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Chicken Madness Ultra™ 

Chicken Madness Ultra este un slot video cu 5 role și 3 rânduri, cu 10 linii de plată fixe. 

Obiectivul este de a obține cât mai multe simboluri identice pe linia de plată. Combinațiile 

câștigătoare pornesc de la prima rolă din stânga și se întind de-a lungul unei linii de plată, 

până la ultima rolă din dreapta. Câștigurile de pe diferitele linii de plată se însumează. Se 

plătește numai combinația cu simbolul care oferă cel mai mare câștig. 

 

Multiplier 

În jocul de bază, multiplicatorii ×2, ×3, ×4, ×5 se vor acorda la 2, 3, 4 și, respectiv, 5 

câștiguri consecutive. Dacă nu este niciun câștig, multiplicatorul se resetează la 1. Dacă 

se obține un câștig în momentul în care multiplicatorul este deja la nivelul maxim ×5, 

atunci multiplicatorul va rămâne la ×5 până când nu va fi niciun câștig. 

 

Cash Mesh 

Obținerea a 5 sau mai multe simboluri COIN la orice rotire activează funcția CASH MESH. 

Numărul de rotiri CASH MESH este în funcție de numărul de simboluri COIN care au 

activat funcția CASH MESH. Fiecare simbol COIN are o valoare predefinită sau o etichetă 

JACKPOT/BONUS. La fiecare rotire CASH MESH, orice poziție care conține un simbol 

COIN este menținută și toate celelalte poziții se rotesc individual. Rotirile CASH MESH 

continuă să fie acordate fie până la terminarea rotirilor bonus sau ocuparea tuturor 

pozițiilor. 
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Extra Bonus 

Dacă rotirile CASH MESH sunt finalizate și nu sunt ocupate toate pozițiile de pe role, se 

va acorda o ROTIRE BONUS CASH MESH. ROTIRILE BONUS CASH MASH pot fi 

acordate o singură dată la fiecare funcție. Numărul de ROTIRI BONUS CASH MESH se 

va determina aleatoriu, putând fi 1, 2 sau 3. 

 

Full House 

Apariția a 15 simboluri COIN în timpul CASH MESH vine cu un multiplicator suplimentar 

FULL HOUSE ×2 la valorile totale ale simbolurilor COIN. Câștigul final este valoarea 

tuturor simbolurilor adăugate. Multiplicatorul FULL HOUSE se aplică numai la câștigurile 

de pe role (excluzând câștigurile JACKPOT/BONUS). 

 

Jackpot 

Când apare pe role un simbol COIN cu eticheta JACKPOT sau BONUS numai în timpul 

secvenței CASH MESH, jucătorul va primi un premiu suplimentar. Premiile oferite sunt 

afișate în bannerele respective și variază pentru fiecare rotire. Câștigurile JACKPOT sau 

BONUS sunt disponibile la fiecare pariu. Valoarea câștigului pentru MINI BONUS este 

fixă la {2}× miza pariată și pentru MINOR BONUS este fixă la {3}× miza pariată. Valorile 

MAJOR și GRAND JACKPOT cresc progresiv după fiecare rotire. Fiecare jucător de pe 

serverul cazinoului participă la creșterea valorii fiecărui JACKPOT. Valoarea minimă 

pentru MAJOR JACKPOT este {0}, iar pentru GRAND JACKPOT este {1}. După 

câștigarea unui GRAND sau MAJOR JACKPOT pe serverul cazinoului, valoarea acestuia 

revine la valoarea nominală. Valorile actuale ale fiecărui JACKPOT și BONUS sunt 

afișate pe etichetele de deasupra jocului. Toate simbolurile JACKPOT și BONUS pot 

apărea simultan pe role. 


