SQUARE
Obsahuje
Hrací plochu
4x6 malých figurek
4x3 zakrývací figurky
4x 30 žetonů
(10 žlutých, 10 zelených
5 modrých a 5 červených)
návod pro hru

Beinhaltet
Spielfläche
4x6 kleine Figuren
4x3 große Figuren
4x 30 Spielmarken
(10 gelbe, 10 grüne,
5 blaue und 5 rote)
Spielanleitung

Includes
Game board
4x6 small pieces
4x3 big pieces
4x30 counters
(10 yellow, 10 green,
5 blue, 5 red
Game rule

Návod pro hru SQUARE

CZ

Desková hra SQUARE je pro 3 nebo 4 hráče.
Hraje se na více kol, podle toho, jak dlouho hra hráče baví nebo na kolik mu vystačí žetony.
Hra SQUARE se hraje o žetony v hodnotách 5 bodů(žlutý), 10 bodů (zelený), 20 bodu (modrý), 50 bodů
(červený)
Každý hráč má ve své barvě 6 figurek malých a 3 figurky větší zakrývací. Na začátku hry si hráči rozdají
žetony v hodnotách 10 x 5 bodů (žluté), 10 x 10 bodů (zelené), 5 x 20 bodů (modré) a 5x 50 bodů
(červené).
Výherní postavení ukončující jedno kolo hry je tehdy, když jeden z hráčů dosáhne toho, že bude mít v
jedné řadě čtyři viditelné figurky ve své hrací barvě a to svisle, vodorovně nebo úhlopříčně. Tím hrací
kolo končí a tento hráč bere bank.
Na začátku kola, každý z hráčů vloží jeden žlutý žeton (5bodů) do banku. Hru zahajuje hráč s červenými
figurkami. Na začátku hry se v prvních dvou tazích smí na hrací plochu umístnit pouze malé figurky.
Zakrývací figurky se mohou použít až od třetího tahu.
Hráči se střídají po jednom tahu figurkou. Figurky se pokládají na hrací plochu dle uvážení hráče buďto z
volných figurek, které má mimo hrací plochu, nebo může přesouvat figurky, které již na hrací ploše má.
Tyto větší figurky jsou překrývací a tím umožňují překrývat soupeřům figurky a tím mu zabránit vytvoření
rozestavění figurek do vítězné pozice. Přikrytou menší figurkou pak hráč samozřejmě nemůže hýbat.
Překrývat mohou hráči z taktických důvodů i své figurky a tím využít okamžik překvapení, když si soupeř
nebude pamatovat, že hráč již svou figurku pod tím má. Volné figurky, které zatím nejsou na hrací ploše,
musí mít hráči stále viditelné vedle hrací plochy. Pokud se hráč dotkne figurky na hrací ploše nebo mimo
hrací plochu, tak s touto musí uskutečnit tah. Platí vždy dokončený tah. Pokud budou mít v této situaci
dva hráči vítězné postavení svých figurek, tak se jedná o remízu a pak se dělí hráči rovným dílem o bank.
Pokud bude v banku nesymetrický počet bodů v žetonech, tak se rozdělí jen dělitelné množství a zbytek
zůstává v banku.
Když hráč, který při svém tahu, uzavře čtverec tří již stojících figurek na hrací ploše, v jehož středu se
nachází barevný čtverec s hodnotou, hlásí ostatní hráči hlasitě "SQUARE" a hráč musí vložit do banku
žeton uvedené hodnoty (či více žetonů souhrnné hodnoty). Pokud svým tahem uzavře dva vedle sebe
ležící čtverce, na kterých již stojí po třech figurkách a dojde tím k uzavření obou čtverců (dohromady se
sedmi figurkami), hlásí spoluhráči "double SQUARE" a tento hráč musí vložit žetony v hodnotě obou
čtverců do banku. Pokud hráč přesune nějakou figurku s již uzavřeného čtverce na jinou pozici a jiný hráč
čtverec opět uzavře, je hráč, který čtverec opakovaně uzavřel po výzvě spoluhráčů "SQUARE" také
povinen vložit žeton hodnoty uvedené ve čtverci do banku.
Tato hra je pro soupeřivé hráče, kteří chtějí vyhrát hodně žetonů.
Přejeme vám hodně zábavy při hře SQUARE.
Hra SQUARE je vhodná pro děti, dospělé i seniory.
Hra SQUARE podporuje paměť, strategické schopnosti a soutěživost.

Tuna-Production, s. r . o., Dolní Žďár 70, 363 01 Ostrov, CZ , tel. 353 822 231, www.tunasro.cz

