


































































































































































































































































































































CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00  

GANGSTER WORLD 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE 
CÍL HRY 

VÝHERNÍ LINIE 
VÝHERNÍ PODÍL 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA 

pětiválcová hra 
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 
válců 
10 výherních linií  
94,60 % 
5 Kč 
1000 Kč 
500 000 Kč 
97 200 Kč 

SYMBOLY 

Hra obsahuje následující symboly: 
Bonus 
Wild 
Molotov 
Nevěstka 
A
J 
Q 

K
Peníze 
Šerif 
Brokovnice 
Whiskey 

OVLÁDÁNÍ HRY 

Hra je aktivována výběrem ikony GANGSTER WORLD v hlavním menu – nabídka her.  
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 
GANGSTER WORLD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti 
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo 
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly. 

CÍL 

Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 
V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma. 

SYMBOL WILD 

Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 
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výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na 
výherních liniích  
 
 
 
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z 
možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii. 
 
 
BONUSOVÁ FÁZE HRY V PODOBĚ BONUSOVÝCH OTÁČENÍ ZDARMA 

Do bonusové fáze hry v podobě bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry. V této 
bonusové fázi hry se po dobu 7 otočení zdarma postupně blokují válce obsahující stejný symbol, jehož výherní 
kombinaci symbol Magic Lady utvořil. K vyhodnocení celkové výhry dojde až po provedení všech sedmi otočení, 
tedy výstupu z bonusové fáze této hry. Otáčení válci v režimu bonusových otočení zdarma jsou zdarma. 
 
 
VÝHERNÍ TABULKA  

 
Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. 

Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč. 
  




































































































