ZASADY GRY

CEL GRY

PRZEBIEG GRY

Wypchnięcie 6 kul przeciwnika poza
planszę.

W swojej turze gracz może wykonać
tylko jedną akcję. Może to być:
¤ĳġŅ¥âĳ
¤ĳĳĚĥŅñåĵüĜĳ Č¥ōŋêåĳ Ċġō½Ċ¥âöåÄ¥å½ĳ èŅêĳ
przeciwnika).

PRZYGOTOWANIE
Ustawcie kule na pozycjach startowych, tak jak pokazano na rysunku
poniżej. Gracze wybierają kolory.
Grę rozpoczynają czarne kule, następnie gracze rozgrywają swoje tury
na zmianę.
5\VXQHN

RUCH
Gracz może poruszyć swoje kule
tylko o jedno pole. Może poruszyć
je w dowolnym z sześciu kierunków
planszy. Gracz może jednocześnie
poruszyć 1, 2 lub 3 kule wedle poniższych zasad:
¤ĳĳÿĳ èŅêĳ ñüƶ½ĳ Ċġō½ĥŅöƎĳ ĥåÄĳ öĳ ĥsiednie wolne pole;
¤ĳĳŀĳêŅĳĹĳĥĵŋèç¥½ĳĥåÄĳō½ĳĥüĳåĳōöçdujące się w jednej linii kule mogą
poruszyć się jako grupa. Kule przesuwają się wtedy razem i w tym samym kierunku.

Istnieją dwa rodzaje ruchu:
5\VXQHN

Sumito jest dozwolone jedynie w ruchu po linii.
Sumito jest dozwolone, jeśli za przepychanymi kulami jest wolne pole lub
krawędź planszy.
Istnieją tylko 3 możliwości wykonania
sumito:
5\VXQHN

Ruch po linii: kule poruszają się w
kierunku sąsiedniego wolnego pola.

Sumito 2 kul przeciwko 1.
5\VXQHN

5\VXQHN

Sumito 3 kul przeciwko 1.

5\VXQHN

Ruch boczny: kule poruszają
się o jedno pole w bok bez
ōðñöåĳĥŉüç½ÙüĳĥōŋèŅđ

SUMITO: PRZEPCHNIĘCIE
KUL PRZECIWNIKA
Gracz może przepchnąć kule przeciwnika, jeśli jego kule posiadają
liczebną przewagę nad kulami przeciwnika, z którymi się stykają. Jeśli
kul jest po równo, sumito nie może
zostać wykonane.

Sumito 3 kul przeciwko 2.
5\VXQHNELV

6XPLWRNXOSU]HFLZNR
Czwarta czarna kula nie
å½ġō½ĳŅ°ōåðŅĳŉĳè¥çåđ

^ġōŋèð°ŋĳöå½°üōŉüêüöŋ¥âĳĥŅñåĵü¬
5\VXQHN

ÿĎĳĳĳåðŋñåĳèŅêñåĳöå½ĳ
ma wolnego pola.

2) Czarne kule nie stykają
ĥåÄĳōĳåðŋñåĳèŅêñåđ

ĹĎĳĳōġö½ĳåĳåð½ĳèŅê½ĳöå½ĳ
tworzą jednej linii.
3 kule ustawione w linii tworzą idealną obronę nawet przeciwko
liczebniejszej grupie przeciwnika, jako że gracz może poruszyć w jednej
è¥çåĳñèĥŋñêöå½ĳĹĳèŅê½Çĳ^ġō½¥åŉöåèĳñŅĥåĳōĵ½ñĳōöê½ƴƎĳĥĊüĥƠĳ
öĳĊġō½ġŉöå½ĳüġüöö½ÙüĳŅèð°ŅĳĵèŅç¥ĳĊü°ĳåööŋñĳèĵ½ñđ

WYPCHNIĘCIE KUL

OGRANICZONY CZAS

Kulę uważa się za wypchniętą, jeśli w
ŉŋöåèŅĳĥŅñåĵüĳōöêōðĳĥåÄĳĊüōĳèġwędzią planszy.

Rozgrywki turniejowe prowadzone
są w określonych ramach czasowych. Także podczas rozgrywek
prywatnych gracze mogą wprowadzić ograniczenie do 10 lub 15 minut
na gracza.

5\VXQHN

SŁOWNICZEK
Blok: grupa kul tego samego koloru
utworzona z rzędów po trzy kule
każdy, zapewniająca nietykalność
Ņèð°Ņđ
5\VXQHN
ōġöŋĳñüƶ½ĳŉŋĊ¥âöƎĳåð½Ùüđ

WARUNKI ZWYCIĘSTWA
Wygrywa gracz, który jako pierwszy wypchnie poza planszę 6 kul przeciwnika.

Det:ĳüĥñüĵöåüöĳèŅêĳČŅèð°ĳĊüç½°ŋö¥ōŋĎĳ
ĊüƩġü°èŅĳÙġŅĊŋĳèŅêĳĊġō½¥åŉöåèđĳ;ŅêĳĚ°½ĵĜĳ
ōöç°Ņç½ĳĥåÄĳŉĳèüġōŋĥĵöŋñĳĊüðüƶ½öåŅđ
Klincz:ĳ ĥŋĵŅ¥çĳ ġƠŉöüŉÙåĳ ĥåðĳ ŉĳ
której równe w swej liczebności grupy
kul przeciwnych kolorów tworzą linię:
3 przeciwko 3, 2 przeciwko 2 itd.
Kula:ĳ Ċüç½°ŋö¥ōŋĳ åðŋĳ êŅĳ ¥ōġöŋĳ
element gry.
Każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę z 14 kulami.
Lanca: grupa trzech stykających się
kul tego samego koloru tworzących
êåöåÄđĳ 9½ĥĵĳ ĵüĳ ç½°½öĳ ōĳ ĵġō½¥âĳ Ņèð°Ơŉĳ
ĊüĵġƠçöŋ¥âĳČĊĵġōĳöåƶ½çĎđ

kul drugiego koloru: 3 przeciwko 2, 3
przeciwko 1, 2 przeciwko 1.
Tarcza: grupa trzech stykających się
kul tego samego koloru tworzących
ĵġƠçèĵđĳ9½ĥĵĳĵüĳç½°½öĳōĳĵġō½¥âĳŅèð°Ơŉĳ
ĊüĵġƠçöŋ¥âĳČĊĵġōĳöåƶ½çĎđ
Układ podwójny: grupa dwóch stykających się kul tego samego koloru
ČĊüġƠŉöç¬ĳ Ņèð°ĳ Ċüç½°ŋö¥ōŋĳ ĊüĵġƠçny, wieloelementowy).
Układ pojedynczy: osamotniona
kula, która nie styka się z żadną inną
èŅêĳ ĥŉüç½Ùüĳ èüêüġŅĳ ČĊüġƠŉöç¬ĳ Ņèð°ĳ
podwójny, potrójny, wieloelementowy).

Łuk: grupa trzech stykających się kul
ĵ½Ùüĳ ĥñ½Ùüĳ èüêüġŅĳ ĵŉüġō¥ŋ¥âĳ ðŅèđĳ
9½ĥĵĳĵüĳç½°½öĳōĳĵġō½¥âĳñüƶêåŉŋ¥âĳŅèð°ƠŉĳĊüĵġƠçöŋ¥âĳČĊĵġōĳöåƶ½çĎđ

Układ potrójny: grupa trzech stykających się kul tego samego koloru w
°üŉüêöŋñĳ èĥōĵð¥å½đĳ wèð°ĳ ĊüĵġƠçöŋĳ
ñüƶ½ĳ ĊġōŋçƎĳ ÉüġñÄ¬ĳ êö¥ŋĳ ðŅèŅĳ êŅĳ
ĵġ¥ōŋĳČĊĵġōĳŉŋƶ½çĎđ

5\VXQHN

5\VXQHN

Ruch boczny: ruch, w którym dwie lub
trzy kule poruszają się razem na sąsiedöåĳêåöåÄĳġƠŉöüê½Ùðĳ°üĳêåöååĳŉŋçƩ¥åüŉ½çđ
Ruch po linii: ruch, w którym dwie
lub trzy kule poruszają się razem
ŉō°ðŅƶĳêåöååĳèĵƠġĳĵŉüġōđ
Sumito: sytuacja liczebnej przewagi linii kul jednego koloru wobec linii
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Układ wieloelementowy: grupa stykających się kul tego samego koloru
°üŉüêö½çĳŉå½êèüƩ¥åĳåĳèĥōĵðĵŅđ

b½½êĳ½öĵġŅñĳ(å½ġĳ¤ĳ
ŅêđHĵ½çèåĳĮĳ¤ĳ(°Ɲĥèĳ¾ŎäŀĹŀĳ
¤ĳ^üêĥèĳ¤ĳŉŉŉđġ½½êđĊê

