
Megjegyzés: az elvett gyűrűket ne tornyozd egymásra. Hasznosak lesznek a 
begyűjtött golyók tárolására (ld. Második lehetséges lépés: Golyó elfogása).
Második lehetséges lépés: Golyók elfogása

1) Az elfogás kötelező. Köteles vagy golyót szerezni, ha lehetőséged van rá.

2) Egy golyó elfogásához át kell ugrani azt egy másik golyóval (mint pl. a 
dámajátékban). Csak egy szomszédos gyűrűn álló golyón ugorhatsz át. Bármi-
lyen irányba ugorhatsz, ha az elfogni kívánt golyó mögött üres gyűrű áll.

3) Elfogáskor a golyók színe nem számít: bármilyen golyó fölött át lehet ugrani 
bármilyen másik golyóval, a szín nem számít, sem az, hogy te vagy az ellen-
feled rakta le azt a táblára.
Például: leraksz egy fehér golyót a táblára. Pár lépéssel később az ellenfeled 
lerak mellé egy szürke golyót. Mindkét golyó mögött üres gyűrű áll. Kiválaszth-
atod a neked kedvezőbb lehetőséget: ugorj át a fehér golyóval a szürke fölött, 
vagy fordítva.

4) Ha egy golyón átugrottál, és lehetőséged támad arra, hogy egy másodikon 
is átugorj, ezt is kötelező megtenned, mindegy, hogy milyen irányban ugrasz a 
második (vagy harmadik) alkalommal.

5) Ha több lehetőséged van, és ezekkel különböző számú golyót gyűjthetnél 
(pl. az egyik irányban elindulva 1 golyót, a másikban 2 golyót), szabadon 
eldöntheted, hogy melyik lehetőség felé indulsz el.

A ábrán lévő helyzetben az alábbiakban jelzett 
nyilak mutatják a különböző golyóelfogási lehető-
ségeket.
1-> 2 és 3
1-> 2, 4 és 5
2-> 1
3-> 2 és 1

6) Egy vagy több golyó elfogása egy teljes lépésnek számít. Más szóval: ebben 
a körödben nem rakhatsz le golyót és gyűrűt sem távolíthatsz el.

Játék az áldozathozatalról
A GIPF-projekt harmadik tagja. 2 játékos részére

Furcsa…
Egy tábla, amely egyre kisebb lesz, és két játékos, akik ugyanazokkal a golyók-
kal játszanak…
Az elején hozzá kell szoknod, de amint sikerült, rá fogsz jönni, hogy számos 
módon veheted kezedbe a játék irányítását. Játszd ki a megfelelő golyót 
a megfelelő helyre a megfelelő pillanatban, és te fogod irányítani a táncot!

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 6 fehér golyó
– 8 szürke golyó
– 10 fekete golyó
– 49 gyűrű
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
Meg kell szerezned:
– 3 golyót minden színben;
– vagy 4 fehér golyót;
– vagy 5 szürke golyót;
– vagy 6 fekete golyót.
Az nyeri a játékot, akinek elsőként sikerül a fenti célok valamelyikét teljesítenie.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
Összesen 49 gyűrű van a játékban. Az alapjátékhoz csak 37-re van szükség. 
(Vagyis egyelőre nem lesz szükségetek a 12 további gyűrűre. Amint sikerül 
elsajátítani az alapstratégiákat, ezek is használhatók lesznek ahhoz, hogy 
a ZÈRTZ-et nagyobb táblán játsszátok. Ld. a H. Nagyobb játékterület fejezetet.)

1) Állítsatok össze 37 gyűrűből egy hatszögletű 
játéktáblát. 

2) A 6 fehér, 8 szürke és 10 fekete golyó alkotja 
a „készletet”. Tegyétek a készletet a tábla mellé úgy, 
hogy mindkét játékos könnyedén elérje.

3) Sorsolással döntsétek el, hogy ki kezdi a játékot.

D. LEHETSÉGES LÉPÉSEK
Amikor sorra kerülsz, két lehetséges lépés valamelyikét kell majd 
végrehajtanod:
1) Leraksz egy golyót a táblára, majd elveszel egy gyűrűt.
2) Elfogsz egy vagy több golyót.

A két lehetséges lépés egyikének végrehajtása után az ellenfeled következik.
Fontos! A készletben és a táblán lévő golyók mindkét játékoshoz tartoznak 
(vagyis sem neked, sem az ellenfelednek nincs „saját” golyója, amivel játszhat).

Első lehetséges lépés: golyó lerakása
1) Amikor sorra kerülsz, először is kiválasztasz egy golyót a készletből. 
Ezt követően le kell ezt raknod a táblára. Bármilyen színű golyót választhatsz, 
és lerakhatod bármelyik üres gyűrűre.

2) Miután leraktál egy golyót a táblára, el kell venned
egy szabad gyűrűt. A szabad jelentése: a gyűrű üres, 
és a tábla szélén helyezkedik el. Más szóval nincs rajta
golyó, és el tudjuk távolítani (akár az asztalon eltolva) 
anélkül, hogy a megmaradó gyűrűk elhelyezkedését 
megzavarnánk ezzel.

Csak a nyíllal jelzett gyűrűket szabad eltávolítani. 

3) Egy golyó lerakása és egy gyűrű elvétele együtt számít egy lépésnek. 
Mindkettőt meg kell tenned. Azonban előfordul, hogy nem lehetséges üres 
gyűrűt eltávolítani anélkül, hogy megzavarnád a megmaradó gyűrűk elhelyez-
kedését. Ebben az esetben nem szabad gyűrűt eltávolítanod (vagyis a lépésed 
a golyó lerakásával véget ér).

E. GOLYÓK ELSZIGETELÉSE
1) Ha sikerül elkülöníteni egy vagy több gyűrűt a tábla fő részétől, megszerez-
heted, vagyis kisajátíthatod az elkülönített elemeket, beleértve a rajtuk lévő 
golyókat is. A legtöbb esetben ez egyetlen gyűrűt és így egyetlen golyót jelent 
majd, de nincs korlát arra nézve, hogy hány golyó szerezhető. Ez a „kisajátítás” 
egy extra, második lehetőség a golyók elfogására, azonban nem kötelező.

Ha a nyíllal jelzett gyűrűt eltávolítod, megszerzed 
az elszigetelt gyűrűn lévő golyót.

2) Csak akkor foghatsz el így golyókat, ha nincsenek üres gyűrűk az elszigetelt 
csoportban. Vagyis egy vagy több gyűrű vagy úgy szerezhető meg, hogy egy 
már elszigetelt csoport utolsó üres gyűrűjére is leteszünk egy golyót, vagy úgy, 
hogy egy gyűrű eltávolításával elszigetelődik egy csoportnyi (golyóval) foglalt 
gyűrű.

Megjegyzés: A gyűrűk elfogása itt a lépés következménye, maga a gyűrűk 
elvétele nem számít ebben az esetben lépésnek.

F. A JÁTÉK VÉGE
1) Ahogy a játékszabály elején jeleztük: az első játékos, aki elfog minden 
színből 3 golyót, vagy 4 fehér golyót, vagy 5 szürke golyót, vagy 6 fekete 
golyót, megnyeri a játékot.

G. KÜLÖNLEGES HELYZETEK
1) Előfordulhat, hogy mielőtt a játék véget érne, elfogynak a golyók 
a készletből. Ebben az esetben az elfogott golyókkal kell folytatni a játékot. 
Mint amikor a készletből választasz, itt is bármilyen színű elfogott golyódat 
leteheted – és ez addig meg így tovább, amíg valamelyik játékos meg nem 
szerez egy győztes golyókészletet.

2) Abban a különleges helyzetben (ne zárjuk ki a lehetőséget), ha az összes 
gyűrűt golyók foglalták el, mielőtt bármelyik játékos elérné valamelyik célt, 
az nyeri a játékot, aki az utolsó lépést megteszi. Ezzel ugyanis kisajátítja 
az összes megmaradt gyűrűt a rajtuk lévő golyókkal együtt, mert ezt 
a helyzetet úgy kell tekintenünk, hogy egy elszigetelt csoportot hoztunk létre.
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Figyelem! 
Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 

Fulladásveszély!

3) Ha előfordulna, hogy két játékos elkezdi ismételgetni ugyanazt a lépéssoro-
zatot, a játék döntetlennel ér véget.

Egy kis stratégia. Az A játékos 5 golyóval van lemaradva,
de innen megnyerheti a játékot! Lerak egy fekete golyót 
az 1-es gyűrűre, és eltávolítja a 2-es gyűrűt. Ezzel B játé-
kost arra kényszeríti, hogy ugorja át (és fogja el) azt 
a fekete gyűrűt. Mivel ez egy fekete golyó, ezzel B-nek 
még nincs meg a nyerő kombinációja. Az elfogás után 
újra az A játékos következik: lerak egy fehér golyót 
a 3-as gyűrűre, és eltávolítja a 4-est. Ezzel megszerzi 
a 2 fehér golyót az elszigetelt gyűrűkön, és 4 fehér 
golyóval megnyeri a játékot!

H. NAGYOBB JÁTÉKTERÜLET
A ZÈRTZ legelső kiadásában csak 37 gyűrű volt. Csak ennyire van szükség 
ahhoz, hogy felfedezd a játékot, és rájöjj, mennyi kihívást rejteget. Azonban 
ha gyakorlottá válsz, lehet, hogy több gyűrűvel is szívesen kipróbálnád.
De vigyázz! Nagyobb táblán csak akkor van értelme játszani, ha először 
az alapstratégiákat már sikerült elsajátítani. A ZÈRTZ gyors és dinamikus játék. 
Ha túlságosan hamar adsz hozzá extra gyűrűket, azt kockáztatod, hogy akár 
unalmassá is válhat – és nem ez a cél!
Másfelől, amint ismerősekké válnak már az olyan elvek, mint az áldozathozatal 
vagy a kényszerítő lépések lánca, külön kihívást találhatsz abban, ha a játék-
területet megnöveled. Például:
Hozzáadhatsz egy sorban 3 gyűrűt a „tábla” egyik oldalához. Három gyűrű nem 
teszi a játékot sokkal összetettebbé, de a táblát szabálytalan hatszöggé 
alakítja, amivel többféle nyitólépés válik lehetővé. Továbbmehetsz egy fokozat-
tal, és játszhatsz 6 vagy 7 extra gyűrűvel. Ha pedig a versenyszabályok szerint 
szeretnél játszani, 11 gyűrűt kell hozzáadni a táblá-
hoz. Minél több gyűrű, annál nehezebb irányítani 
a játékot!

Variációk nagyobb játéktáblára:
– 40 gyűrű: add hozzá az 1-essel jelölt gyűrűket.
– 43 gyűrű: add hozzá az 1-es és 2-es gyűrűket.
– 44 gyűrű: add hozzá az 1-es és 3-as gyűrűket.
– 48 gyűrű: add hozzá az összes gyűrűt.

1. megjegyzés: nincs szükség extra golyókra; a golyók száma és a győzelmi 
feltételek változatlanok maradnak.

2. megjegyzés: a 49. gyűrű tartalékelem. És szükséged lehet rá, ha megvannak 
a Lehetőségek, és 24 extra gyűrűvel szeretnéd játszani a ZÈRTZ-et.

I. VERSENYSZABÁLYOK
1) A versenyeket legalább 48 gyűrűből álló táblákon játsszák. (Ha 48 gyűrűnél 
is nagyobb táblán akartok játszani, szükségetek lesz a Lehetőségekre. A 24 
hozzáadott gyűrűvel, így összesen 61 gyűrűből álló táblán játszott ZÈRTZ talán 
valamikor „a” véglegesen elfogadott versenyverzióvá nőheti ki magát.)

2) A golyók és gyűrűk kezelése: (a) ha valaki a kezébe vett egy golyót a 
készletből, köteles azt kijátszani (vagyis nem teheti vissza és választhat másik 
színű golyót); (b) amint a kezedben lévő golyóval megérintesz egy gyűrűt, 
köteles vagy arra tenni a golyót; és (c) ha (a golyó letétele után) hozzáérsz egy 
szabad gyűrűhöz a tábla szélén, köteles vagy azt a gyűrűt eltávolítani.

3) A golyók elfogása kötelező, vagyis ha az ellenfeled ezt elmulasztja, kötelez-
heted a lépése visszavonására. (A lépés visszavonásába beletartozik az eltávolí-
tott gyűrű visszahelyezése is.)

Például: leraksz egy golyót a táblára, és lehetőséget teremtesz golyó elfogására. 
Az ellenfeled nem fog el golyót; helyette megfog egy golyót, leteszi a táblára és 
elvesz egy gyűrűt. Felmérheted az új helyzetet és megteheted, hogy te magad 
hajtod végre a golyó elfogását, vagy kötelezheted az ellenfeledet, hogy vonja 
vissza a lépését, és tegyen eleget a kötelességének. (Ha nem kéred meg az ellen-
feledet a lépése visszavonására és te sem fogod el a golyót, az ellenfeleden a sor, 
aki kötelezhet arra, hogy vond vissza az utolsó lépésedet.)

H. VILLÁMVÁLTOZAT
Ez a változat az eredeti kiadásban „Alapjáték” néven szerepelt. Ez a ZÈRTZ 
rövid, nagyon agresszív és kíméletlen verziója. 37 gyűrűből álló táblán 
játszunk, és minden színből eggyel kevesebb golyóval. Vagyis csak 5 fehér, 7 
szürke és 9 fekete golyóra lesz szükség. Ezúttal elég csupán minden színből 2 
golyó, vagy 3 fehér, vagy 4 szürke, vagy 5 fekete golyó megszerzése ahhoz, 
hogy megnyerd a játékot.

Jó szórakozást!
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Megjegyzés: az elvett gyűrűket ne tornyozd egymásra. Hasznosak lesznek a 
begyűjtött golyók tárolására (ld. Második lehetséges lépés: Golyó elfogása).
Második lehetséges lépés: Golyók elfogása

1) Az elfogás kötelező. Köteles vagy golyót szerezni, ha lehetőséged van rá.

2) Egy golyó elfogásához át kell ugrani azt egy másik golyóval (mint pl. a 
dámajátékban). Csak egy szomszédos gyűrűn álló golyón ugorhatsz át. Bármi-
lyen irányba ugorhatsz, ha az elfogni kívánt golyó mögött üres gyűrű áll.

3) Elfogáskor a golyók színe nem számít: bármilyen golyó fölött át lehet ugrani 
bármilyen másik golyóval, a szín nem számít, sem az, hogy te vagy az ellen-
feled rakta le azt a táblára.
Például: leraksz egy fehér golyót a táblára. Pár lépéssel később az ellenfeled 
lerak mellé egy szürke golyót. Mindkét golyó mögött üres gyűrű áll. Kiválaszth-
atod a neked kedvezőbb lehetőséget: ugorj át a fehér golyóval a szürke fölött, 
vagy fordítva.

4) Ha egy golyón átugrottál, és lehetőséged támad arra, hogy egy másodikon 
is átugorj, ezt is kötelező megtenned, mindegy, hogy milyen irányban ugrasz a 
második (vagy harmadik) alkalommal.

5) Ha több lehetőséged van, és ezekkel különböző számú golyót gyűjthetnél 
(pl. az egyik irányban elindulva 1 golyót, a másikban 2 golyót), szabadon 
eldöntheted, hogy melyik lehetőség felé indulsz el.

A ábrán lévő helyzetben az alábbiakban jelzett 
nyilak mutatják a különböző golyóelfogási lehető-
ségeket.
1-> 2 és 3
1-> 2, 4 és 5
2-> 1
3-> 2 és 1

6) Egy vagy több golyó elfogása egy teljes lépésnek számít. Más szóval: ebben 
a körödben nem rakhatsz le golyót és gyűrűt sem távolíthatsz el.

Játék az áldozathozatalról
A GIPF-projekt harmadik tagja. 2 játékos részére

Furcsa…
Egy tábla, amely egyre kisebb lesz, és két játékos, akik ugyanazokkal a golyók-
kal játszanak…
Az elején hozzá kell szoknod, de amint sikerült, rá fogsz jönni, hogy számos 
módon veheted kezedbe a játék irányítását. Játszd ki a megfelelő golyót 
a megfelelő helyre a megfelelő pillanatban, és te fogod irányítani a táncot!

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 6 fehér golyó
– 8 szürke golyó
– 10 fekete golyó
– 49 gyűrű
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
Meg kell szerezned:
– 3 golyót minden színben;
– vagy 4 fehér golyót;
– vagy 5 szürke golyót;
– vagy 6 fekete golyót.
Az nyeri a játékot, akinek elsőként sikerül a fenti célok valamelyikét teljesítenie.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
Összesen 49 gyűrű van a játékban. Az alapjátékhoz csak 37-re van szükség. 
(Vagyis egyelőre nem lesz szükségetek a 12 további gyűrűre. Amint sikerül 
elsajátítani az alapstratégiákat, ezek is használhatók lesznek ahhoz, hogy 
a ZÈRTZ-et nagyobb táblán játsszátok. Ld. a H. Nagyobb játékterület fejezetet.)

1) Állítsatok össze 37 gyűrűből egy hatszögletű 
játéktáblát. 

2) A 6 fehér, 8 szürke és 10 fekete golyó alkotja 
a „készletet”. Tegyétek a készletet a tábla mellé úgy, 
hogy mindkét játékos könnyedén elérje.

3) Sorsolással döntsétek el, hogy ki kezdi a játékot.

D. LEHETSÉGES LÉPÉSEK
Amikor sorra kerülsz, két lehetséges lépés valamelyikét kell majd 
végrehajtanod:
1) Leraksz egy golyót a táblára, majd elveszel egy gyűrűt.
2) Elfogsz egy vagy több golyót.

A két lehetséges lépés egyikének végrehajtása után az ellenfeled következik.
Fontos! A készletben és a táblán lévő golyók mindkét játékoshoz tartoznak 
(vagyis sem neked, sem az ellenfelednek nincs „saját” golyója, amivel játszhat).

Első lehetséges lépés: golyó lerakása
1) Amikor sorra kerülsz, először is kiválasztasz egy golyót a készletből. 
Ezt követően le kell ezt raknod a táblára. Bármilyen színű golyót választhatsz, 
és lerakhatod bármelyik üres gyűrűre.

2) Miután leraktál egy golyót a táblára, el kell venned
egy szabad gyűrűt. A szabad jelentése: a gyűrű üres, 
és a tábla szélén helyezkedik el. Más szóval nincs rajta
golyó, és el tudjuk távolítani (akár az asztalon eltolva) 
anélkül, hogy a megmaradó gyűrűk elhelyezkedését 
megzavarnánk ezzel.

Csak a nyíllal jelzett gyűrűket szabad eltávolítani. 

3) Egy golyó lerakása és egy gyűrű elvétele együtt számít egy lépésnek. 
Mindkettőt meg kell tenned. Azonban előfordul, hogy nem lehetséges üres 
gyűrűt eltávolítani anélkül, hogy megzavarnád a megmaradó gyűrűk elhelyez-
kedését. Ebben az esetben nem szabad gyűrűt eltávolítanod (vagyis a lépésed 
a golyó lerakásával véget ér).

E. GOLYÓK ELSZIGETELÉSE
1) Ha sikerül elkülöníteni egy vagy több gyűrűt a tábla fő részétől, megszerez-
heted, vagyis kisajátíthatod az elkülönített elemeket, beleértve a rajtuk lévő 
golyókat is. A legtöbb esetben ez egyetlen gyűrűt és így egyetlen golyót jelent 
majd, de nincs korlát arra nézve, hogy hány golyó szerezhető. Ez a „kisajátítás” 
egy extra, második lehetőség a golyók elfogására, azonban nem kötelező.

Ha a nyíllal jelzett gyűrűt eltávolítod, megszerzed 
az elszigetelt gyűrűn lévő golyót.

2) Csak akkor foghatsz el így golyókat, ha nincsenek üres gyűrűk az elszigetelt 
csoportban. Vagyis egy vagy több gyűrű vagy úgy szerezhető meg, hogy egy 
már elszigetelt csoport utolsó üres gyűrűjére is leteszünk egy golyót, vagy úgy, 
hogy egy gyűrű eltávolításával elszigetelődik egy csoportnyi (golyóval) foglalt 
gyűrű.

Megjegyzés: A gyűrűk elfogása itt a lépés következménye, maga a gyűrűk 
elvétele nem számít ebben az esetben lépésnek.

F. A JÁTÉK VÉGE
1) Ahogy a játékszabály elején jeleztük: az első játékos, aki elfog minden 
színből 3 golyót, vagy 4 fehér golyót, vagy 5 szürke golyót, vagy 6 fekete 
golyót, megnyeri a játékot.

G. KÜLÖNLEGES HELYZETEK
1) Előfordulhat, hogy mielőtt a játék véget érne, elfogynak a golyók 
a készletből. Ebben az esetben az elfogott golyókkal kell folytatni a játékot. 
Mint amikor a készletből választasz, itt is bármilyen színű elfogott golyódat 
leteheted – és ez addig meg így tovább, amíg valamelyik játékos meg nem 
szerez egy győztes golyókészletet.

2) Abban a különleges helyzetben (ne zárjuk ki a lehetőséget), ha az összes 
gyűrűt golyók foglalták el, mielőtt bármelyik játékos elérné valamelyik célt, 
az nyeri a játékot, aki az utolsó lépést megteszi. Ezzel ugyanis kisajátítja 
az összes megmaradt gyűrűt a rajtuk lévő golyókkal együtt, mert ezt 
a helyzetet úgy kell tekintenünk, hogy egy elszigetelt csoportot hoztunk létre.

3) Ha előfordulna, hogy két játékos elkezdi ismételgetni ugyanazt a lépéssoro-
zatot, a játék döntetlennel ér véget.

Egy kis stratégia. Az A játékos 5 golyóval van lemaradva,
de innen megnyerheti a játékot! Lerak egy fekete golyót 
az 1-es gyűrűre, és eltávolítja a 2-es gyűrűt. Ezzel B játé-
kost arra kényszeríti, hogy ugorja át (és fogja el) azt 
a fekete gyűrűt. Mivel ez egy fekete golyó, ezzel B-nek 
még nincs meg a nyerő kombinációja. Az elfogás után 
újra az A játékos következik: lerak egy fehér golyót 
a 3-as gyűrűre, és eltávolítja a 4-est. Ezzel megszerzi 
a 2 fehér golyót az elszigetelt gyűrűkön, és 4 fehér 
golyóval megnyeri a játékot!

H. NAGYOBB JÁTÉKTERÜLET
A ZÈRTZ legelső kiadásában csak 37 gyűrű volt. Csak ennyire van szükség 
ahhoz, hogy felfedezd a játékot, és rájöjj, mennyi kihívást rejteget. Azonban 
ha gyakorlottá válsz, lehet, hogy több gyűrűvel is szívesen kipróbálnád.
De vigyázz! Nagyobb táblán csak akkor van értelme játszani, ha először 
az alapstratégiákat már sikerült elsajátítani. A ZÈRTZ gyors és dinamikus játék. 
Ha túlságosan hamar adsz hozzá extra gyűrűket, azt kockáztatod, hogy akár 
unalmassá is válhat – és nem ez a cél!
Másfelől, amint ismerősekké válnak már az olyan elvek, mint az áldozathozatal 
vagy a kényszerítő lépések lánca, külön kihívást találhatsz abban, ha a játék-
területet megnöveled. Például:
Hozzáadhatsz egy sorban 3 gyűrűt a „tábla” egyik oldalához. Három gyűrű nem 
teszi a játékot sokkal összetettebbé, de a táblát szabálytalan hatszöggé 
alakítja, amivel többféle nyitólépés válik lehetővé. Továbbmehetsz egy fokozat-
tal, és játszhatsz 6 vagy 7 extra gyűrűvel. Ha pedig a versenyszabályok szerint 
szeretnél játszani, 11 gyűrűt kell hozzáadni a táblá-
hoz. Minél több gyűrű, annál nehezebb irányítani 
a játékot!

Variációk nagyobb játéktáblára:
– 40 gyűrű: add hozzá az 1-essel jelölt gyűrűket.
– 43 gyűrű: add hozzá az 1-es és 2-es gyűrűket.
– 44 gyűrű: add hozzá az 1-es és 3-as gyűrűket.
– 48 gyűrű: add hozzá az összes gyűrűt.

1. megjegyzés: nincs szükség extra golyókra; a golyók száma és a győzelmi 
feltételek változatlanok maradnak.

2. megjegyzés: a 49. gyűrű tartalékelem. És szükséged lehet rá, ha megvannak 
a Lehetőségek, és 24 extra gyűrűvel szeretnéd játszani a ZÈRTZ-et.

I. VERSENYSZABÁLYOK
1) A versenyeket legalább 48 gyűrűből álló táblákon játsszák. (Ha 48 gyűrűnél 
is nagyobb táblán akartok játszani, szükségetek lesz a Lehetőségekre. A 24 
hozzáadott gyűrűvel, így összesen 61 gyűrűből álló táblán játszott ZÈRTZ talán 
valamikor „a” véglegesen elfogadott versenyverzióvá nőheti ki magát.)

2) A golyók és gyűrűk kezelése: (a) ha valaki a kezébe vett egy golyót a 
készletből, köteles azt kijátszani (vagyis nem teheti vissza és választhat másik 
színű golyót); (b) amint a kezedben lévő golyóval megérintesz egy gyűrűt, 
köteles vagy arra tenni a golyót; és (c) ha (a golyó letétele után) hozzáérsz egy 
szabad gyűrűhöz a tábla szélén, köteles vagy azt a gyűrűt eltávolítani.

3) A golyók elfogása kötelező, vagyis ha az ellenfeled ezt elmulasztja, kötelez-
heted a lépése visszavonására. (A lépés visszavonásába beletartozik az eltávolí-
tott gyűrű visszahelyezése is.)

Például: leraksz egy golyót a táblára, és lehetőséget teremtesz golyó elfogására. 
Az ellenfeled nem fog el golyót; helyette megfog egy golyót, leteszi a táblára és 
elvesz egy gyűrűt. Felmérheted az új helyzetet és megteheted, hogy te magad 
hajtod végre a golyó elfogását, vagy kötelezheted az ellenfeledet, hogy vonja 
vissza a lépését, és tegyen eleget a kötelességének. (Ha nem kéred meg az ellen-
feledet a lépése visszavonására és te sem fogod el a golyót, az ellenfeleden a sor, 
aki kötelezhet arra, hogy vond vissza az utolsó lépésedet.)

H. VILLÁMVÁLTOZAT
Ez a változat az eredeti kiadásban „Alapjáték” néven szerepelt. Ez a ZÈRTZ 
rövid, nagyon agresszív és kíméletlen verziója. 37 gyűrűből álló táblán 
játszunk, és minden színből eggyel kevesebb golyóval. Vagyis csak 5 fehér, 7 
szürke és 9 fekete golyóra lesz szükség. Ezúttal elég csupán minden színből 2 
golyó, vagy 3 fehér, vagy 4 szürke, vagy 5 fekete golyó megszerzése ahhoz, 
hogy megnyerd a játékot.

Jó szórakozást!

A tábla a játék kezdetén



Megjegyzés: az elvett gyűrűket ne tornyozd egymásra. Hasznosak lesznek a 
begyűjtött golyók tárolására (ld. Második lehetséges lépés: Golyó elfogása).
Második lehetséges lépés: Golyók elfogása

1) Az elfogás kötelező. Köteles vagy golyót szerezni, ha lehetőséged van rá.

2) Egy golyó elfogásához át kell ugrani azt egy másik golyóval (mint pl. a 
dámajátékban). Csak egy szomszédos gyűrűn álló golyón ugorhatsz át. Bármi-
lyen irányba ugorhatsz, ha az elfogni kívánt golyó mögött üres gyűrű áll.

3) Elfogáskor a golyók színe nem számít: bármilyen golyó fölött át lehet ugrani 
bármilyen másik golyóval, a szín nem számít, sem az, hogy te vagy az ellen-
feled rakta le azt a táblára.
Például: leraksz egy fehér golyót a táblára. Pár lépéssel később az ellenfeled 
lerak mellé egy szürke golyót. Mindkét golyó mögött üres gyűrű áll. Kiválaszth-
atod a neked kedvezőbb lehetőséget: ugorj át a fehér golyóval a szürke fölött, 
vagy fordítva.

4) Ha egy golyón átugrottál, és lehetőséged támad arra, hogy egy másodikon 
is átugorj, ezt is kötelező megtenned, mindegy, hogy milyen irányban ugrasz a 
második (vagy harmadik) alkalommal.

5) Ha több lehetőséged van, és ezekkel különböző számú golyót gyűjthetnél 
(pl. az egyik irányban elindulva 1 golyót, a másikban 2 golyót), szabadon 
eldöntheted, hogy melyik lehetőség felé indulsz el.

A ábrán lévő helyzetben az alábbiakban jelzett 
nyilak mutatják a különböző golyóelfogási lehető-
ségeket.
1-> 2 és 3
1-> 2, 4 és 5
2-> 1
3-> 2 és 1

6) Egy vagy több golyó elfogása egy teljes lépésnek számít. Más szóval: ebben 
a körödben nem rakhatsz le golyót és gyűrűt sem távolíthatsz el.

Játék az áldozathozatalról
A GIPF-projekt harmadik tagja. 2 játékos részére

Furcsa…
Egy tábla, amely egyre kisebb lesz, és két játékos, akik ugyanazokkal a golyók-
kal játszanak…
Az elején hozzá kell szoknod, de amint sikerült, rá fogsz jönni, hogy számos 
módon veheted kezedbe a játék irányítását. Játszd ki a megfelelő golyót 
a megfelelő helyre a megfelelő pillanatban, és te fogod irányítani a táncot!

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 6 fehér golyó
– 8 szürke golyó
– 10 fekete golyó
– 49 gyűrű
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
Meg kell szerezned:
– 3 golyót minden színben;
– vagy 4 fehér golyót;
– vagy 5 szürke golyót;
– vagy 6 fekete golyót.
Az nyeri a játékot, akinek elsőként sikerül a fenti célok valamelyikét teljesítenie.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
Összesen 49 gyűrű van a játékban. Az alapjátékhoz csak 37-re van szükség. 
(Vagyis egyelőre nem lesz szükségetek a 12 további gyűrűre. Amint sikerül 
elsajátítani az alapstratégiákat, ezek is használhatók lesznek ahhoz, hogy 
a ZÈRTZ-et nagyobb táblán játsszátok. Ld. a H. Nagyobb játékterület fejezetet.)

1) Állítsatok össze 37 gyűrűből egy hatszögletű 
játéktáblát. 

2) A 6 fehér, 8 szürke és 10 fekete golyó alkotja 
a „készletet”. Tegyétek a készletet a tábla mellé úgy, 
hogy mindkét játékos könnyedén elérje.

3) Sorsolással döntsétek el, hogy ki kezdi a játékot.

D. LEHETSÉGES LÉPÉSEK
Amikor sorra kerülsz, két lehetséges lépés valamelyikét kell majd 
végrehajtanod:
1) Leraksz egy golyót a táblára, majd elveszel egy gyűrűt.
2) Elfogsz egy vagy több golyót.

A két lehetséges lépés egyikének végrehajtása után az ellenfeled következik.
Fontos! A készletben és a táblán lévő golyók mindkét játékoshoz tartoznak 
(vagyis sem neked, sem az ellenfelednek nincs „saját” golyója, amivel játszhat).

Első lehetséges lépés: golyó lerakása
1) Amikor sorra kerülsz, először is kiválasztasz egy golyót a készletből. 
Ezt követően le kell ezt raknod a táblára. Bármilyen színű golyót választhatsz, 
és lerakhatod bármelyik üres gyűrűre.

2) Miután leraktál egy golyót a táblára, el kell venned
egy szabad gyűrűt. A szabad jelentése: a gyűrű üres, 
és a tábla szélén helyezkedik el. Más szóval nincs rajta
golyó, és el tudjuk távolítani (akár az asztalon eltolva) 
anélkül, hogy a megmaradó gyűrűk elhelyezkedését 
megzavarnánk ezzel.

Csak a nyíllal jelzett gyűrűket szabad eltávolítani. 

3) Egy golyó lerakása és egy gyűrű elvétele együtt számít egy lépésnek. 
Mindkettőt meg kell tenned. Azonban előfordul, hogy nem lehetséges üres 
gyűrűt eltávolítani anélkül, hogy megzavarnád a megmaradó gyűrűk elhelyez-
kedését. Ebben az esetben nem szabad gyűrűt eltávolítanod (vagyis a lépésed 
a golyó lerakásával véget ér).

E. GOLYÓK ELSZIGETELÉSE
1) Ha sikerül elkülöníteni egy vagy több gyűrűt a tábla fő részétől, megszerez-
heted, vagyis kisajátíthatod az elkülönített elemeket, beleértve a rajtuk lévő 
golyókat is. A legtöbb esetben ez egyetlen gyűrűt és így egyetlen golyót jelent 
majd, de nincs korlát arra nézve, hogy hány golyó szerezhető. Ez a „kisajátítás” 
egy extra, második lehetőség a golyók elfogására, azonban nem kötelező.

Ha a nyíllal jelzett gyűrűt eltávolítod, megszerzed 
az elszigetelt gyűrűn lévő golyót.

2) Csak akkor foghatsz el így golyókat, ha nincsenek üres gyűrűk az elszigetelt 
csoportban. Vagyis egy vagy több gyűrű vagy úgy szerezhető meg, hogy egy 
már elszigetelt csoport utolsó üres gyűrűjére is leteszünk egy golyót, vagy úgy, 
hogy egy gyűrű eltávolításával elszigetelődik egy csoportnyi (golyóval) foglalt 
gyűrű.

Megjegyzés: A gyűrűk elfogása itt a lépés következménye, maga a gyűrűk 
elvétele nem számít ebben az esetben lépésnek.

F. A JÁTÉK VÉGE
1) Ahogy a játékszabály elején jeleztük: az első játékos, aki elfog minden 
színből 3 golyót, vagy 4 fehér golyót, vagy 5 szürke golyót, vagy 6 fekete 
golyót, megnyeri a játékot.

G. KÜLÖNLEGES HELYZETEK
1) Előfordulhat, hogy mielőtt a játék véget érne, elfogynak a golyók 
a készletből. Ebben az esetben az elfogott golyókkal kell folytatni a játékot. 
Mint amikor a készletből választasz, itt is bármilyen színű elfogott golyódat 
leteheted – és ez addig meg így tovább, amíg valamelyik játékos meg nem 
szerez egy győztes golyókészletet.

2) Abban a különleges helyzetben (ne zárjuk ki a lehetőséget), ha az összes 
gyűrűt golyók foglalták el, mielőtt bármelyik játékos elérné valamelyik célt, 
az nyeri a játékot, aki az utolsó lépést megteszi. Ezzel ugyanis kisajátítja 
az összes megmaradt gyűrűt a rajtuk lévő golyókkal együtt, mert ezt 
a helyzetet úgy kell tekintenünk, hogy egy elszigetelt csoportot hoztunk létre.

3) Ha előfordulna, hogy két játékos elkezdi ismételgetni ugyanazt a lépéssoro-
zatot, a játék döntetlennel ér véget.

Egy kis stratégia. Az A játékos 5 golyóval van lemaradva,
de innen megnyerheti a játékot! Lerak egy fekete golyót 
az 1-es gyűrűre, és eltávolítja a 2-es gyűrűt. Ezzel B játé-
kost arra kényszeríti, hogy ugorja át (és fogja el) azt 
a fekete gyűrűt. Mivel ez egy fekete golyó, ezzel B-nek 
még nincs meg a nyerő kombinációja. Az elfogás után 
újra az A játékos következik: lerak egy fehér golyót 
a 3-as gyűrűre, és eltávolítja a 4-est. Ezzel megszerzi 
a 2 fehér golyót az elszigetelt gyűrűkön, és 4 fehér 
golyóval megnyeri a játékot!

H. NAGYOBB JÁTÉKTERÜLET
A ZÈRTZ legelső kiadásában csak 37 gyűrű volt. Csak ennyire van szükség 
ahhoz, hogy felfedezd a játékot, és rájöjj, mennyi kihívást rejteget. Azonban 
ha gyakorlottá válsz, lehet, hogy több gyűrűvel is szívesen kipróbálnád.
De vigyázz! Nagyobb táblán csak akkor van értelme játszani, ha először 
az alapstratégiákat már sikerült elsajátítani. A ZÈRTZ gyors és dinamikus játék. 
Ha túlságosan hamar adsz hozzá extra gyűrűket, azt kockáztatod, hogy akár 
unalmassá is válhat – és nem ez a cél!
Másfelől, amint ismerősekké válnak már az olyan elvek, mint az áldozathozatal 
vagy a kényszerítő lépések lánca, külön kihívást találhatsz abban, ha a játék-
területet megnöveled. Például:
Hozzáadhatsz egy sorban 3 gyűrűt a „tábla” egyik oldalához. Három gyűrű nem 
teszi a játékot sokkal összetettebbé, de a táblát szabálytalan hatszöggé 
alakítja, amivel többféle nyitólépés válik lehetővé. Továbbmehetsz egy fokozat-
tal, és játszhatsz 6 vagy 7 extra gyűrűvel. Ha pedig a versenyszabályok szerint 
szeretnél játszani, 11 gyűrűt kell hozzáadni a táblá-
hoz. Minél több gyűrű, annál nehezebb irányítani 
a játékot!

Variációk nagyobb játéktáblára:
– 40 gyűrű: add hozzá az 1-essel jelölt gyűrűket.
– 43 gyűrű: add hozzá az 1-es és 2-es gyűrűket.
– 44 gyűrű: add hozzá az 1-es és 3-as gyűrűket.
– 48 gyűrű: add hozzá az összes gyűrűt.

1. megjegyzés: nincs szükség extra golyókra; a golyók száma és a győzelmi 
feltételek változatlanok maradnak.

2. megjegyzés: a 49. gyűrű tartalékelem. És szükséged lehet rá, ha megvannak 
a Lehetőségek, és 24 extra gyűrűvel szeretnéd játszani a ZÈRTZ-et.

I. VERSENYSZABÁLYOK
1) A versenyeket legalább 48 gyűrűből álló táblákon játsszák. (Ha 48 gyűrűnél 
is nagyobb táblán akartok játszani, szükségetek lesz a Lehetőségekre. A 24 
hozzáadott gyűrűvel, így összesen 61 gyűrűből álló táblán játszott ZÈRTZ talán 
valamikor „a” véglegesen elfogadott versenyverzióvá nőheti ki magát.)

2) A golyók és gyűrűk kezelése: (a) ha valaki a kezébe vett egy golyót a 
készletből, köteles azt kijátszani (vagyis nem teheti vissza és választhat másik 
színű golyót); (b) amint a kezedben lévő golyóval megérintesz egy gyűrűt, 
köteles vagy arra tenni a golyót; és (c) ha (a golyó letétele után) hozzáérsz egy 
szabad gyűrűhöz a tábla szélén, köteles vagy azt a gyűrűt eltávolítani.

3) A golyók elfogása kötelező, vagyis ha az ellenfeled ezt elmulasztja, kötelez-
heted a lépése visszavonására. (A lépés visszavonásába beletartozik az eltávolí-
tott gyűrű visszahelyezése is.)

Például: leraksz egy golyót a táblára, és lehetőséget teremtesz golyó elfogására. 
Az ellenfeled nem fog el golyót; helyette megfog egy golyót, leteszi a táblára és 
elvesz egy gyűrűt. Felmérheted az új helyzetet és megteheted, hogy te magad 
hajtod végre a golyó elfogását, vagy kötelezheted az ellenfeledet, hogy vonja 
vissza a lépését, és tegyen eleget a kötelességének. (Ha nem kéred meg az ellen-
feledet a lépése visszavonására és te sem fogod el a golyót, az ellenfeleden a sor, 
aki kötelezhet arra, hogy vond vissza az utolsó lépésedet.)

H. VILLÁMVÁLTOZAT
Ez a változat az eredeti kiadásban „Alapjáték” néven szerepelt. Ez a ZÈRTZ 
rövid, nagyon agresszív és kíméletlen verziója. 37 gyűrűből álló táblán 
játszunk, és minden színből eggyel kevesebb golyóval. Vagyis csak 5 fehér, 7 
szürke és 9 fekete golyóra lesz szükség. Ezúttal elég csupán minden színből 2 
golyó, vagy 3 fehér, vagy 4 szürke, vagy 5 fekete golyó megszerzése ahhoz, 
hogy megnyerd a játékot.

Jó szórakozást!
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Megjegyzés: az elvett gyűrűket ne tornyozd egymásra. Hasznosak lesznek a 
begyűjtött golyók tárolására (ld. Második lehetséges lépés: Golyó elfogása).
Második lehetséges lépés: Golyók elfogása

1) Az elfogás kötelező. Köteles vagy golyót szerezni, ha lehetőséged van rá.

2) Egy golyó elfogásához át kell ugrani azt egy másik golyóval (mint pl. a 
dámajátékban). Csak egy szomszédos gyűrűn álló golyón ugorhatsz át. Bármi-
lyen irányba ugorhatsz, ha az elfogni kívánt golyó mögött üres gyűrű áll.

3) Elfogáskor a golyók színe nem számít: bármilyen golyó fölött át lehet ugrani 
bármilyen másik golyóval, a szín nem számít, sem az, hogy te vagy az ellen-
feled rakta le azt a táblára.
Például: leraksz egy fehér golyót a táblára. Pár lépéssel később az ellenfeled 
lerak mellé egy szürke golyót. Mindkét golyó mögött üres gyűrű áll. Kiválaszth-
atod a neked kedvezőbb lehetőséget: ugorj át a fehér golyóval a szürke fölött, 
vagy fordítva.

4) Ha egy golyón átugrottál, és lehetőséged támad arra, hogy egy másodikon 
is átugorj, ezt is kötelező megtenned, mindegy, hogy milyen irányban ugrasz a 
második (vagy harmadik) alkalommal.

5) Ha több lehetőséged van, és ezekkel különböző számú golyót gyűjthetnél 
(pl. az egyik irányban elindulva 1 golyót, a másikban 2 golyót), szabadon 
eldöntheted, hogy melyik lehetőség felé indulsz el.

A ábrán lévő helyzetben az alábbiakban jelzett 
nyilak mutatják a különböző golyóelfogási lehető-
ségeket.
1-> 2 és 3
1-> 2, 4 és 5
2-> 1
3-> 2 és 1

6) Egy vagy több golyó elfogása egy teljes lépésnek számít. Más szóval: ebben 
a körödben nem rakhatsz le golyót és gyűrűt sem távolíthatsz el.

Játék az áldozathozatalról
A GIPF-projekt harmadik tagja. 2 játékos részére

Furcsa…
Egy tábla, amely egyre kisebb lesz, és két játékos, akik ugyanazokkal a golyók-
kal játszanak…
Az elején hozzá kell szoknod, de amint sikerült, rá fogsz jönni, hogy számos 
módon veheted kezedbe a játék irányítását. Játszd ki a megfelelő golyót 
a megfelelő helyre a megfelelő pillanatban, és te fogod irányítani a táncot!

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 6 fehér golyó
– 8 szürke golyó
– 10 fekete golyó
– 49 gyűrű
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
Meg kell szerezned:
– 3 golyót minden színben;
– vagy 4 fehér golyót;
– vagy 5 szürke golyót;
– vagy 6 fekete golyót.
Az nyeri a játékot, akinek elsőként sikerül a fenti célok valamelyikét teljesítenie.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
Összesen 49 gyűrű van a játékban. Az alapjátékhoz csak 37-re van szükség. 
(Vagyis egyelőre nem lesz szükségetek a 12 további gyűrűre. Amint sikerül 
elsajátítani az alapstratégiákat, ezek is használhatók lesznek ahhoz, hogy 
a ZÈRTZ-et nagyobb táblán játsszátok. Ld. a H. Nagyobb játékterület fejezetet.)

1) Állítsatok össze 37 gyűrűből egy hatszögletű 
játéktáblát. 

2) A 6 fehér, 8 szürke és 10 fekete golyó alkotja 
a „készletet”. Tegyétek a készletet a tábla mellé úgy, 
hogy mindkét játékos könnyedén elérje.

3) Sorsolással döntsétek el, hogy ki kezdi a játékot.

D. LEHETSÉGES LÉPÉSEK
Amikor sorra kerülsz, két lehetséges lépés valamelyikét kell majd 
végrehajtanod:
1) Leraksz egy golyót a táblára, majd elveszel egy gyűrűt.
2) Elfogsz egy vagy több golyót.

A két lehetséges lépés egyikének végrehajtása után az ellenfeled következik.
Fontos! A készletben és a táblán lévő golyók mindkét játékoshoz tartoznak 
(vagyis sem neked, sem az ellenfelednek nincs „saját” golyója, amivel játszhat).

Első lehetséges lépés: golyó lerakása
1) Amikor sorra kerülsz, először is kiválasztasz egy golyót a készletből. 
Ezt követően le kell ezt raknod a táblára. Bármilyen színű golyót választhatsz, 
és lerakhatod bármelyik üres gyűrűre.

2) Miután leraktál egy golyót a táblára, el kell venned
egy szabad gyűrűt. A szabad jelentése: a gyűrű üres, 
és a tábla szélén helyezkedik el. Más szóval nincs rajta
golyó, és el tudjuk távolítani (akár az asztalon eltolva) 
anélkül, hogy a megmaradó gyűrűk elhelyezkedését 
megzavarnánk ezzel.

Csak a nyíllal jelzett gyűrűket szabad eltávolítani. 

3) Egy golyó lerakása és egy gyűrű elvétele együtt számít egy lépésnek. 
Mindkettőt meg kell tenned. Azonban előfordul, hogy nem lehetséges üres 
gyűrűt eltávolítani anélkül, hogy megzavarnád a megmaradó gyűrűk elhelyez-
kedését. Ebben az esetben nem szabad gyűrűt eltávolítanod (vagyis a lépésed 
a golyó lerakásával véget ér).

E. GOLYÓK ELSZIGETELÉSE
1) Ha sikerül elkülöníteni egy vagy több gyűrűt a tábla fő részétől, megszerez-
heted, vagyis kisajátíthatod az elkülönített elemeket, beleértve a rajtuk lévő 
golyókat is. A legtöbb esetben ez egyetlen gyűrűt és így egyetlen golyót jelent 
majd, de nincs korlát arra nézve, hogy hány golyó szerezhető. Ez a „kisajátítás” 
egy extra, második lehetőség a golyók elfogására, azonban nem kötelező.

Ha a nyíllal jelzett gyűrűt eltávolítod, megszerzed 
az elszigetelt gyűrűn lévő golyót.

2) Csak akkor foghatsz el így golyókat, ha nincsenek üres gyűrűk az elszigetelt 
csoportban. Vagyis egy vagy több gyűrű vagy úgy szerezhető meg, hogy egy 
már elszigetelt csoport utolsó üres gyűrűjére is leteszünk egy golyót, vagy úgy, 
hogy egy gyűrű eltávolításával elszigetelődik egy csoportnyi (golyóval) foglalt 
gyűrű.

Megjegyzés: A gyűrűk elfogása itt a lépés következménye, maga a gyűrűk 
elvétele nem számít ebben az esetben lépésnek.

F. A JÁTÉK VÉGE
1) Ahogy a játékszabály elején jeleztük: az első játékos, aki elfog minden 
színből 3 golyót, vagy 4 fehér golyót, vagy 5 szürke golyót, vagy 6 fekete 
golyót, megnyeri a játékot.

G. KÜLÖNLEGES HELYZETEK
1) Előfordulhat, hogy mielőtt a játék véget érne, elfogynak a golyók 
a készletből. Ebben az esetben az elfogott golyókkal kell folytatni a játékot. 
Mint amikor a készletből választasz, itt is bármilyen színű elfogott golyódat 
leteheted – és ez addig meg így tovább, amíg valamelyik játékos meg nem 
szerez egy győztes golyókészletet.

2) Abban a különleges helyzetben (ne zárjuk ki a lehetőséget), ha az összes 
gyűrűt golyók foglalták el, mielőtt bármelyik játékos elérné valamelyik célt, 
az nyeri a játékot, aki az utolsó lépést megteszi. Ezzel ugyanis kisajátítja 
az összes megmaradt gyűrűt a rajtuk lévő golyókkal együtt, mert ezt 
a helyzetet úgy kell tekintenünk, hogy egy elszigetelt csoportot hoztunk létre.

3) Ha előfordulna, hogy két játékos elkezdi ismételgetni ugyanazt a lépéssoro-
zatot, a játék döntetlennel ér véget.

Egy kis stratégia. Az A játékos 5 golyóval van lemaradva,
de innen megnyerheti a játékot! Lerak egy fekete golyót 
az 1-es gyűrűre, és eltávolítja a 2-es gyűrűt. Ezzel B játé-
kost arra kényszeríti, hogy ugorja át (és fogja el) azt 
a fekete gyűrűt. Mivel ez egy fekete golyó, ezzel B-nek 
még nincs meg a nyerő kombinációja. Az elfogás után 
újra az A játékos következik: lerak egy fehér golyót 
a 3-as gyűrűre, és eltávolítja a 4-est. Ezzel megszerzi 
a 2 fehér golyót az elszigetelt gyűrűkön, és 4 fehér 
golyóval megnyeri a játékot!

H. NAGYOBB JÁTÉKTERÜLET
A ZÈRTZ legelső kiadásában csak 37 gyűrű volt. Csak ennyire van szükség 
ahhoz, hogy felfedezd a játékot, és rájöjj, mennyi kihívást rejteget. Azonban 
ha gyakorlottá válsz, lehet, hogy több gyűrűvel is szívesen kipróbálnád.
De vigyázz! Nagyobb táblán csak akkor van értelme játszani, ha először 
az alapstratégiákat már sikerült elsajátítani. A ZÈRTZ gyors és dinamikus játék. 
Ha túlságosan hamar adsz hozzá extra gyűrűket, azt kockáztatod, hogy akár 
unalmassá is válhat – és nem ez a cél!
Másfelől, amint ismerősekké válnak már az olyan elvek, mint az áldozathozatal 
vagy a kényszerítő lépések lánca, külön kihívást találhatsz abban, ha a játék-
területet megnöveled. Például:
Hozzáadhatsz egy sorban 3 gyűrűt a „tábla” egyik oldalához. Három gyűrű nem 
teszi a játékot sokkal összetettebbé, de a táblát szabálytalan hatszöggé 
alakítja, amivel többféle nyitólépés válik lehetővé. Továbbmehetsz egy fokozat-
tal, és játszhatsz 6 vagy 7 extra gyűrűvel. Ha pedig a versenyszabályok szerint 
szeretnél játszani, 11 gyűrűt kell hozzáadni a táblá-
hoz. Minél több gyűrű, annál nehezebb irányítani 
a játékot!

Variációk nagyobb játéktáblára:
– 40 gyűrű: add hozzá az 1-essel jelölt gyűrűket.
– 43 gyűrű: add hozzá az 1-es és 2-es gyűrűket.
– 44 gyűrű: add hozzá az 1-es és 3-as gyűrűket.
– 48 gyűrű: add hozzá az összes gyűrűt.

1. megjegyzés: nincs szükség extra golyókra; a golyók száma és a győzelmi 
feltételek változatlanok maradnak.

2. megjegyzés: a 49. gyűrű tartalékelem. És szükséged lehet rá, ha megvannak 
a Lehetőségek, és 24 extra gyűrűvel szeretnéd játszani a ZÈRTZ-et.

I. VERSENYSZABÁLYOK
1) A versenyeket legalább 48 gyűrűből álló táblákon játsszák. (Ha 48 gyűrűnél 
is nagyobb táblán akartok játszani, szükségetek lesz a Lehetőségekre. A 24 
hozzáadott gyűrűvel, így összesen 61 gyűrűből álló táblán játszott ZÈRTZ talán 
valamikor „a” véglegesen elfogadott versenyverzióvá nőheti ki magát.)

2) A golyók és gyűrűk kezelése: (a) ha valaki a kezébe vett egy golyót a 
készletből, köteles azt kijátszani (vagyis nem teheti vissza és választhat másik 
színű golyót); (b) amint a kezedben lévő golyóval megérintesz egy gyűrűt, 
köteles vagy arra tenni a golyót; és (c) ha (a golyó letétele után) hozzáérsz egy 
szabad gyűrűhöz a tábla szélén, köteles vagy azt a gyűrűt eltávolítani.

3) A golyók elfogása kötelező, vagyis ha az ellenfeled ezt elmulasztja, kötelez-
heted a lépése visszavonására. (A lépés visszavonásába beletartozik az eltávolí-
tott gyűrű visszahelyezése is.)

Például: leraksz egy golyót a táblára, és lehetőséget teremtesz golyó elfogására. 
Az ellenfeled nem fog el golyót; helyette megfog egy golyót, leteszi a táblára és 
elvesz egy gyűrűt. Felmérheted az új helyzetet és megteheted, hogy te magad 
hajtod végre a golyó elfogását, vagy kötelezheted az ellenfeledet, hogy vonja 
vissza a lépését, és tegyen eleget a kötelességének. (Ha nem kéred meg az ellen-
feledet a lépése visszavonására és te sem fogod el a golyót, az ellenfeleden a sor, 
aki kötelezhet arra, hogy vond vissza az utolsó lépésedet.)

H. VILLÁMVÁLTOZAT
Ez a változat az eredeti kiadásban „Alapjáték” néven szerepelt. Ez a ZÈRTZ 
rövid, nagyon agresszív és kíméletlen verziója. 37 gyűrűből álló táblán 
játszunk, és minden színből eggyel kevesebb golyóval. Vagyis csak 5 fehér, 7 
szürke és 9 fekete golyóra lesz szükség. Ezúttal elég csupán minden színből 2 
golyó, vagy 3 fehér, vagy 4 szürke, vagy 5 fekete golyó megszerzése ahhoz, 
hogy megnyerd a játékot.

Jó szórakozást!
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