
Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! 
Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály megőrzését! A szín és formai változtatás jogát fenntartjuk! 
Figyelmeztetés! A játék nem ajánlott 3 éves kor alatti gyermeknek, mert apró golyókat tartalmaz, melyek 
lenyelés esetén a gyermek fulladását okozhatják! Te
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JÁTÉKSZABÁLY  

Cél

Tartalom

A JÁTÉK MENETE

A játék előkészítése (1. ábra)

Kiinduló állás (1. ábra)

Ki kezdi a játékot?

Az első lépés

A játék további menete

Szín 

„eltűnt” , a blokkolás nem 

lehetséges

A játék vége

A játék nyertese

Új forduló

A játékos célja, hogy ellenfele Rolit® golyóit blokkolja és végül a saját színére fordítsa. A játékot az a játékos nyeri, 
akinek a játék végén a legtöbb Rolit® golyó a színét mutatja.

1 játékfelület, 64 Rolit® golyó, 1 játékszabály 
7 éves kortól, 2-4 játékos részére. Játékidő kb.: 20 perc.

A játékfelületbe be kell pattintani színes stifteket, a játékfelületet pedig az asztal közepére kell helyezni. Minden 
játékos olyan színnel játszik, amilyet az oldalán lévő színes stift mutat. A játék menete az óramutató járásával 
megegyező irányú a színes stifteknek megfelelő sorrendben.
2 játékos esetén: A játékos piros, B játékos zöld, 3 játékos esetén: A játékos piros, B játékos sárga, C játékos zöld
4 játékos esetén: A játékos piros, B játékos sárga, C játékos zöld, D játékos kék
(Abban az esetben ha egy játékos egyedül játszik, felváltva mozgatja a piros és zöld színeket.)

A golyókat az 1. ábrán láthatóan a játékfelületbe kell helyezni. Ez a játék kiinduló állása, ami 2,3 és 4 játékos esetén 
is érvényes. A maradék Rolit® golyókat a játék dobozában lehet hagyni. A golyók kiosztása felesleges.

Az egyik játékos gurít az egyik Rolit® golyóval, mint egy hagyományos színkockával. A gurítás eredménye megadja a kezdő játékos színét.

A játékot kezdő játékos elhelyez a játékfelületen egy Rolit® golyót (2. ábra, piros nyíl), blokkolva egy játékostársa Rolit© 
golyóját, majd ellenfele bezárt Rolit® golyóját a saját színére fordítja (3. ábra, sárga nyíl).

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban egymás után elhelyeznek egy-egy Rolit® golyót a játék-
felületen úgy, hogy azzal megpróbálják ellenfelük egy, vagy több Rolit® golyóját blokkolni, majd a saját színükre fordítani.

Ne ess pánikba, ha „eltűnik” a színed a játékfelületről, vagy sem blokkolni sem bezárni nem tudsz. A Rolit® golyódat 
egy általad választott helyre egy másik Rolit® golyó mellé teheted.

A játéknak akkor van vége, ha az összes Rolit® golyó felkerült a játékfelületre.

A játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végén a legtöbb Rolit® golyó a színét mutatja.

A golyókat a játékfelületről a játék dobozába lehet önteni, majd új fordulót lehet kezdeni az eddig leírtak szerint.

Akkor beszélünk golyók blokkolásáról, amikor a golyók az éppen lehelyezett golyó és a már a játékfelületen lévő 
azonos színű golyó között egy vonalban állnak. (lásd 2/3. ábra, kék nyíl)

A bezárt Rolit® golyót a bezáró színére kell fordítani. (lásd 2/3. ábra, sárga nyíl)

További magyarázatok és példák a játékhoz

Blokkolás (2/3. ábra)

Bezárás 

Fontos!

Példa

Blokkolás minden irányba 

(6/7 ábrák)

1. Rolit® golyót csak a játékfelületen lévő golyó mellé lehet tenni.
2.  Egy játékos egy lépésén belül csak 1 Rolit® golyót tehet a játékfelületre.
3. Ha blokkolásra, vagy bezárásra lehetősége van a játékosnak, meg kell tennie.

Figyeld meg a 4. és 5. ábrákon, hogy a blokkolás csak az újonnan lehelyezett golyóval (lásd 4. ábra, piros nyíl)  
és az első ugyanolyan színű golyóval (lásd a 4. ábrán, zöld nyíl) lehetséges. A bezárt Rolit© golyókat a sárga nyíl 
mutatja az ábrán. A bezárt golyókat a bezáró színére fordítják (lásd 5. ábra, sárga nyíl)

A golyókat vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan lehet blokkolni és bezárni, de csak egyenes vonalban! Lásd a 
6. ábrán a piros nyíllal jelölt utoljára letett golyót. A zöld nyilak mutatják a blokkolási határokat. A 7. ábrán láthatod 
a forgatás eredményét. Abban az esetben, ha a blokkolás és bezárás többféle lehelyezéssel is lehetséges, akkor a 
taktikailag legjobbat kell választani. Lásd a „További javaslatok, taktikai tippek” címszó alatt.

Több forduló esetén a játékosok vezessék fel a fordulók nyerteseit és azok golyóinak számát. A játékot végül az a 
játékos nyeri, aki a legtöbb fordulót nyerte, egyezőség esetén az, akinek több pontja van.

Miután egy helyes lépést tett a játékos, azt már nem lépheti vissza. Egy helytelen lépést a játékostársak megállíthatnak, 
majd az átmozgatott golyókat eredeti állapotba vissza kell, hogy állítsák. Ezek után az érintett játékos újra megpróbálhat 
egy helyes lépést lépni. Blokkolni, vagy bezárni csak abban az esetben lehet, ha az újonnan lehelyezett golyó része 
lesz a blokkolásnak. Minden egyéb lezárást, ami ennek következtében kialakul figyelmen kívül kell hagyni.

Abban az esetben, ha az újonnan lehelyezett golyóval többféle lehelyezéssel is lehetőség nyílik bezárásra, vagy 
blokkolásra, akkor a taktikailag legjobbat kell kiválasztani. Ez nem minden esetben az amelyikkel a legtöbb golyót 
lehet lezárni. Néhány pozíció jobban kihasználható a játék folyamán, mint a többi. Lásd a 8. ábrán a taktikai értékét 
az egyes mezőknek.

Nagyon erős Erős Közepes Gyenge Nagyon gyenge

Egy lépés következményeivel mindig számolni kell. Egy lépésnek nem csak a közvetlenül egymás után következő 
játékosok lépésére van hatása, hanem az összes játékos lépésére. Az is előfordulhat, hogy egy játékos úgy látja, 
hogy vesztett helyzetben van és egyetlen újonnan lehelyezésre kerülő Rolit® golyó átfordítja a játék állását és ő lesz 
a játék nyertese.

Abban az esetben, ha a játékostársak azt látják, hogy lassan halad a játék, bevezethetnek egy egyperces 
időkorlátot, ami alatt a lehelyezésnek meg kell történnie.

A játék felgyorsítása érdekében 2-4 játékos esetén a játékosok a játékfelület csak egy 6 x 6-os részét használják, 2 
játékos esetén egy 4 x 4-es részét.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel.: 388-4122

email: piatnik@piatnik.hu
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