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Egy különleges verseny  
 
Tervezd meg az útvonalad, tedd le a lapkádat 
és igyekezz a célba! Egy mókás stratégiai 
kaland, mely mindenkit mozgásban tart!  

 
 
A doboz tartalma : 

• Fa játéktábla 
• 18 Nyolcszögletű Lapka 
• 20 "Futó" (4 különböző színből 5-5 fatüske) 
• Játékszabály 

 

• 8 éves kortól 
• 2-4 játékos 
• 30-60 perc 

Tartozékok :  
 
Futók :  A 20 bábút „futónak” nevezzük, minden 
színből 5 darab van. A futók a lapkák által létrehozott 
útvonalak mentén haladnak. .   
 
Lapkák :  18 egymástól különböző, nyolcoldalú 
lapka van. Mindegyik lapka 4 útvonal részletet 
tartalmaz. Mindegyik útvonal részlet a lapka egyik 
oldalának közepétől a lapka egy másik oldalának 
közepéig egy utat alkot. A lapkákon levő útvonalak, 
melyek egymást keresztezik, attól függően, hogy 
egymás felett vagy alatt haladnak el, hídként vagy 
csatornaként viselkednek.  Nem alkotnak sem 
csomópontokat sem útkereszteződéseket.  

 
Tábla : A tábla mindegyik szélén 5 kicsi színes kör 
található. A játék elején a futók ebben a 20 „kezdő 
körben” helyezkednek el. A tábla közepén a táblából 16 
kocka emelkedik ki. Ezek a „megállóhelyek”, ahol a 
futók a mozgás közben megpihennek. A 
megállóhelyekkel szomszédosan 17 nagy nyolcszögletű 
hely található. Ezek mindegyike egy lapkát tartalmaz. 
Amikor minden hely fel van töltve lapkával, az 1 
maradék lapka a tábla egyik sarkában lévő nagy kör alakú 
zsebbe kerül .  
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A játék célja:   
 
A játékosok előtt lévő kezdő körökben elhelyezkedő 
futókat a táblán keresztül át kell juttatni az ellenkező 
oldalon lévő „cél körökbe”.(Mint a kínai dámában, a 
kezdő pozíciót a saját futók színe, míg a célt az 
átellenes oldalon található színek jelzik) Az nyer, aki 
elsőként juttatja a cél köreibe az összes futóját.  
 
Előkészítés:    
 
1. Szín választás. A játékosok az általuk választott  
    színnek megfelelő kezdő körök elé ülnek. 2 fős  
    játékban célszerű a játékosoknak egymással szemben     
    elhelyezkedniük.  
 
2. Annak eldöntése, hogy a játékosok 3,4 vagy 5 futóval  
    játszanak. Kevesebb futóval a játék rövidebb.     
    Irányelvként 2 vagy 3 fős játék esetén javasolt 5 vagy  
    rövidebb játékhoz 4 futó használata, míg 4 fős  
    játéknál 3 vagy 4 futó mindkettőhöz 
 
3. Futók kezdőkörbe való felállítása. Az azonos színű   
    futókat a megfelelő színű kezdő körökbe kell állítani.   
    Az egyik futót a jobbszélen, míg a másikat a  
    balszélen lévő kezdő körbe kell állítani, míg a  
    maradék futókat a közöttük levő körökbe. Minden  
    játékos ezzel a módszerrel választja ki a kezdő   
    pozíciókat. Kevesebb, mint 5 futó esetén el kell  
    dönteni, a két szélső pozíció kivételével mely kezdő  
    kör marad üresen. A futók elhelyezését követően már  
    nem lehet áthelyezni őket az üresen maradt  
    helyekre.   
 
4. A lapkákat úgy kell lefordítani, hogy az üres   
    felületüket mutassák. Az egyik lapkát vissza kell  
    fordítani, és a nagy kör alakú zsebbe kell helyezni. A    
    17 másik lapkát (még mindig lefelé fordítva) a tábla  
    közepén található nagy nyolcszögletű helyekre kell  
    tenni.  
 
5. A kezdő játékos kiválasztása.    
 
3 fős játék előkészítése:  A fenti lépéseket ugyanúgy  
    végre kell hajtani, majd az üres kezdő körök melletti  
    két lapkát fel kell fordítani.  
 
 
 

 
A játék menete  (Összegzés)  
 
1. Helyezd el a „csere” lapkát! A lapkának a futó 

és egy szabad megállóhely vagy cél kör közti 
útvonalnak a részét kell képeznie. 

 
2. Távolítsd el a csere lapka alatt fekvő lapkát! Az 

eltávolított lapka le- vagy felfordított állapotban 
is lehet. 

 
3. Mozgasd a futód egy olyan útvonal mentén, 

mely keresztül halad az éppen lerakott csere 
lapkán, majd hagyd az első olyan helyen, 
amelyet elérsz és az egy megállóhely vagy egy 
cél kör! 

 
4. Az eltávolított lapkát add oda a következő 

játékosnak! 
 
Az első lépés    
Az első lépésnél vedd fel 
a kör alakú zsebből a 
lapkát. Ezt hívják „csere” 
lapkának, mivel a már 
táblán levő egyik lapkát  
kicserélve új utakat hozol 
létre. Mielőtt 
felhasználnád a csere 
lapkát, először meg kell 
határozni, hova fogod letenni. Ezt úgy kell 
végrehajtani, hogy próbaképpen ráteszed a futóid 
mellett található nyolcszögletű helyen lévő lefordított 
lapkák tetejére. Próbáld mindkettőn addig forgatni a 
csere lapkát, míg az egyik helyzetben olyan út nem 
keletkezik, melyen az egyik futódat a kezdő körből az 
egyik szomszédos megállóhelyre juttathatod 
Ellenőrizd még egyszer, hogy az út megfelelő, majd a 
választott helyzetnek megfelelően a lefordított lapkát 
cseréld ki a csere lapkával. Ezután a futódat az éppen 
lerakott lapkán keresztül mozgasd a kezdő körödből a 
szomszédos megállóhelyre. A kicserélt lapka lesz az 
új „csere” lapka, melyet a következő játékosnak oda 
kell adni.  A játék az óramutató járásának 
megfelelően körbe folytatódik, minden játékos leteszi 
a kézbe kapott lapkát, mozgatja a futóját és az új csere 
lapkát odaadja a következő játékosnak. . 

Példa az első lépéshez 

 
Megjegyzés: Jó stratégia 
nyitott utakat hagyni annak 
későbbi fejlesztéséhez. . 



2005.12.20.                                     ef                       3 

További fordulók :    
Miután mindenkire 
rákerült a sor, minden 
játékosnak lesz 1 futója az 
egyik megállóhelyen. A 
továbbiakban több 
lehetőség közül lehet 
választani. Tégy le egy csere lapkát és ezáltal hozz 
létre új utakat (vagy változtass meg egy már létező 
utat), így az egyik futódat egy üres megállóhelyre 
vagy a cél körbe juttathatod. Az út lehet hosszabb 
vagy rövidebb, több lapkán is keresztülmehet, de a 
futónak az éppen lerakott lapkán valamikor keresztül 
kell mennie, mielőtt pihenőhelyét elérné. 
 
A csere lapkával kiválthatsz egy lefordított vagy egy 
előzőleg már felfordított lapkát is. Segítségével a 
futód és egy szomszédos pihenőhely között közvetlen 
kapcsolatot hozhatsz létre, kicserélheted egy létező út 
részét, s így a futóddal végigmehetsz azon az úton, 
vagy megváltoztathatsz illetve kiterjeszthetsz egy 
létező utat, amely eljuttatja a futódat egy új 
megállóhelyre vagy a cél körök egyikébe.  Mielőtt 
egy lapkát kicserélnél, tedd a csere lapkát a tetejére, 
hogy mindenki meggyőződhessen a lépésed 
érvényességéről. Ha már egy lapkát, hogy kicseréld 
eltávolítottál, nem változtathatod meg elképzelésed  
és nem helyezheted vissza azt a táblára Az egyszer 
már lerakott lapkák nem forgathatók  és a különböző 
helyekre lerakott lapkák nem cserélhetők ki egy 
másikkal.  
 
A futók szabálya : 
1. Egy fordulóban csak egy futóddal léphetsz. A 
futót vagy az egyik kezdő körödből, vagy az egyik 
megállóhelyről lehet elmozgatni.  
2. A futó útvonala végighaladhat számos lapkán 
valamint tartalmazhatja a táblára nyomtatott útvonal 
részeket is. A futó útvonala ugyanazon lapkán több új 
irányból is végighaladhat.  
3. A futónak végig kell haladnia az éppen kicserélt 
lapkán. 
4. Egyik futó sem állhat meg az út közepén. Egy futó 
nem állhat meg egy lapkán és nem mehet keresztül 
egy üres (lefordított) lapkán sem. Ahol a lapkán az 
utak keresztezik egymást, a futónak az azt keresztező 
utak felett vagy alatt folytatnia kell az aktuális 
útvonalat. A lapkákon nincsenek csomópontok sem 
útkereszteződések.  

5. A futó útvonalának egy szabad megállóhelyen vagy 
az egyik saját cél körében kell végződnie. Egy futó 
visszatérhet ugyanarra a megállóhelyre, ahonnét 
elindult, feltéve, hogy mozgása folyamán keresztül 
megy az éppen lerakott lapkán.  
6. Mihelyst a futó elér egy megállóhelyet vagy a 
célba ér, a játékos köre befejeződik és a futót az 
üres helyen kell hagyni.  
7. A futó se egy másik futó által birtokolt 
megállóhelyre nem érkezhet se azok felett nem mehet 
el. Nem állhat meg ott, nem üthet ki senkit onnét, nem 
cserélhet helyet senkivel és nem ugorhat át senkit.  
8. A futók csak azon cél körökbe léphetnek, melyek a 
sajátjaik. A futódat se a kezdő körbe, se az ellenfeled 
cél körébe nem mozgathatod. 
 9. Ha egy futó elért a cél körök egyikébe, a játék 
végéig nem mozdulhat el onnét, még egy másik cél 
körbe sem. 
    
Passzolás, egy forduló kihagyása:   
Ha egy játékos lépni tud, lépnie kell.  Nem lehet 
passzolni. Ha valaki nem talál érvényes lépést, de 
játékostársai igen, akkor a játékosnak lépnie kell. 
Azonban megeshet, hogy valaki nem tud szabályosan 
lépni.  Ha mindenki elfogadja, hogy nincs szabályos 
lépése, akkor ki kell hagynia ezt a lépést és a csere 
lapkát át kell adnia a következő játékosnak.  
Részművelet (lehelyezni a csere lapkát de nem lépni) 
nem megengedett. Ne felejtsd el, hogy nem léphetsz 
vissza a kezdő körbe, még akkor sem, ha csak ezt a 
lépést tudnád megtenni. 
 
Blokkolás megakadályozása    
Létezik egy speciális szabály arra az esetre, hogy 
senki se blokkolhassa ellenfelét a cél köre elérésében. 
Ha néhány futód a kezdő körben tartózkodik és a 
maradék köröket az ellenfeled futói birtokolják, akkor 
előnyben kell részesítened a kezdő kör elhagyását.  
Azaz, ha teheted, a kezdőkört kell elhagynod ahelyett, 
hogy a megállóhelyről mozgatnád el az egyik futódat. 
Azonban, ha senki sem talál olyan lépést, amellyel 
elhagyhatod a kezdő kört, akkor nyugodtan léphetsz 
az általad választott futóval. 

Példa ugyanazon játékos 
második lépésére 
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. A játék győztese    
 
Az a játékos a győztes, aki először juttatja el az összes futóját  a cél köreibe. A cél körök feltöltésének sorrendje 
lényegtelen. Az se számít, mely cél kör marad üresen 5-nél kevesebb futó esetén. Több, mint 2 fő esetén a további 
sorrend eldöntése érdekében a játékot folytatni lehet.  
 
Amennyiben senki sem tud szabályos lépést tenni, az a játékos a győztes, aki az utolsó érvényes lépést tette

 


