keturis kartus 

didesnis laimėjimas.  

• Laimėjus kortos lošimą, lošėjas gali vėl statyti arba atsiimti savo laimėjimą. Pralaimėjus 

kortos lošimą, lošimo suma prarandama ir baigiamas lošimas. 

 

 

2.1499 „Galingieji Vaisiai“ („Mighty Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Galingieji Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių lošimas, turintis pakartotinių sukimų ir daugiklių funkcijas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 10 laimėjimo linijų ir skirtingos monetos vertės.  

• Laimėjimo linija yra lygi vertei, nurodytai mokėjimo lentelėje („Paytable“) ir padaugintai iš 

atitinkamo daugiklio.  

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio pradinio laimėjimo. 

• Pakartotiniai sukimai lošiami ta pačia statymo suma, kuri buvo naudojama aktyvuojant šią 

funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.01 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 
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Pakartotiniai sukimai ir daugikliai 

 

• Bet kuris pagrindinio lošimo ar pakartotinių sukimų laimėjimas aktyvuos nemokamus 

pakartotinius sukimus.  

• Pagrindiniame lošime daugikliai negalimi.  

• Kiekvienas nuoseklus pakartotinis sukimas padidins daugiklio vertę. Daugiklis suteikiamas 

tik vienam pakartotinio sukimo laimėjimui.  

• Galimi daugikliai yra šie: x1, x2, x4, x8, x16, x32, x84. 

• Maksimalus pakartotinių sukimų skaičius – 20. 

 

 

2.1500 „Romėnų Aukso Legionas“ („Romans Legions of Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Romėnų Aukso Legionas“ – 6 būgnų ir 240 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 11 simbolių, iš kurių 2 daugiausiai išmokantys, 2 vidutiniškai išmokantys, 5 

mažiausiai išmokantys, laukinis („wild“), išsiplečiantis laukinis („expanding wild“) ir 

sklaidos („scatter“) simboliai. 

• Laukinis simbolis, kuris atsiranda 2-6 būgnuose, gali pakeisti visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolį. 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Kai 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai nusileidžia būgnuose, suteikiama 8, 12 arba 16 nemokamų 

sukimų ir lošimas nusikelia į nemokamų sukimų funkciją.  

 

• Išsiplečiantys laukiniai simboliai 

• Atsitiktiniu būdu nusileidęs laukinis simbolis išsiplečia, kad padengtų visą būgną. 

• Šis simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Gali nusileisti 2-6 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokami sukimai pradedami lošti su 8, 12 arba 16 sukimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Nemokami sukimai gali būti aktyvuoti pakartotinai, jei 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai 

nusileidžia būgnuose. 

• Nemokamų sukimų metu 2 daugiausiai išmokantys simboliai tampa laukiniais simboliais. 

• Mėlynojo generolo („Blue general“) simbolis tampa laukiniu simboliu, jei laukinis simbolis 

nusileidžia 2-6 būgnuose. 

 

Funkcijos pirkimas („Buy into Bonus“) 

 

• Lošėjas gali nusipirkti nemokamų sukimų funkciją už x100 statymo sumos.  

• Ši funkcija suteiks 8, 12 arba 16 nemokamų sukimų. 

 

 

2.1501 „Keturlapio Turtai“ („Shamrock Treasures“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Būgnuose gali atsirasti 8 simboliai, tarp kurių 3 daugiausiai išmokantys, 3 mažiausiai 

išmokantys, laukinis („wild“) ir sklaidos („scatter“) simboliai.  

• Už laiminčią kombinaciją, kuri susideda iš 3 sutampančių simbolių, išmokama iš kairės į 

dešinę. 

• Jei bent viena aktyvi laimėjimo linija turi laiminčią kombinaciją, laimėjimai sudedami. Jei 

dvi laiminčios kombinacijos atsiranda tuo pat metu, toje pačioje laimėjimo linijoje, išmokama 

už didesnę laiminčią kombinaciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis simbolis 

• Laukinis simbolis atsiranda tik 2 būgne.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos („scatter“) simbolį.  

• Bet kuris laimėjimas, kuris turi laukinį simbolį, yra padauginamas iš 2.  

 

Sklaidos simbolis 

• Jei 3 sklaidos simboliai atsiranda bet kurioje pozicijoje to paties sukimo metu, aktyvuojama 

ratuotos premijos („Wheely Bonus“) funkcija.  

 

Ratuota Premija  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.04 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 604 000 € 



13 

 

• Šios funkcijos metu suteikiami 3 sukimai prizų rate.  

• Ratui nusileidus ant daugiklio, suteikiamas daugiklis dauginamas iš bendros statymo sumos.  

• Lošime yra 3 skirtingi ratai, kurie prasideda nuo to, kuris turi mažiausius išmokėjimus. 

 

 

2.1502 „Laukinis Auksas“ („Wild Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukinis Auksas“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 laimėjimo linijų lošimas, kuriame išmokama iš kairės į 

dešinę, arba iš dešinės į kairę, arba ties lošimo tinklelio viduriu. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime yra 9 simboliai, tarp kurių 8 įprastiniai ir laukinio aukso („wild gold“) simbolis.  

• Laiminti kombinacija sudaro iš 3 ar daugiau sutampančių simbolių, esančių gretimuose 

būgnuose.  

• Išmokama tik už labiausiai sutampančią kombinaciją. 

• Tuo pačiu metu esantys arba sutampantys laimėjimai skirtingose laimėjimo linijose sudedami 

ir išmokami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinio aukso („Wild Gold“) simboliai 

 

• Šis simbolis atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose.  

• Laukinio aukso simbolis pakeičia visus kitus simbolius, kad sukurtų daugiausiai išmokančią 

simbolių kombinaciją.  

• Jei šis simbolis yra laiminčios kombinacijos dalis, jis atskleidžia x2, x3 arba x7 laukinių 

simbolių daugiklius.  

• Visi laimėjimai su pakaitiniu laukinio aukso simboliu yra dauginami iš atitinkamo daugiklio.  

• Laimėjus daugiau daugiklių nei vieną, šie sudedami. 

 

Kortos Lošimas („Card Gamble“) 

 

• Kortos lošimas aktyvuojamas po bet kurio laimėjimo. 

• Lošėjas gali statyti savo laimėjimą pasirinkdamas raudonos spalvos kortą arba juodos spalvos 

kortą.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 
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• Jei lošėjas atspėja ne tik kortos spalvą, bet ir kortos simbolį, lošėjui suteikimas keturis kartus 

didesnis laimėjimas.  

• Laimėjus kortos lošimą, lošėjas gali vėl statyti arba atsiimti savo laimėjimą. Pralaimėjus 

kortos lošimą, lošimo suma prarandama ir baigiamas lošimas. 

 

 

2.1503 „243 Kristaliniai Vaisiai“ („243 Crystal Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„243 Kristaliniai Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Lošime yra 8 įprastiniai simboliai su skirtingais išmokos lygiais. 

• Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje laimėjimo eilutėje, 

pradedant kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitu simbolius ir aktyvuoti 243 pakartotinio 

sukimo („243 respin“) funkciją. Laukinis simbolis gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

243 pakartotiniai sukimai 

 

• Jei pagrindinio lošimo metu 2, 3 arba 4 būgnas išsuks laukinį 243 („wild 243“) simbolį, 

lošėjui bus suteikta nuliukų kryžiukų („Criss Cross“) funkcija.  

• 5 laimėjimo linijos pasikeis į 243 linijas, o pakartotinio sukimo funkcija padės padidinti 

laimėjimą.  

• Kai būgnuose pasirodys laiminti kombinacija, už ją bus išmokama ir būgnai bus užfiksuoti 

savo pozicijoje, nelaimintys simboliai sprogs, atsiras nauji simboliai ir pakartotinis sukimas.  

• Lošimo pradžioje daugiklis lygus x1, tačiau didėja su kiekvienu nauju pakartotiniu sukimu, 

kol pasiekiamas didžiausias daugiklis – x5.  

 

 

2.1504 „81 Didžiuliai Vaisiai“ („81 Frutas Grandes“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 
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„81 Didžiuliai Vaisiai“ – 4 būgnų, 3 eilučių ir 81 laimėjimo linijos lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.  

• Jei laimėjimo eilutėje esanti laiminčioji kombinacija visiškai sutampa su kitoje laimėjimo 

linijoje esančia laiminčia kombinacija, išmokama tik už didesnę laiminčią kombinaciją.  

• Laukinis („wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Kiekvienas naujas laukinis simbolis daugina laimėjimo linijos laimėjimą x2 daugikliu. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinio daugiklis („Wild Multiplier“) 

 

• Kiekvienas laiminčioje kombinacijoje atsiradęs laukinis simbolis padvigubina linijos 

laimėjimą.  

• Priklausomai nuo laukinių simbolių skaičiaus laiminčioje linijoje suma didinama: 

• Iki x2 linijos statymo su 1 laukiniu simboliu; 

• X4 eilutės statymo su 2 laukiniais simboliais 

• X8 statymo su 3 laukiniais simboliais. 

• Jei kombinacija yra sudaryta vien iš laukinių simbolių, už juos bus išmokama kaip už 

daugiausiai išmokamus simbolius. 

 

Statymo („Gamble“) funkcija 

• Statymo funkcija gali atsirasti po kiekvieno laimėjimo. Lošėjas renkasi statyti laimėjimą arba 

praleisti statymo lošimą.  

• Jei pasirenkama lošti statymo funkcija, ekrane atsiranda užversta pokerio kortų kaladė. 

Lošėjas spėja, ar sekanti korta yra juoda, ar raudona. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama ir, 

jei spėjimas teisingas, lošėjas gauna dvigubą laimėjimą, jei neteisingas – laimėjimas 

prarandamas. 

 

 

2.1505 „Žvėriški Šlamantys“ („Beastie Bux“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 
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„Žvėriški Šlamantys“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas.  

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Jei 2, 3 ar 4 būgnas išsuka laukinį („wild“) simbolį, kuris yra laiminčios kombinacijos dalis, 

5 laimėjimo linijos transformuojasi į 243 laimėjimo linijas ir aktyvuojama pakartotinių 

sukimų funkcija.  

• Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti visus kitus simbolius ir aktyvuoti pakartotinių 

sukimų funkciją.  

• Laukinis simbolis atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

243 Pakartotiniai sukimai („243 respin“) 

 

• Laiminčią kombinaciją sudarantys simboliai sprogsta ir pradingsta, palikdami vietos antram 

pakartotiniam sukimui su didesniu daugikliu.  

• Pakartotiniai sukimai tęsiami, kol nutrūksta laimėjimų serija arba daugiklis pasiekia x5. 

• Laimėjimo daugiklis didėja su kiekvienu nauju sukimu, kol pasiekiamas didžiausias 

daugiklis.  

 

Statymo („Gamble“) funkcija  

 

• Statymo funkcija gali atsirasti po kiekvieno laimėjimo. Lošėjas renkasi statyti laimėjimą arba 

praleisti statymo lošimą.  

• Jei pasirenkama lošti statymo funkcija, ekrane atsiranda užversta pokerio kortų kaladė. 

Lošėjas spėja, ar sekanti korta yra juoda ar raudona. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama ir, 

jei spėjimas teisingas, lošėjas gauna dvigubą laimėjimą, jei neteisingas – laimėjimas 

prarandamas. 

 

 

2.1506 „Europietiška Ruletė. Paskelbti Statymai“ („European Roulette. Announced 

Bets“) 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  
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Lošimo taisyklės: 

 

Lošimo tikslas – atspėti, kur sustos lošimo kamuoliukas po kiekvieno sukimo.  

 

• Lošime galima statyti ant skaičiaus arba kelių skaičių, arba ant išorinių išmokų lentelės 

pasirinkimo laukelių. 

• Lošimas pradedamas pastačius žetonus ant statymo vietų. Tuomet pasukamas ruletės ratas ir 

paleidžiamas kamuoliukas. Kai kamuoliukas sustoja ant skyriaus su skaičiumi, laimi tie 

statymai, kurie išmokų laukeliuose buvo pastatyti ant konkrečiai to skaičiaus ar šalia jo. Taip 

pat laimi išoriniai statymai, jei išsuktas skaičius patenka į jų kategorijas.  

 

Kaip lošti? 

 

1. Pasirinkite statymo dydį rinkdamiesi „Bet“ (Statyti) ir spustelėdami prie žetono esančias 

rodykles lošimo lange.  

2. Atlikite statymą spausdami „Bet“ (Statyti) ant stalo laukelių lošimo lange, kuriuose pažymėti 

skaičiai arba kategorijos, ant kurių norite statyti. Galite kelis kartus spustelėti ant to paties 

statymo laukelio, kad pakeltumėte savo statymą arba panaudoti mygtuką „Clear“ (Išvalyti), 

kad išvalytumėte ir pradėtumėte iš naujo.  

3. Norėdami pradėti lošti, spauskite „Spin“ (sukti). Ruletės ratas suksis ir skaičius, ant kurio 

sustos kamuoliukas, bus rodomas priartintame laukelyje, lošimo lango viršutiniame kampe. 

Jie laimėsite, tai laimėta suma bus rodoma „Win“ (Laimėjimo) laukelyje.  

4. Norėdami vėl lošti atlikdami tos pačios vertės statymą ir rinktis tą pačią statymo funkciją, 

kaip ir praeitame lošime, spauskite mygtuką „Rebet“ (Statyti vėl) arba spustelėkite ant naujų 

laukelių, kad atliktumėte naujus statymus.  

 

Statymo tipai: 

 

• Statymas ant vieno skaičiaus („Straight Bet“) – tai statymas ant bet kurio vieno skaičiaus, 

įskaitant 0, padedant žetoną skaičiaus laukelio centre. 

• Statymas ant dviejų skaičių („Split Bet“) – tai statymas ant bet kurių dviejų skaičių, dedant 

žetoną ant linijos, kuri skiria dviejų skaičių laukelius.  

• Statymas ant trijų skaičių („street Bet“) – tai statymas ant trijų skaičių, dedant žetoną ant 

vidinės kairiosios ruletės stalo ribinės linijos ties atitinkamų trijų skaičių eilute.  

• Statymas ant keturių skaičių („Corner Bet“) – tai statymas ant keturių skaičių 0, 1, 2 ir 3, 

dedant žetoną ant vidinės kairės ribinės linijos tarp 0 ir 1.  

• Statymas ant dviejų eilučių („Line bet“) – tai statymas ant dviejų eilučių, dedant žetoną ant 

vidinės kairės ribinės linijos, kuri įjungia dvi gretimas eilutes.  

• Statymas ant stulpelio („Coloumn Bet“): skaičių stulpelių apačioje yra trys laukeliai, 

pažymėti „2 to 1“. Statant ant vieno iš šių laukelių, statymas galioja visiems to stulpelio 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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skaičiams. Jei laimi bet kuris stulpelyje esantis skaičius, laimėjimas išmokamas santykiu 2:1, 

o kamuoliukui sustojus ties 0 yra pralaimima.  

• Statymas ant tuzino („Dozen Bet“) – tai statymas ant dvylikos skaičių grupės, dedant žetoną 

ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“. Jei laimi vienas iš tų 12 

skaičių , išmokama santykiu 2:1, o išsukus 0 – pralaimima.  

• Raudona / juoda, lyginis / nelyginis, žemas / aukštas statymas – tai statymas ant vieno iš 

laukelių kairėje ilgojoje stalo pusėje, kurioje statymai padengia pusę ruletės stalo skaičių 

(neskaitant 0). Kiekvienas laukelis padengia 18 skaičių. Galima laimėti tokią pat sumą 

(santykis 1:1), koks buvo statymas, o skaičius 0 reiškia pralaimėjimą.  

 

Išmokėjimas: 

 

Žetonų 

dengimas 
Terminas Išmoka 

1 skaičius Statymas ant vieno skaičiaus 35:1 

2 skaičiai Statymas ant dviejų skaičių 17:1 

3 skaičiai Statymas ant trijų skaičių 11:1 

4 skaičiai Statymas ant keturių skaičių 8:1 

4 skaičiai Statymas ant keturių skaičių įskaitant nulį 8:1 

6 skaičiai Statymas ant dviejų eilučių 5:1 

12 skaičių Statymas ant tuzino arba ant stulpelio 2:1 

18 skaičių Raudona / juoda, lyginis / nelyginis arba žemas / aukštas statymas  1:1 

 

 

2.1507 „Auksas X“ („Gold X“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Auksas X“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 9 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokami tik didžiausi laimėjimo linijos laimėjimai.  

• Jei laimėjimo eilutėje esanti laiminčioji kombinacija visiškai sutampa su kitoje laimėjimo 

linijoje esančia laiminčia kombinacija, išmokama tik už didesnę laiminčią kombinaciją.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 18 000 € 
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Aukso nemokami sukimai  

 

• 7 aukso nemokami sukimai yra aktyvuojami, kai X simbolis atsiduria 3 būgno viduryje.  

• X simbolis pagrindiniame lošime taip pat yra laukinis („wild“) simbolis.  

• 5 X simboliai užfiksuojami 1 ir 5 būgnų kampuose bei 3 būgno viduryje aukso nemokamų 

sukimų lošime.  

• Aukso nemokami sukimai negali  būti aktyvuojami pakartotinai. 

 

Aukso saugyklos premijos lošimas  

 

• Ši funkcija aktyvuojama, kai lošimo laukelyje iškrenta 3 premijos („bonus“) simboliai. 

• Lošėjas renkasi iš 3 lobių simbolių, kad patektų į aukso saugyklą. 

• Didžiausias laimėjimas – x100 daugiklis. 

 

Aukso laimėjimo padidinimas 

 

• Šios funkcijos metu lošėjo statymas yra padidinamas x1,5 daugikliu. 

• Aukso laimėjimo padidinimas gali būti aktyvuotas tik pagrindiniame lošime.  

 

 

2.1508 „Džokerio Būgnai“ („Joker Reelz“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Džokerio Būgnai“ – tai 5 būgnų, 3 eilučių ir 9 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laiminčią kombinaciją.  

• 2 arba 3 būgnai kombinuojami, kad būtų sukurtas vienas didelis būgnas kiekvieno sukimo 

metu per pagrindinį arba pakartotinių sukimų lošimą. 

• Džokerio laukinis („Joker wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir aktyvuoja 

pakartotinių sukimų funkciją. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Džokerio pakartotiniai sukimai 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 25 000 € 
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• Ši funkcija aktyvuojama, kai būgnuose pasirodo džokerio laukinis simbolis.  

• Pakartotinių sukimų skaičius priklauso nuo laukinio simbolio užimtų laukelių skaičiaus. 

• Pakartotiniai sukimai gali būti aktyvuojami pakartotinai. 

 

 

2.1509 „Saldus Sutraiškymas“ („Sweet Crush“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Saldus Sutraiškymas“ – 3 būgnų, 3 eilučių ir 27 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošime išmokama tik už 3 vienodas kombinacijas.  

• Išmoka apskaičiuojama padauginus lošėjo statymą iš laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, 

skaičiaus.  

• Septynetas yra laukinis („wild“) simbolis, kuris pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos („scatter“) simbolį. 

• Kai išsukami 3 arba daugiau laukinių simbolių iš eilės laiminčioje linijoje, lošimas suteikia 

laimėjimą pagal išmokų lentelę. Kai laukiniai simboliai yra laiminčios kombinacijos dalis, 

lošimas išmoka didesnę sumą.  

• Žvaigždė yra sklaidos simbolis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. 

• Nemokami sukimai atsitiktinai suteikiami po 15, 20 arba 25 ir yra tos pačios statymo vertės, 

kaip ir tas sukimas, kuris aktyvavo funkciją.  

 

 

2.1510 „Ba Paslaptis“ („The Secret of Ba“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 25 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  
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„Ba Paslaptis“ –5 būgnų, 3 eilučių ir 9 fiksuotų laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę.  

• Išmokama tik už didžiausią laimėjimo linijos laimėjimą. 

• Bet kuris laimėjimas aktyvuoja išsklaidymo režimą, kuriame laiminčios kombinacijos 

simboliai sprogsta ir jų vietoje iškrenta nauji simboliai, kad būtų suformuotos naujos 

laiminčios kombinacijos. Maksimaliai yra 4 išsklaidymo režimo lošimai. 

• Laimėjimo daugiklis yra dauginamas per kiekvieną naują išsklaidymo simbolį iki 4. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• 3 knygos („book“) simboliai aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai negali būti aktyvuoti pakartotinai. 

• Specialus plėtimosi simbolis atsitiktinai parenkamas nemokamų sukimų lošimo pradžioje. Jis 

plečiasi ir apima visą būgną. 

 

 

2.1511 „Topsport Kristaliniai Vaisiai“ („Topsport Crystal Fruits“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Topsport Kristalų Vaisiai“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Jeigu 2, 3, 4 ar 5 būgnas išsuka laukinį („wild“) simbolį, kuris yra laiminčios kombinacijos 

dalis, 5 laimėjimo linijos transformuojasi į 243 linijas ir aktyvuojama pakartotinių sukimų 

funkcija. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius ir aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją. 

 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 50 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 
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Lošimo funkcijos:  

 

243 Pakartotiniai sukimai („243 Respin“) 

 

• Jei pagrindinio lošimo metu 2, 3 arba 4 būgnas išsuka laukinį simbolį, lošimas 

transformuojamas į nuliukų kryžiukų („Criss Cross“) funkciją.  

• 5 laimėjimo linijos pasikeis į 243 linijas, o pakartotinio sukimo funkcija padės padidinti 

laimėjimą.  

• Kai būgnuose pasirodys laiminti kombinacija, jis bus išmokama ir būgnai bus užfiksuoti savo 

pozicijoje, nelaimintys simboliai sprogs, atsiras nauji simboliai ir pakartotinis sukimas.  

• Lošimo pradžioje daugiklis lygus x1, tačiau didėja su kiekvienu nauju pakartotiniu sukimu, 

kol pasiekiamas didžiausias daugiklis – x5.  

• Laiminčią kombinaciją sudarantys simboliai sprogsta ir pradingsta, palikdami vietos antram 

pakartotiniam sukimui su didesniu daugikliu. 

• Pakartotiniai sukimai tęsiami, kol nutrūksta laimėjimų serija arba daugiklis pasiekia x5. 

• Laimėjimo daugiklis didėja su kiekvienu nauju sukimu, kol pasiekiamas didžiausias 

daugiklis.  

 

 

2.1512 „Laimės Ratas: Laikyk ir Laimėk“ („Wheel of Luck: Hold and Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laimės Ratas“ Laikyk ir Laimėk“ – 5 būgnų, 3 eilučių ir 25 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai sukimai 

 

• Aktyvuojami, kai 5 ar daugiau premijos („bonus“) simbolių atsiranda lošimo ekrane. 

Pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvieną kartą atsiradus bent vienam „pinigai arba ratas“ („cash of wheel“) simboliui lošimo 

tinklelyje, pakartotinių sukimų skaičius atsistato iki 3. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 
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• Pakartotinių sukimų funkcija tęsiasi, kol nebelieka sukimų. 

 

Nemokami sukimai 

 

• Suteikiami už 3 arba daugiau sklaidos („scatter“) simbolių, atsiradusių būgnuose. Pradžioje 

suteikiama 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuota pakartotinai. 

• Nemokamų sukimų lošime galima patekti į „laikyk ir laimėk pakartotinių sukimų“ („Hold 

and win respin“) funkciją. 

 

Laimės ratas 

 

• Lošėjas turi vieną galimybę pasukti laimės ratą, kuris turi tris lygius.  

• Norint patekti į kitą lygį, lošėjas turi naudoti rodyklės simbolį ant rato.  Tokiu atveju kitas 

sukimas atliekamas automatiškai.  

• Maksimalus funkcijos laimėjimas gali būti 1000 kartų didesnis už bendrą statymą. 

 

 

2.1513 „Kalnų Vilkas“ („Wolf Sierra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Kalnų Vilkas“ – 5 būgnų, 4 eilučių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčią kombinaciją išmokama iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimo linijos laimėjimas. 

• Laukinis („Wild“) simbolis yra vilko simbolis, kuris pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos („scatter“) simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami sukimai 

 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai 3 sklaidos simboliai atsiranda būgnuose.  

• Sklaidos simboliai atsiranda tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

• Nemokami sukimai suteikiami po 5. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų žaidimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 36 000 € 
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• Nemokamų sukimų režimu laukiniai simboliai yra užfiksuojami savo pozicijose iki 

nemokamų sukimų funkcijos pabaigos ir gali būti aktyvuoti pakartotinai.  

• Dar vienas atsiradęs premijos („bonus“) simbolis per nemokamų sukimų režimą suteikia 

papildomą +1 nemokamą sukimą. 


