
 

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA “ZLATNIH 15 - ZAGREB “ 

 

Nagradna igra “ZLATNIH 15 - Zagreb”,  održava se u prostoru Luckia Casina Zagreb od 
02.04. do 04.06.2022. 
Slijedom pravila nagradne igre, a koja su dostupna na www.luckia.hr, dobit će se 
natjecatelji za nagradno natjecanje ZLATNIH 15 - Zagreb”, a koje će se održati 
04.06.2022. u 21:00h (u daljnjem tekstu “Natjecanje”). 
Svi natjecatelji, koji su stekli pravo na natjecanje, dužni su prijaviti se za Natjecanje 
nadležnoj komisiji na dan Natjecanja do 20:00h, a ukoliko to ne učine do navedenog 
vremena smatrat će se da su odustali od Natjecanja. Kašnjenje s prijavom na 
Natjecanje neće biti uzeto u obzir.  
Svi prijavljeni Natjecatelji dužni su pristupiti stolu za natjecanje na dan natjecanja u 
20:45h. Kašnjenje bilo kojeg natjecatelja na Natjecanje ne odgađa početak 
Natjecanja, a natjecatelj koji kasni na Natjecanje, ne može se priključiti Natjecanju 
koje je već započelo. Kao početak Natjecanja, vodi se početak prvog kruga 
Natjecanja.  
Natjecanje će pratiti nadležna komisija koja se sastoji od tri člana, tri djelatnika 
Luckia Casina, odnosno tri djelatnika organizatora nagradne igre Major 
Internacionala d.o.o..  
Natjecanje se odvija na stolu za američki rulet u Luckia Casinu Zagreb, na kojem 
postoji raster brojeva od 0 do 36. 
Znamenka 0 (nula) je startna pozicija, koja je dodatno označena s rječju “Start”. Broj 
36 (tridesetšest) je konačna pozicija u Natjecanju, koja je dodatno označena s rječju 
“Cilj”. 
Natjecanje se odvija uz pomoć kockice s brojevima od jedan do šest, te žetona u 
različitim bojama, od kojih je svaki označen brojem od 1 do 7, a koji svaki broj 
predstavlja jednog natjecatelja.  
Prije početka Natjecanja, imena svih prijavljenih natjecatelja bit će ubačena u bubanj 
iz kojeg će se zatim ta imena izvlačiti kako bi se dobio redoslijed natjecanja, odnosno 
redni broj žetona koji će predstavljati pojedinog natjecatelja.  
Natjecanje će se održati u dva kruga. U prvom krugu će nastupiti svi natjecatelji.  
Natjecanje, odnosno prvi krug Natjecanja, započinje na način da se žetoni svih 
natjecatelja nalaze na nuli (startu). Kockicu natjecatelji bacaju redoslijedom od 1 do 
7, kako su im označeni žetoni. Nakon što je kockica bačena, natjecatelj pomiče žeton 
za onoliko polja koliki je broj koji je dobio bacanjem kockice, a moguće je dobiti 1 
(jedan) ili 2 (dva)  ili 3 (tri) ili 4 (četiri) ili 5 (pet) ili 6 (šest). Ukoliko je broj koji je dobio 
6 (šest), pomjera žeton za šest polja i ima pravo bacati kockicu ponovno, te 
pomaknuti žeton za broj koji je dobio ponovnim bacanjem. Ukoliko natjecatelj dobije 
više šestica za redom, svaka dobivena šestica daje mogućnost novog bacanja.  
Ukoliko igrač pomjeranjem žetona zaustavlja žeton na polju na kojem se već nalazi 
žeton drugog natjecatelja, žeton drugog natjecatelja koji je zateknut na polju vraća 
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se na start, odnosno na početak igre i ponovno mora započeti put prema cilju. 
Dozvoljeno je preskakanje žetona drugih natjecatelja. 
Kako bi natjecatelj pobijedio u prvom krugu Natjecanja, mora bacanjem kockice 
dobiti broj koji ga vodi točno na broj 36 (tridesetšest) označen s riječi Cilj. Ne igra se 
„na prolaz“. 
Natjecatelj koji prvi dođe do broja 36, odnosno do cilja, je prvi finalist, natjecatelj koji 
drugi dođe do broja 36 je drugi finalist, te natjecatelj koji treći dođe do broja 36 je 
treći finalist. 
Preostali natjecatelji su završili natjecanje te će preuzeti utješne nagrade – novčiće 
veličine 3g. 
Finalisti prvog kruga Natjecanja, dakle ukupno tri natjecatelja, igrat će finalno 
natjecanje u 22:30h. Finalno natjecanje igra se po istom principu kao prethodno 
navedeni krug Natjecanja, s istim pravilima.  
U finalnom natjecanju, natjecatelj koji prvi dođe do broja 36 osvaja glavnu nagradu – 
zlatni novčić od 90g.  
U trenutku kada prvi igrač finalnog natjecanja dođe do cilja, igra se zaustavlja, 
proglašava se svekupni pobjednik cjelokupnog Natjecanja koji je osvojio novčić od 
90g, te se proglašavaju drugoplasirani natjecatelj, koji je onaj koji je u tom trenutku 
od cilja udaljen za manji broj polja, a trećeplasirani onaj koji je za najveći broj polja 
udaljen od cilja. Drugoplasirani igrač osvaja zlatni novčić od 20g, dok trećeplasirani 
igrač osvaja zlatni novčić od 15g. 
Proglašenjem pobjednika Natjecanja, odnosno natjecatelja koji je osvojio zlatni 
novčić od 90g, natjecanje i nagradna igra i službeno završavaju. 
Ukoliko tijekom natjecanja dođe do diskutabilne situacije ili situacija tijekom 
Natjecanja, konačnu odluku o situaciji i daljnjem tijeku Natjecanja, donijet će 
dogovorno nadležna komisija, dok su natjecatelji dužni poštovati donesenu odluku, 
na koju nemaju pravo žalbe. 
 
U Zagrebu, 01.03.2022. 
 
 
 


