Break Away
je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243
spôsobmi. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry,
stávky a výhry sú totožné s klasickou verziou hry.
Po zisku výhier na výherných kombináciách, symboly tvoriace výhernú kombináciu
vypadávajú z herného okna, a na ich voľné miesta sú bezplatne automaticky
doplnené ďalšie symboly, ktoré môžu opäť vytvoriť rovnakú, prípadne aj inú/iné novú výhernú kombináciu (aj v týchto prípadoch opäť platí pravidlo o vypadnutí a
doplnení nových symbolov). Hráč tak na jedno otočenie valcov môže získať niekoľko
po sebe nasledujúcich výhier.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

Desktopová verzia hry

Zobrazenie hry na mobilných zariadeniach

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých
piatich valcov. Po roztočení sa tlačidlo zmení na STOP, čo hráčovi umožňuje skoršie
(pred automatickým) zastavenie valcov - na jeho pokyn.
Nastavenie hodnoty stávky (stlačením tlačidla

vľavo hore na displeji)

Kliknutím
na
si hráč upravuje
hodnotu
výšky vkladu na jedno
roztočenie valcov. Tlačidlom mínus si hráč
reguluje hodnotu stávky po stanovené minimum
a tlačidlom plus po stanovené maximum.
Aktuálna
hodnota stávky je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Hráč si môže posúvaním bežca nastaviť COIN
SIZE/Výšku vsadenej mince v rozhraní od 0,01€ – 0,10€.
Hneď pod možnosťou COIN SIZE sa nachádza COINS
BET/Počet vsadených mincí, ktoré si hráč nastavuje tiež
posúvaním v rozmedzí od 1 – 10.
Je potrebné si všimnúť, že pri nastavení výšky
vsadenej mince napr. 0,01€ pri počte mincí 1, je
celková
stávka
0,50€.
Je
to
spôsobené
multiplikátorom, ktorý automaticky
násobí každú
stávku x50.

MAX BET
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry až do ukončenia hry, prípadne úpravy
za maximálnu možnú výšku stávky na jedno otočenie valcov.
Credits
Aktuálna výška dostupných finančných prostriedkov hráča je zobrazovaná v spodnej
časti displeja, pod označením "Credits“, a je uvádzaná v eurách.

Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom “Win” pod
výhernými valcami. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier prístupnou cez
herné menu. Tabuľka zobrazuje výhry za dané kombinácie symbolov v eurách,
v závislosti od výšky stávky. Výherné kombinácie sú platné zľava doprava.
Scatterové výhry sú platné kdekoľvek na valcoch. Pri viacerých možnostiach
výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých výherných
kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta.

Zobrazenie výhry s maximálnou stávkou – tri symboly korčule – podľa platnej tabuľky výhier hodnota
výhry 5€.

Divoký symbol
Má vo výherných líniách funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce
symboly, okrem symbolu Scatter. Zobrazuje sa skupinovo na
valcoch č. 3,4 alebo 5.

Symbol “SCATTER”
Obdržaním 3, 4 alebo 5 symbolov Scattera (puk) získava hráč 15,
20 alebo 25 Voľných otočení (Free Spins). Počas Voľných otočení
nie je možné získať ďalšie Voľné otočenia (Free Spins). Počas
voľných otočení je k dispozícii režim ROLLING REELS, vďaka
ktorému hráč môže získať po sebe nasledujúce výhry. V priebehu
trvania voľných otočení, každá výhra, ktorá vznikne pomocou
režimu ROLLING REELS, je znásobená aktuálne zvýrazneným
násobiteľom na páse s násobiteľmi (hodnota násobiteľa – 2,3,4,5,10x).

Po zisku troch symbolov SCATTER sa spustia voľné otočenia:

Hráč je presmerovaný do novej obrazovky. O počte zostávajúcich voľných otočení je informovaný vľavo hore, v poli “FREE
SPINS”. Ak počas niektorého voľného otočenia získa výhru, na hornom páse s označením “MULTIPLIER TRAIL” (PÁS S
NÁSOBITEĽMI) dôjde k rozsvieteniu násobiteľa výhier. Ak sa hráčovi podarí po zisku úvodnej výhry získať pomocou
funkcionality Rolling Reels ďalšiu výhru, bude táto znásobená aktuálne vyznačeným násobiteľom.

Počas trvania voľných otočení je hráčovi k dispozícii funkcionalita ROLLING REELS – po vzniku výhry, symboly vo výhernej
kombinácii explodujú, zmiznú zo svojich pozícií a na uvoľnené pozície sa dostanú symboly, ktoré boli dovtedy v príslušnom valci
nad nimi. Po doplnení symbolov na uvoľnené pozície dochádza k overeniu vzniku nových výherných kombinácií. V prípade
vzniku novej výhernej kombinácie za pomoci funkcionality ROLLING REELS, dochádza k znásobeniu výhry aktuálnej výhernej
kombinácie zvýrazneným násobiteľom na páse s násobiteľmi. Hráč môže v ideálnom prípade získať až 10-násobok výhry. K
posunu aktuálne platného násobiteľa na páse s násobiteľmi dochádza v prípade neprerušovaných, za sebou nasledujúcich
výhier, počas trvania funkcionality ROLLING REELS. Ak po doplnení symbolov na prázdne pozície nedôjde k vzniku nových
výherných kombinácií, aktuálny násobiteľ sa vymaže a hráč na páse s násobiteľmi začína po zisku novej výhry odznova,
pokračujúc ďalším voľným otočením v poradí.

Smashing Wild / Režim premeny valca na divoký
Spustenie režimu Smashing Wild sa deje náhodne. Logo hry BREAK AWAY zamrzne a
na hracom poli sa zobrazí animácia zrážky dvoch hokejistov. Následne dôjde na 2., 3.
alebo 4. valci k premene celého valca na divoký a dôjde k nahradeniu symbolov za
divoké v potenciálnych výherných kombináciách. Výhra je zaručená!

Predzvesťou spustenia režimu Smashing Wild je zmrznutie titulku hry BREAK AWAY. Po ňom nasleduje animácia zrážky dvoch
hokejistov a…

… premena jedného z valcov na divoký. Všetky symboly valca sa zmenia na divoké a nahrádzajú výherné symboly v
potenciálnych výherných kombináciách. Po výpočte výhier sa konečná celková výhra za výherné kombinácie zobrazí v poli
“WIN”.

Rolling Reels / Režim vzniku viacnásobných výherných kombinácií
Ak sa hráčovi podarí v základnej hre získať výhru, symboly z výhernej kombinácie
explodujú, zmiznú zo svojich pozícií a na ich miesta sa dostanú herné symboly, ktoré
boli dovtedy na pozíciách príslušných valcov nad nimi.
Po posunutí symbolov na vyprázdnené pozície dôjde k opätovnému overeniu vzniku
výherných kombinácií. Tento proces sa opakuje dovtedy, kým neprestanú vznikať nové
výherné kombinácie. Nahradenie výherných symbolov z výhernej kombinácie sa
realizuje zadarmo, bez použitia finančných prostriedkov.

Úvodným zatočením vznikli výherné kombinácie s celkovou výhrou po zatočení 240 €. Symboly z výherných kombinácií explodujú,
zmiznú zo svojich pozícií...

a na ich miesta sa dostanú symboly z vyšších pozícií. Následne, po doplnení prázdnych pozícií, dôjde k možnosti opätovného vzniku
výherných kombinácií – celý proces sa opakuje odznova – nová výherná kombinácia hráčovi prinesie výhru v hodnote 22 €, …

.…a po pripočítaní do poľa WIN (262 €) zas dôjde k odstráneniu symbolov z výherných kombinácií. Na ich pozície sa dostanú
symboly z vyšších pozícií. Následne opäť vzniká možnosť vytvorenia nových výherných kombinácií. Nové výherné kombinácie
priniesli hráčovi +1000 €, celkovo 1262 €.

Po pripočítaní do poľa WIN (1262 €) dôjde opäť k odstráneniu symbolov z výherných kombinácií a na ich pozície sa dostanú symboly
z vyšších pozícií. Zas vzniká možnosť vytvorenia nových výherných kombinácií. Nové výherné kombinácie priniesli hráčovi ďalších
16€, celkovo tak 1278 €.

Po pripočítaní výhernej čiastky do poľa WIN a odstránení symbolov z výherných kombinácií a doplnení nových symbolov na ich
pozície už nevznikli nové výherné kombinácie. Režim Rolling Reels tak končí a spustí sa v prípade vzniku novej výhry, po ďalšom
roztočení valcov.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,50€
- Maximálna stávka na hru: 50,00€
- Maximálna možná výhra pri základnej hre: 21 690 €.
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným
znásobením: 105 705 €.

Grafické zobrazenie výherných kombinácií

Tabuľka znázorňuje v prvej
správnej možnosti, že kombinácie
výherných symbolov musia byť
v pozícii „vedľa seba“. Prerušená
výherná kombinácia, tak ako je
znázornená „x“ nie je možná.
Výherná tabuľka:
Príklad výhernej tabuľky pri celkovej stávke 50 €

Hráč môže byť z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. Prosím, uistite
sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte hru. Uložené
výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej aktualizácie systému
alebo údržby servera zrušené. V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry.

