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Tartalom 

7 fapálcika 
2x12 fafigura 

A játékos haladási iránya 

A játék célja 

A játék célja a lehető legtöbb pálcikán átugrani saját figuráiddal. 

 

Előkészületek 

A játéktér 7 pálcikából áll, melyeket párhuzamosan helyezünk le a 
két játékos közé. 

Mindkét játékos választ egy színt és elhelyezi figuráit: egy-egy 
figurát helyeznek a hat sorközbe, a megmaradt hat figurát pedig a 
kezdővonal mögé. 

 

B játékos haladási iránya  

A játék 

A játékosok eldöntik, ki kezdje a játékot. Minden mozgást az ellenfél alapvonala irányába hajtunk 
végre. A figurák nem mozoghatnak visszafelé. 

 

Mozgás és utómozgás 

Minden kör két egymást követő lépésből áll. 

 

Mozgás 

A körön lévő játékos átmozgatja tizenkét figurájából az egyiket egy pálcikán a következő sorba. 

Az abban a sorban lévő figurák fogják meghatározni a következő lépés hosszát. Az ellenfél figurái és 
saját figuráid is számítanak; csak azt a figurát nem számítjuk, amelyik éppen mozgott. 

 

 

 



Utómozgás 

Az utómozgás lépéseit egy figurával hajthatjuk végre. Ez a figura lehet ugyanaz a figura, mint amivel 
az első lépést végrehajtottuk, de nem kötelező annak lennie; bármelyik figurádat választhatod. 

• Ha egy figura eléri a másik oldalt (tehát az ellenfél kezdővonalát), minden megmaradt lépés 
elveszik. 

• Ha egy játékos az első mozgásával eléri a célját, akkor utómozgásként csak egyet léphet. 

• Ha egy játékos első mozgása után egy üres sorban találja magát, nem hajthat végre 
utómozgást. 

• Az utómozgás végrehajtása után az ellenfél köre következik. 

A játékos  

Példa 

A B játékos az x jelzésű figurát mozgatja a következő sorba, ezért az 
utómozgása során négyet léphet. Ez azt jelenti: Egyik figurájával 4 
pálcát ugorhat át. 

Foglalt 

Ha a hat sor valamelyikében hat figura van, akkor azt a sort 
blokkoltnak (foglaltnak) tekintjük. Ebbe a sorba nem léphetsz 
figuráiddal. 

Ez azt jelenti, hogy az utómozgás során sosem léphetsz ötnél 
többet. A többi figura átléphet az elfoglalt soron. Ez a szabály nem 
érvényes a kezdősorokra, melyek korlátlan számú figurát 
tartalmazhatnak. 

B játékos  

A játék vége 

A játék akkor ér véget, ha mindkét játékos túlhaladt figuráival a másik játékos figuráin. Ez az a 
helyzet, amikor nincs többé egyetlen vörös figura sem a feketék között és fekete figura a vörösek 
között. 

Ezt nevezzük „befagyott” állapotnak és a lenti leírás alapján kiértékeljük. 

Kiértékelés 

Minden figura, amely elérte az ellenfél alapvonalát (=kiindulási helyét), öt pontot kap. Minden 
hatodik sorban lévő figura három pontot kap, az ötödik sorban lévőek két pontot és a negyedik 
sorban lévőek egy pontot. 

A legnagyobb pontszámot elért játékos lesz a győztes.

A vesztes kezdi a következő játékot. 



Példa a kiértékelésre 

A játékos  

Az A játékos pontjai 

A B játékos pontjai 

B játékos  

Az értékelés szerint: 

A játékos: 46 pont

B játékos: 41 pont 
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