
letehet új lapkákat a tábla bármelyik részére, beleértve a középső hatszöget is. 
(Ld. ismét az 1. képet: a fehérrel jelölt belső terület a középső hatszög.)

3) Lapkát mindig az első szintre kell tenni – a játéktábla szintjére. Új lapkát 
sosem tehetsz a már játékban lévő lapkák tetejére.

2. Lapka mozgatása
1) Csak saját színű lapkával léphetsz.

2) Lapkával lépéshez a PÜNCT-je (a beszínezett pöttye) 
határozza meg, hogy hova mozgatható. A PÜNCT-öt 
mindig egyenes vonalban kell mozgatni. Bármennyi 
mezőt lehet lépni vele, akár át másik lapkák fölött, 
akár be a középső hatszögbe vagy azon keresztül 
(ld. a 2. képet). 

A nyilak mutatják, hogy a lapka mely irányokba 
mozgatható.

3) A PÜNCT-korong! A PÜNCT-korong (a kerek, egypöttyös jelölő) használata 
nagyban megkönnyítheti a PÜNCT játékmenetének, stratégiáinak elsajátítását. 
Amikor sorra kerülsz, az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, és tedd 
a helyére a PÜNCT-korongot (vagyis tedd a jelölőt arra a mezőre, amelyen 
a lapka PÜNCT-je volt). A jelölő most rögzíti ezt a pontot a táblán. Így könnyen 
átlátható, hogy honnan indul a lapkánk, és melyik vonalak mentén mozgat-
ható (ld. a 3. képet).

Az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, 
és tedd a PÜNCT-jének helyére a jelölőkorongot. 
Ezt követően lépj a lapkával egyenes vonalban.

Megjegyzés: a PÜNCT-korong nem maradhat 
a táblán és nem lehet kapcsolat része. Vissza kell 
venned, valahányszor befejezted a lépésedet. 

4) Lapkával való lépéskor (mielőtt visszatennéd a táblára) a lapkát elforgat-
hatod. A lapka elforgatásakor a PÜNCT-jének mindig ugyanazon a ponton kell 
maradnia! Más szóval, a két alsóbbrendű pöttyöt a PÜNCT tengelye körül 
forgathatod el (ld. a 4. képet a következő oldalon).

Az elemek összekapcsolásának művészete
A GIPF-projekt ötödik tagja. 2 játékos részére

A játék az 5. elemről szól, a lélekről, a lehető legtágabb értelemben! Vagyis az 
emberi elméről, a tudatos és tudatalatti találkozásáról, az ihlet isteni szikráiról, 
a lelkes teremtés lehetőségéről. Ehhez kapcsolódóan a jelentésekkel való 
felruházásra és a művészetre való képességről, a szépérzékről. És végül, de 
nem utolsósorban: a bátorságról! Az elemek összekapcsolásáról, a meglévő 
dolgok értelmezéséről – és arról, hogy merjünk az egészhez hozzátenni valami 
személyeset!
A PÜNCT ezért az ellentétes oldalak összekapcsolásáról szól.

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 18 fehér, 3 pöttyből álló lapka
– 18 fekete, 3 pöttyből álló lapka
– 1 fehér PÜNCT-korong
– 1 fekete PÜNCT-korong
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
A célod az, hogy összekösd a játéktábla két egymással 
szemközti oldalát. Ehhez el kell foglalnod egy sor 
egymással szomszédos mezőt, amelyek az egyik 
oldalról a másik oldalra vezetnek (ld. az 1. képet).

3 különböző irányban lehet egymással szemközti 
oldalakat összekötni.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Tegyétek le a táblát a játékosok közé úgy, hogy a hosszú oldala (amelyen 
betűvel jelölt vonalak vannak) az egyik játékostól a másikhoz vezessen.

2) Sorsoljátok ki, melyik játékos melyik színnel legyen. Fehér kezdi a játékot.

3) Tegyétek a lapkáitokat a tábla felétek eső oldalára. Az ellenfeleteknek 
mindig látnia kell, hogy milyen lapkáitok maradtak még.

D. A LAPKÁK
1) Mindkét játékosnak 18-18 lapkája van: 6 egyenes 
lapka, 6 kanyarodó és 6 háromszöglapka. 
Mindegyik lapka 3 pöttyből áll, amelyekből az egyik 
színezéssel van megjelölve. A színezett pötty az első-
rendű pötty, ezt hívják a lapka „PÜNCT”-jének. A másik 
2 pöttyöt alsórendű pöttynek nevezzük.

2) Továbbá minden játékosnak van egy „PÜNCT-lapkája”. Ez nem más, mint egy 
egyetlen pöttyből álló kis, kerek korong. Ez nem része egyikük készletének 
sem, de használható jelölőként, hogy jobban átlássuk, miként mozgathatjuk 
a lapkáinkat a táblán.

1. ALAPJÁTÉK

E. EGY LÉPÉS MEGTÉTELE
Amikor sorra kerülsz, vagyis a körödben két lehetőség közül választhatsz: 
behozol egy újabb korongot a játékba, lerakva azt a táblára (1), vagy egy, már 
játékban lévő lapkával lépsz. Ha egy, már a táblán lévő lapkával lépsz, ismét 
kétféle lehetőség közül választhatsz: egy lapkát a táblán vagy másik mezőre 
mozgatsz (2), vagy másik lapkák tetejére (3).

1. Egy lapka lerakása
1) Válassz a készletedből egy lapkát, és tedd le a táblára. Egy lapkát úgy kell 
letenni a táblára, hogy minden pöttye foglaljon el (takarjon el) egy mezőt. 
Egy lapka tehát mindig elfoglal 3 mezőt.

2) A kezdőjátékos nem teheti le az első lapkáját a tábla középső hatszögének 
területére (részlegesen sem). Ez a korlátozás csak a játékot kezdő játékos 
legelső lépésére vonatkozik. A játék hátralévő részében mindkét játékos 

Mielőtt visszatennéd a lapkát a táblára, 
elforgathatod a PÜNCT-jének tengelye körül.

 

5) Egy lapka elmozgatása és elforgatása egy körnek, egy lépésnek számít, de 
nem kell mind a kettőt megtenned. Elforgathatsz egy lapkát anélkül is, hogy 
elmozdítanád a PÜNCT-jét (vagy elmozgathatod forgatás nélkül), és ez is egy 
teljes lépésnek számít.

6) Elléphetsz egy lapkával a tábla széléig, de mindig úgy kell forgatnod, hogy 
minden pöttye a játékterületen maradjon.

3. Ugrás másik lapkák tetejére
Ahhoz, hogy másik lapkák tetejére ugorj, először a fentiek szerint kell mozgat-
nod a lapkádat: a PÜNCT-jét egyenes vonalban mozgasd a(zok)hoz a 
lapká(k)hoz, amely(ek)re rá szeretnél ugrani.

Pár további szabályt �gyelembe kell venni:
1) A lapka PÜNCT-jét az egyik saját lapkád fölé kell mozgatni (nem számít, 
hogy PÜNCT-re vagy alsórendű pöttyre – ld. a 5. képet).

A nyilak jelzik, hogy az adott lapkával melyik lapkákra
ugorhatsz rá. A bal oldalon lévő lapkák tetejére nem
ugorhatsz rá, mert a lapkád PÜNCT-jét nem teheted 
rá az ellenfél lapkájára. 

2) Ez azt jelenti, hogy egy PÜNCT sosem rakható ellenfél lapkájára, de a kis 
pöttyök igen! Mozgatás után – ez esetben a PÜNCT-jének valamely saját 
lapkádra mozgatásáról van szó – a lapkádat elforgathatod. Ekkor az alsórendű 
pöttyeit ráteheted bármelyik elérhető lapka bármelyik pöttyére, akár a saját, 
akár az ellenfél lapkájáról van szó (ld. a 6. képet a következő oldalon).

Importálja: GémKer-Gémklub Kft. 
1092 Budapest, Ráday u. 30.
 www.gemker.hu
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Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 
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Elforgathatod a lapkát, mielőtt ráraknád 
másik lapkákra.

3) Amikor másik lapkák tetejére ugrasz, eltakarod azokat a pöttyöket, ame-
lyeket lefedsz (az ellenfél pöttyeit, de a sajátjaidat is!). Ha egy lapkából akár 
egy pöttyöt is lefedsz, azzal mozgásképtelenné teszed. A mozgásképtelenné 
tett lapkát nem lehet mozgatni, sem forgatni, amíg egy vagy több pöttye le 
van takarva.

4) Csak akkor ugorhatsz egy lapkával másik lapkák tetejére, ha elegendő hely 
van a PÜNCT-jének és a két alsórendű pontjának ugyanazon a szinten. Egy 
lapkát mindig 3 pöttyre kell lerakni, hacsak nem képezünk hidat belőle (ld. 4: 
Híd létrehozása).

5) A szintek számát illetőleg nincsenek korlátok. Egy lapka felugorhat egy, 
kettő vagy több szint magasságra, és bármilyen magasságból átugorhat 
bármilyen másik magasságba, felfelé vagy lefelé. Például egy olyan lapka, 
amely korábban más lapkák tetejére lépett, később visszaléphet a tábla 
szintjére.

6) A legfelső lapkáknak mindig elsőbbségük van. Ez azt jelenti, hogy az ellenfél 
lánckapcsolatát kettévághatjuk azzal, hogy felugrunk a lapkáira.

Emlékeztető: Csak olyan lapka ugorhat másik lapkák tetejére, amely már a 
táblán van!

4. Híd létrehozása
1) Egy lapkával át lehet hidalni egy hasadékot. Az egyenes és a kanyarlapkák 
mindegyikének van 2 egyértelműen meghatározott vége. Ha az ilyen lapkák 
végén lévő pontokat 2 különböző lapkára tesszük, hídként használhatjuk ezt a 
lapkát, hiszen a középső pontot nem kell alátámasztani ahhoz, hogy a lapka 
stabilan álljon (ld. a 7. képet a következő oldalon). 

Ha egy egyenes vagy kanyarlapkával más lapkák 
tetejére ugrunk, a stabil vízszintes állapot elérésé-
hez elég, ha csak a két végén lévő pöttyöket tesszük
másik pöttyökre. (Nagyon ritka helyzet: megtörtén-
het, hogy egy kanyarlapkával egy másik kanyarlap-
ka tetejére ugrunk, ahhoz képest 180 fokkal elfor-
dítva a lapkát. Ebben az esetben úgy sikerül hidat 
létrehozni, hogy a lapkánkat csak egyetlen másik 
lapkára tettük rá.)

2) Egy háromszöglapkának nincsenek egyértelműen meghatározott végei, így 
ilyen lapkát nem használhatunk hídként. Ezt mindig 3 pöttyre kell rárakni.

3) Egy lapkának mindig stabil vízszintes helyzetben kell lennie, vagyis 
a 2 végén lévő pöttyöknek egyazon szinten lévő lapkákra kell támaszkodniuk.

Megjegyzés: csak egy lapka középső pöttyével tehetjük meg, hogy egy híd 
létrehozásához nem támasztjuk alá; a lapka végein lévő pöttyöket nem hagy-
hatjuk alátámasztás nélkül.

4) Amelyik pöttyön rajta van egy másik lapka pöttye, az le van takarva, és nem 
lehet elmozdítani onnan. Ez olyan pöttyre is igaz, amely fölött híd megy át 
(vagyis amely fölött egy híd középső pöttye van). Azt a lapkát, amelyikhez ez 
a pötty tartozik, nem lehet elmozdítani, még akkor sem, ha fel lehetne venni 
a többi lapka helyzetének megváltoztatása nélkül.

Megjegyzés: ha üres mező lenne a híd alatt, ez a mező is foglaltnak számít. 
Nem szabad lapkát tolni a híd alá.

Emlékeztető: egy híd létrehozásához másik lapkákra kell felugrani. Ez azt 
jelenti, hogy csak olyan lapkával tehetjük ezt meg, amely már a táblán van. 
A PÜNCT-jével mindig egyenes vonalban kell mozogni és egy saját lapkánkra 
(lapkánk fölé) kell azt lerakni!

F. A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, amikor egy játékosnak sikerül összekötnie két szemközti 
oldalt. Az első játékos, aki ezt megteszi, megnyeri a játékot. Nézzetek rá felülről 
a táblára, hogy lássátok, az összekapcsolás teljes, megszakítatlan vagy sem (ld. 
az 8. képet a következő oldalon).

Ez a következőket jelenti:
– Minden pöttynek látszania kell ahhoz, hogy 
a kapcsolat része legyen.
– A pöttyök egymáshoz kapcsolódnak, 
ha egymással szomszédos mezőn vannak, 
mindegy, hogy hányadik szinten.
– Egy kapcsolat egy oldal bármelyik mezőjét 
összekötheti a szemközti oldal bármelyik mezőjével.
– Kapcsolatok szempontjából nincs különbség PÜNCT 
és alsórendű pötty között. Mindkettő része egyazon szín
lapkáinak, így mindkettő beleszámít.

Ha mindketten felraktátok az utolsó lapkátokat is a táblára, és sem te, sem 
az ellenfeled nem tudott létrehozni kapcsolatot, a játék döntetlennel végződik. 
Ez a legjobb pillanat arra, hogy elkezdjétek a PÜNCT-öt a standard szabályok 
szerint játszani.

Fontos megjegyzés: egy lapka, amelyik másik lapkákat eltakar, akár fontos 
információt is elrejthet a szemek elől. A PÜNCT nem memóriajáték, ezért 
bármikor felemelhetsz egy lapkát, hogy megnézd, mi van alatta. De az 
ideiglenesen felemelt lapkák elhelyezkedését illető viták elkerülése miatt nem 
emelhetsz fel egyszerre egynél több lapkát.

2. Standard szabályok
A teljes játék! Csak két különbség van az alapjátékhoz képest.

G. EGY LAPKA LERAKÁSA
Az alapjátékban az első játékos nem teheti le az első lapkáját a középső 
hatszög területére. Mostantól ez a szabály fennáll minden egyes lapka 
lerakására. Új lapkát sosem rakhatsz le a középső hatszögre, még csak 
részlegesen sem; először az azt körülvevő játékterületre kell lerakni. 
Csak a már táblán lévő lapkák mozoghatnak a középső hatszögre 
(vagy ki onnan)!

H. A JÁTÉK CÉLJA
Immár 2 lehetőség van a PÜNCT megnyerésére. Az első cél ugyanaz marad, 
mint az alapjátékban: kapcsolj össze két egymással szemközti oldalt. 
A második céllal tulajdonképpen a döntetleneket lehet eldönteni az egyik 
vagy a másik játékos javára. Ha az egyik játékos sem tudja befejezni 

a kapcsolatot, a játék véget ér, amint valamelyik játékos lerakja az utolsó 
lapkáját a táblára. Te és az ellenfeled mindketten megnézitek, a középső 
hatszögben hány mezőt foglaltok el (vagyis, ezen a belső területen hány 
pöttyöt tudtok összeszámolni a saját színetekben). 
A legtöbb mezőt elfoglaló játékos nyeri meg a játékot.
Ha te és az ellenfeled ugyanannyi mezővel zárja a játékot, döntetlennel zárul 
a játszma.

Amikor még csak kezded tanulni a PÜNCT-öt, ez a második cél ritkán fogja 
eldönteni a győztest. Valójában gyakran megtörténik az is, hogy egyáltalán 
nem mozgattok lapkát a középső hatszögbe az egész játék során. De ez nem 
számít! Ahogy kezdtek egyre jobban belejönni a játékba, megtapasztalhatjá-
tok, hogy néha drasztikusan meg kell változtatni a stratégiánkat, és a saját 
lapkáink középre mozgatására kell koncentrálnunk.

Jó szórakozást!
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letehet új lapkákat a tábla bármelyik részére, beleértve a középső hatszöget is. 
(Ld. ismét az 1. képet: a fehérrel jelölt belső terület a középső hatszög.)

3) Lapkát mindig az első szintre kell tenni – a játéktábla szintjére. Új lapkát 
sosem tehetsz a már játékban lévő lapkák tetejére.

2. Lapka mozgatása
1) Csak saját színű lapkával léphetsz.

2) Lapkával lépéshez a PÜNCT-je (a beszínezett pöttye) 
határozza meg, hogy hova mozgatható. A PÜNCT-öt 
mindig egyenes vonalban kell mozgatni. Bármennyi 
mezőt lehet lépni vele, akár át másik lapkák fölött, 
akár be a középső hatszögbe vagy azon keresztül 
(ld. a 2. képet). 

A nyilak mutatják, hogy a lapka mely irányokba 
mozgatható.

3) A PÜNCT-korong! A PÜNCT-korong (a kerek, egypöttyös jelölő) használata 
nagyban megkönnyítheti a PÜNCT játékmenetének, stratégiáinak elsajátítását. 
Amikor sorra kerülsz, az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, és tedd 
a helyére a PÜNCT-korongot (vagyis tedd a jelölőt arra a mezőre, amelyen 
a lapka PÜNCT-je volt). A jelölő most rögzíti ezt a pontot a táblán. Így könnyen 
átlátható, hogy honnan indul a lapkánk, és melyik vonalak mentén mozgat-
ható (ld. a 3. képet).

Az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, 
és tedd a PÜNCT-jének helyére a jelölőkorongot. 
Ezt követően lépj a lapkával egyenes vonalban.

Megjegyzés: a PÜNCT-korong nem maradhat 
a táblán és nem lehet kapcsolat része. Vissza kell 
venned, valahányszor befejezted a lépésedet. 

4) Lapkával való lépéskor (mielőtt visszatennéd a táblára) a lapkát elforgat-
hatod. A lapka elforgatásakor a PÜNCT-jének mindig ugyanazon a ponton kell 
maradnia! Más szóval, a két alsóbbrendű pöttyöt a PÜNCT tengelye körül 
forgathatod el (ld. a 4. képet a következő oldalon).

Az elemek összekapcsolásának művészete
A GIPF-projekt ötödik tagja. 2 játékos részére

A játék az 5. elemről szól, a lélekről, a lehető legtágabb értelemben! Vagyis az 
emberi elméről, a tudatos és tudatalatti találkozásáról, az ihlet isteni szikráiról, 
a lelkes teremtés lehetőségéről. Ehhez kapcsolódóan a jelentésekkel való 
felruházásra és a művészetre való képességről, a szépérzékről. És végül, de 
nem utolsósorban: a bátorságról! Az elemek összekapcsolásáról, a meglévő 
dolgok értelmezéséről – és arról, hogy merjünk az egészhez hozzátenni valami 
személyeset!
A PÜNCT ezért az ellentétes oldalak összekapcsolásáról szól.

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 18 fehér, 3 pöttyből álló lapka
– 18 fekete, 3 pöttyből álló lapka
– 1 fehér PÜNCT-korong
– 1 fekete PÜNCT-korong
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
A célod az, hogy összekösd a játéktábla két egymással 
szemközti oldalát. Ehhez el kell foglalnod egy sor 
egymással szomszédos mezőt, amelyek az egyik 
oldalról a másik oldalra vezetnek (ld. az 1. képet).

3 különböző irányban lehet egymással szemközti 
oldalakat összekötni.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Tegyétek le a táblát a játékosok közé úgy, hogy a hosszú oldala (amelyen 
betűvel jelölt vonalak vannak) az egyik játékostól a másikhoz vezessen.

2) Sorsoljátok ki, melyik játékos melyik színnel legyen. Fehér kezdi a játékot.

3) Tegyétek a lapkáitokat a tábla felétek eső oldalára. Az ellenfeleteknek 
mindig látnia kell, hogy milyen lapkáitok maradtak még.

D. A LAPKÁK
1) Mindkét játékosnak 18-18 lapkája van: 6 egyenes 
lapka, 6 kanyarodó és 6 háromszöglapka. 
Mindegyik lapka 3 pöttyből áll, amelyekből az egyik 
színezéssel van megjelölve. A színezett pötty az első-
rendű pötty, ezt hívják a lapka „PÜNCT”-jének. A másik 
2 pöttyöt alsórendű pöttynek nevezzük.

2) Továbbá minden játékosnak van egy „PÜNCT-lapkája”. Ez nem más, mint egy 
egyetlen pöttyből álló kis, kerek korong. Ez nem része egyikük készletének 
sem, de használható jelölőként, hogy jobban átlássuk, miként mozgathatjuk 
a lapkáinkat a táblán.

1. ALAPJÁTÉK

E. EGY LÉPÉS MEGTÉTELE
Amikor sorra kerülsz, vagyis a körödben két lehetőség közül választhatsz: 
behozol egy újabb korongot a játékba, lerakva azt a táblára (1), vagy egy, már 
játékban lévő lapkával lépsz. Ha egy, már a táblán lévő lapkával lépsz, ismét 
kétféle lehetőség közül választhatsz: egy lapkát a táblán vagy másik mezőre 
mozgatsz (2), vagy másik lapkák tetejére (3).

1. Egy lapka lerakása
1) Válassz a készletedből egy lapkát, és tedd le a táblára. Egy lapkát úgy kell 
letenni a táblára, hogy minden pöttye foglaljon el (takarjon el) egy mezőt. 
Egy lapka tehát mindig elfoglal 3 mezőt.

2) A kezdőjátékos nem teheti le az első lapkáját a tábla középső hatszögének 
területére (részlegesen sem). Ez a korlátozás csak a játékot kezdő játékos 
legelső lépésére vonatkozik. A játék hátralévő részében mindkét játékos 

Mielőtt visszatennéd a lapkát a táblára, 
elforgathatod a PÜNCT-jének tengelye körül.

 

5) Egy lapka elmozgatása és elforgatása egy körnek, egy lépésnek számít, de 
nem kell mind a kettőt megtenned. Elforgathatsz egy lapkát anélkül is, hogy 
elmozdítanád a PÜNCT-jét (vagy elmozgathatod forgatás nélkül), és ez is egy 
teljes lépésnek számít.

6) Elléphetsz egy lapkával a tábla széléig, de mindig úgy kell forgatnod, hogy 
minden pöttye a játékterületen maradjon.

3. Ugrás másik lapkák tetejére
Ahhoz, hogy másik lapkák tetejére ugorj, először a fentiek szerint kell mozgat-
nod a lapkádat: a PÜNCT-jét egyenes vonalban mozgasd a(zok)hoz a 
lapká(k)hoz, amely(ek)re rá szeretnél ugrani.

Pár további szabályt �gyelembe kell venni:
1) A lapka PÜNCT-jét az egyik saját lapkád fölé kell mozgatni (nem számít, 
hogy PÜNCT-re vagy alsórendű pöttyre – ld. a 5. képet).

A nyilak jelzik, hogy az adott lapkával melyik lapkákra
ugorhatsz rá. A bal oldalon lévő lapkák tetejére nem
ugorhatsz rá, mert a lapkád PÜNCT-jét nem teheted 
rá az ellenfél lapkájára. 

2) Ez azt jelenti, hogy egy PÜNCT sosem rakható ellenfél lapkájára, de a kis 
pöttyök igen! Mozgatás után – ez esetben a PÜNCT-jének valamely saját 
lapkádra mozgatásáról van szó – a lapkádat elforgathatod. Ekkor az alsórendű 
pöttyeit ráteheted bármelyik elérhető lapka bármelyik pöttyére, akár a saját, 
akár az ellenfél lapkájáról van szó (ld. a 6. képet a következő oldalon).

Elforgathatod a lapkát, mielőtt ráraknád 
másik lapkákra.

3) Amikor másik lapkák tetejére ugrasz, eltakarod azokat a pöttyöket, ame-
lyeket lefedsz (az ellenfél pöttyeit, de a sajátjaidat is!). Ha egy lapkából akár 
egy pöttyöt is lefedsz, azzal mozgásképtelenné teszed. A mozgásképtelenné 
tett lapkát nem lehet mozgatni, sem forgatni, amíg egy vagy több pöttye le 
van takarva.

4) Csak akkor ugorhatsz egy lapkával másik lapkák tetejére, ha elegendő hely 
van a PÜNCT-jének és a két alsórendű pontjának ugyanazon a szinten. Egy 
lapkát mindig 3 pöttyre kell lerakni, hacsak nem képezünk hidat belőle (ld. 4: 
Híd létrehozása).

5) A szintek számát illetőleg nincsenek korlátok. Egy lapka felugorhat egy, 
kettő vagy több szint magasságra, és bármilyen magasságból átugorhat 
bármilyen másik magasságba, felfelé vagy lefelé. Például egy olyan lapka, 
amely korábban más lapkák tetejére lépett, később visszaléphet a tábla 
szintjére.

6) A legfelső lapkáknak mindig elsőbbségük van. Ez azt jelenti, hogy az ellenfél 
lánckapcsolatát kettévághatjuk azzal, hogy felugrunk a lapkáira.

Emlékeztető: Csak olyan lapka ugorhat másik lapkák tetejére, amely már a 
táblán van!

4. Híd létrehozása
1) Egy lapkával át lehet hidalni egy hasadékot. Az egyenes és a kanyarlapkák 
mindegyikének van 2 egyértelműen meghatározott vége. Ha az ilyen lapkák 
végén lévő pontokat 2 különböző lapkára tesszük, hídként használhatjuk ezt a 
lapkát, hiszen a középső pontot nem kell alátámasztani ahhoz, hogy a lapka 
stabilan álljon (ld. a 7. képet a következő oldalon). 

Ha egy egyenes vagy kanyarlapkával más lapkák 
tetejére ugrunk, a stabil vízszintes állapot elérésé-
hez elég, ha csak a két végén lévő pöttyöket tesszük
másik pöttyökre. (Nagyon ritka helyzet: megtörtén-
het, hogy egy kanyarlapkával egy másik kanyarlap-
ka tetejére ugrunk, ahhoz képest 180 fokkal elfor-
dítva a lapkát. Ebben az esetben úgy sikerül hidat 
létrehozni, hogy a lapkánkat csak egyetlen másik 
lapkára tettük rá.)

2) Egy háromszöglapkának nincsenek egyértelműen meghatározott végei, így 
ilyen lapkát nem használhatunk hídként. Ezt mindig 3 pöttyre kell rárakni.

3) Egy lapkának mindig stabil vízszintes helyzetben kell lennie, vagyis 
a 2 végén lévő pöttyöknek egyazon szinten lévő lapkákra kell támaszkodniuk.

Megjegyzés: csak egy lapka középső pöttyével tehetjük meg, hogy egy híd 
létrehozásához nem támasztjuk alá; a lapka végein lévő pöttyöket nem hagy-
hatjuk alátámasztás nélkül.

4) Amelyik pöttyön rajta van egy másik lapka pöttye, az le van takarva, és nem 
lehet elmozdítani onnan. Ez olyan pöttyre is igaz, amely fölött híd megy át 
(vagyis amely fölött egy híd középső pöttye van). Azt a lapkát, amelyikhez ez 
a pötty tartozik, nem lehet elmozdítani, még akkor sem, ha fel lehetne venni 
a többi lapka helyzetének megváltoztatása nélkül.

Megjegyzés: ha üres mező lenne a híd alatt, ez a mező is foglaltnak számít. 
Nem szabad lapkát tolni a híd alá.

Emlékeztető: egy híd létrehozásához másik lapkákra kell felugrani. Ez azt 
jelenti, hogy csak olyan lapkával tehetjük ezt meg, amely már a táblán van. 
A PÜNCT-jével mindig egyenes vonalban kell mozogni és egy saját lapkánkra 
(lapkánk fölé) kell azt lerakni!

F. A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, amikor egy játékosnak sikerül összekötnie két szemközti 
oldalt. Az első játékos, aki ezt megteszi, megnyeri a játékot. Nézzetek rá felülről 
a táblára, hogy lássátok, az összekapcsolás teljes, megszakítatlan vagy sem (ld. 
az 8. képet a következő oldalon).

Ez a következőket jelenti:
– Minden pöttynek látszania kell ahhoz, hogy 
a kapcsolat része legyen.
– A pöttyök egymáshoz kapcsolódnak, 
ha egymással szomszédos mezőn vannak, 
mindegy, hogy hányadik szinten.
– Egy kapcsolat egy oldal bármelyik mezőjét 
összekötheti a szemközti oldal bármelyik mezőjével.
– Kapcsolatok szempontjából nincs különbség PÜNCT 
és alsórendű pötty között. Mindkettő része egyazon szín
lapkáinak, így mindkettő beleszámít.

Ha mindketten felraktátok az utolsó lapkátokat is a táblára, és sem te, sem 
az ellenfeled nem tudott létrehozni kapcsolatot, a játék döntetlennel végződik. 
Ez a legjobb pillanat arra, hogy elkezdjétek a PÜNCT-öt a standard szabályok 
szerint játszani.

Fontos megjegyzés: egy lapka, amelyik másik lapkákat eltakar, akár fontos 
információt is elrejthet a szemek elől. A PÜNCT nem memóriajáték, ezért 
bármikor felemelhetsz egy lapkát, hogy megnézd, mi van alatta. De az 
ideiglenesen felemelt lapkák elhelyezkedését illető viták elkerülése miatt nem 
emelhetsz fel egyszerre egynél több lapkát.

2. Standard szabályok
A teljes játék! Csak két különbség van az alapjátékhoz képest.

G. EGY LAPKA LERAKÁSA
Az alapjátékban az első játékos nem teheti le az első lapkáját a középső 
hatszög területére. Mostantól ez a szabály fennáll minden egyes lapka 
lerakására. Új lapkát sosem rakhatsz le a középső hatszögre, még csak 
részlegesen sem; először az azt körülvevő játékterületre kell lerakni. 
Csak a már táblán lévő lapkák mozoghatnak a középső hatszögre 
(vagy ki onnan)!

H. A JÁTÉK CÉLJA
Immár 2 lehetőség van a PÜNCT megnyerésére. Az első cél ugyanaz marad, 
mint az alapjátékban: kapcsolj össze két egymással szemközti oldalt. 
A második céllal tulajdonképpen a döntetleneket lehet eldönteni az egyik 
vagy a másik játékos javára. Ha az egyik játékos sem tudja befejezni 

a kapcsolatot, a játék véget ér, amint valamelyik játékos lerakja az utolsó 
lapkáját a táblára. Te és az ellenfeled mindketten megnézitek, a középső 
hatszögben hány mezőt foglaltok el (vagyis, ezen a belső területen hány 
pöttyöt tudtok összeszámolni a saját színetekben). 
A legtöbb mezőt elfoglaló játékos nyeri meg a játékot.
Ha te és az ellenfeled ugyanannyi mezővel zárja a játékot, döntetlennel zárul 
a játszma.

Amikor még csak kezded tanulni a PÜNCT-öt, ez a második cél ritkán fogja 
eldönteni a győztest. Valójában gyakran megtörténik az is, hogy egyáltalán 
nem mozgattok lapkát a középső hatszögbe az egész játék során. De ez nem 
számít! Ahogy kezdtek egyre jobban belejönni a játékba, megtapasztalhatjá-
tok, hogy néha drasztikusan meg kell változtatni a stratégiánkat, és a saját 
lapkáink középre mozgatására kell koncentrálnunk.

Jó szórakozást!

6×         2×

2×         2×

4×        2×

1×

Fehér nyer.



letehet új lapkákat a tábla bármelyik részére, beleértve a középső hatszöget is. 
(Ld. ismét az 1. képet: a fehérrel jelölt belső terület a középső hatszög.)

3) Lapkát mindig az első szintre kell tenni – a játéktábla szintjére. Új lapkát 
sosem tehetsz a már játékban lévő lapkák tetejére.

2. Lapka mozgatása
1) Csak saját színű lapkával léphetsz.

2) Lapkával lépéshez a PÜNCT-je (a beszínezett pöttye) 
határozza meg, hogy hova mozgatható. A PÜNCT-öt 
mindig egyenes vonalban kell mozgatni. Bármennyi 
mezőt lehet lépni vele, akár át másik lapkák fölött, 
akár be a középső hatszögbe vagy azon keresztül 
(ld. a 2. képet). 

A nyilak mutatják, hogy a lapka mely irányokba 
mozgatható.

3) A PÜNCT-korong! A PÜNCT-korong (a kerek, egypöttyös jelölő) használata 
nagyban megkönnyítheti a PÜNCT játékmenetének, stratégiáinak elsajátítását. 
Amikor sorra kerülsz, az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, és tedd 
a helyére a PÜNCT-korongot (vagyis tedd a jelölőt arra a mezőre, amelyen 
a lapka PÜNCT-je volt). A jelölő most rögzíti ezt a pontot a táblán. Így könnyen 
átlátható, hogy honnan indul a lapkánk, és melyik vonalak mentén mozgat-
ható (ld. a 3. képet).

Az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, 
és tedd a PÜNCT-jének helyére a jelölőkorongot. 
Ezt követően lépj a lapkával egyenes vonalban.

Megjegyzés: a PÜNCT-korong nem maradhat 
a táblán és nem lehet kapcsolat része. Vissza kell 
venned, valahányszor befejezted a lépésedet. 

4) Lapkával való lépéskor (mielőtt visszatennéd a táblára) a lapkát elforgat-
hatod. A lapka elforgatásakor a PÜNCT-jének mindig ugyanazon a ponton kell 
maradnia! Más szóval, a két alsóbbrendű pöttyöt a PÜNCT tengelye körül 
forgathatod el (ld. a 4. képet a következő oldalon).

Az elemek összekapcsolásának művészete
A GIPF-projekt ötödik tagja. 2 játékos részére

A játék az 5. elemről szól, a lélekről, a lehető legtágabb értelemben! Vagyis az 
emberi elméről, a tudatos és tudatalatti találkozásáról, az ihlet isteni szikráiról, 
a lelkes teremtés lehetőségéről. Ehhez kapcsolódóan a jelentésekkel való 
felruházásra és a művészetre való képességről, a szépérzékről. És végül, de 
nem utolsósorban: a bátorságról! Az elemek összekapcsolásáról, a meglévő 
dolgok értelmezéséről – és arról, hogy merjünk az egészhez hozzátenni valami 
személyeset!
A PÜNCT ezért az ellentétes oldalak összekapcsolásáról szól.

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 18 fehér, 3 pöttyből álló lapka
– 18 fekete, 3 pöttyből álló lapka
– 1 fehér PÜNCT-korong
– 1 fekete PÜNCT-korong
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
A célod az, hogy összekösd a játéktábla két egymással 
szemközti oldalát. Ehhez el kell foglalnod egy sor 
egymással szomszédos mezőt, amelyek az egyik 
oldalról a másik oldalra vezetnek (ld. az 1. képet).

3 különböző irányban lehet egymással szemközti 
oldalakat összekötni.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Tegyétek le a táblát a játékosok közé úgy, hogy a hosszú oldala (amelyen 
betűvel jelölt vonalak vannak) az egyik játékostól a másikhoz vezessen.

2) Sorsoljátok ki, melyik játékos melyik színnel legyen. Fehér kezdi a játékot.

3) Tegyétek a lapkáitokat a tábla felétek eső oldalára. Az ellenfeleteknek 
mindig látnia kell, hogy milyen lapkáitok maradtak még.

D. A LAPKÁK
1) Mindkét játékosnak 18-18 lapkája van: 6 egyenes 
lapka, 6 kanyarodó és 6 háromszöglapka. 
Mindegyik lapka 3 pöttyből áll, amelyekből az egyik 
színezéssel van megjelölve. A színezett pötty az első-
rendű pötty, ezt hívják a lapka „PÜNCT”-jének. A másik 
2 pöttyöt alsórendű pöttynek nevezzük.

2) Továbbá minden játékosnak van egy „PÜNCT-lapkája”. Ez nem más, mint egy 
egyetlen pöttyből álló kis, kerek korong. Ez nem része egyikük készletének 
sem, de használható jelölőként, hogy jobban átlássuk, miként mozgathatjuk 
a lapkáinkat a táblán.

1. ALAPJÁTÉK

E. EGY LÉPÉS MEGTÉTELE
Amikor sorra kerülsz, vagyis a körödben két lehetőség közül választhatsz: 
behozol egy újabb korongot a játékba, lerakva azt a táblára (1), vagy egy, már 
játékban lévő lapkával lépsz. Ha egy, már a táblán lévő lapkával lépsz, ismét 
kétféle lehetőség közül választhatsz: egy lapkát a táblán vagy másik mezőre 
mozgatsz (2), vagy másik lapkák tetejére (3).

1. Egy lapka lerakása
1) Válassz a készletedből egy lapkát, és tedd le a táblára. Egy lapkát úgy kell 
letenni a táblára, hogy minden pöttye foglaljon el (takarjon el) egy mezőt. 
Egy lapka tehát mindig elfoglal 3 mezőt.

2) A kezdőjátékos nem teheti le az első lapkáját a tábla középső hatszögének 
területére (részlegesen sem). Ez a korlátozás csak a játékot kezdő játékos 
legelső lépésére vonatkozik. A játék hátralévő részében mindkét játékos 

Mielőtt visszatennéd a lapkát a táblára, 
elforgathatod a PÜNCT-jének tengelye körül.

 

5) Egy lapka elmozgatása és elforgatása egy körnek, egy lépésnek számít, de 
nem kell mind a kettőt megtenned. Elforgathatsz egy lapkát anélkül is, hogy 
elmozdítanád a PÜNCT-jét (vagy elmozgathatod forgatás nélkül), és ez is egy 
teljes lépésnek számít.

6) Elléphetsz egy lapkával a tábla széléig, de mindig úgy kell forgatnod, hogy 
minden pöttye a játékterületen maradjon.

3. Ugrás másik lapkák tetejére
Ahhoz, hogy másik lapkák tetejére ugorj, először a fentiek szerint kell mozgat-
nod a lapkádat: a PÜNCT-jét egyenes vonalban mozgasd a(zok)hoz a 
lapká(k)hoz, amely(ek)re rá szeretnél ugrani.

Pár további szabályt �gyelembe kell venni:
1) A lapka PÜNCT-jét az egyik saját lapkád fölé kell mozgatni (nem számít, 
hogy PÜNCT-re vagy alsórendű pöttyre – ld. a 5. képet).

A nyilak jelzik, hogy az adott lapkával melyik lapkákra
ugorhatsz rá. A bal oldalon lévő lapkák tetejére nem
ugorhatsz rá, mert a lapkád PÜNCT-jét nem teheted 
rá az ellenfél lapkájára. 

2) Ez azt jelenti, hogy egy PÜNCT sosem rakható ellenfél lapkájára, de a kis 
pöttyök igen! Mozgatás után – ez esetben a PÜNCT-jének valamely saját 
lapkádra mozgatásáról van szó – a lapkádat elforgathatod. Ekkor az alsórendű 
pöttyeit ráteheted bármelyik elérhető lapka bármelyik pöttyére, akár a saját, 
akár az ellenfél lapkájáról van szó (ld. a 6. képet a következő oldalon).

Elforgathatod a lapkát, mielőtt ráraknád 
másik lapkákra.

3) Amikor másik lapkák tetejére ugrasz, eltakarod azokat a pöttyöket, ame-
lyeket lefedsz (az ellenfél pöttyeit, de a sajátjaidat is!). Ha egy lapkából akár 
egy pöttyöt is lefedsz, azzal mozgásképtelenné teszed. A mozgásképtelenné 
tett lapkát nem lehet mozgatni, sem forgatni, amíg egy vagy több pöttye le 
van takarva.

4) Csak akkor ugorhatsz egy lapkával másik lapkák tetejére, ha elegendő hely 
van a PÜNCT-jének és a két alsórendű pontjának ugyanazon a szinten. Egy 
lapkát mindig 3 pöttyre kell lerakni, hacsak nem képezünk hidat belőle (ld. 4: 
Híd létrehozása).

5) A szintek számát illetőleg nincsenek korlátok. Egy lapka felugorhat egy, 
kettő vagy több szint magasságra, és bármilyen magasságból átugorhat 
bármilyen másik magasságba, felfelé vagy lefelé. Például egy olyan lapka, 
amely korábban más lapkák tetejére lépett, később visszaléphet a tábla 
szintjére.

6) A legfelső lapkáknak mindig elsőbbségük van. Ez azt jelenti, hogy az ellenfél 
lánckapcsolatát kettévághatjuk azzal, hogy felugrunk a lapkáira.

Emlékeztető: Csak olyan lapka ugorhat másik lapkák tetejére, amely már a 
táblán van!

4. Híd létrehozása
1) Egy lapkával át lehet hidalni egy hasadékot. Az egyenes és a kanyarlapkák 
mindegyikének van 2 egyértelműen meghatározott vége. Ha az ilyen lapkák 
végén lévő pontokat 2 különböző lapkára tesszük, hídként használhatjuk ezt a 
lapkát, hiszen a középső pontot nem kell alátámasztani ahhoz, hogy a lapka 
stabilan álljon (ld. a 7. képet a következő oldalon). 

Ha egy egyenes vagy kanyarlapkával más lapkák 
tetejére ugrunk, a stabil vízszintes állapot elérésé-
hez elég, ha csak a két végén lévő pöttyöket tesszük
másik pöttyökre. (Nagyon ritka helyzet: megtörtén-
het, hogy egy kanyarlapkával egy másik kanyarlap-
ka tetejére ugrunk, ahhoz képest 180 fokkal elfor-
dítva a lapkát. Ebben az esetben úgy sikerül hidat 
létrehozni, hogy a lapkánkat csak egyetlen másik 
lapkára tettük rá.)

2) Egy háromszöglapkának nincsenek egyértelműen meghatározott végei, így 
ilyen lapkát nem használhatunk hídként. Ezt mindig 3 pöttyre kell rárakni.

3) Egy lapkának mindig stabil vízszintes helyzetben kell lennie, vagyis 
a 2 végén lévő pöttyöknek egyazon szinten lévő lapkákra kell támaszkodniuk.

Megjegyzés: csak egy lapka középső pöttyével tehetjük meg, hogy egy híd 
létrehozásához nem támasztjuk alá; a lapka végein lévő pöttyöket nem hagy-
hatjuk alátámasztás nélkül.

4) Amelyik pöttyön rajta van egy másik lapka pöttye, az le van takarva, és nem 
lehet elmozdítani onnan. Ez olyan pöttyre is igaz, amely fölött híd megy át 
(vagyis amely fölött egy híd középső pöttye van). Azt a lapkát, amelyikhez ez 
a pötty tartozik, nem lehet elmozdítani, még akkor sem, ha fel lehetne venni 
a többi lapka helyzetének megváltoztatása nélkül.

Megjegyzés: ha üres mező lenne a híd alatt, ez a mező is foglaltnak számít. 
Nem szabad lapkát tolni a híd alá.

Emlékeztető: egy híd létrehozásához másik lapkákra kell felugrani. Ez azt 
jelenti, hogy csak olyan lapkával tehetjük ezt meg, amely már a táblán van. 
A PÜNCT-jével mindig egyenes vonalban kell mozogni és egy saját lapkánkra 
(lapkánk fölé) kell azt lerakni!

F. A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, amikor egy játékosnak sikerül összekötnie két szemközti 
oldalt. Az első játékos, aki ezt megteszi, megnyeri a játékot. Nézzetek rá felülről 
a táblára, hogy lássátok, az összekapcsolás teljes, megszakítatlan vagy sem (ld. 
az 8. képet a következő oldalon).

Ez a következőket jelenti:
– Minden pöttynek látszania kell ahhoz, hogy 
a kapcsolat része legyen.
– A pöttyök egymáshoz kapcsolódnak, 
ha egymással szomszédos mezőn vannak, 
mindegy, hogy hányadik szinten.
– Egy kapcsolat egy oldal bármelyik mezőjét 
összekötheti a szemközti oldal bármelyik mezőjével.
– Kapcsolatok szempontjából nincs különbség PÜNCT 
és alsórendű pötty között. Mindkettő része egyazon szín
lapkáinak, így mindkettő beleszámít.

Ha mindketten felraktátok az utolsó lapkátokat is a táblára, és sem te, sem 
az ellenfeled nem tudott létrehozni kapcsolatot, a játék döntetlennel végződik. 
Ez a legjobb pillanat arra, hogy elkezdjétek a PÜNCT-öt a standard szabályok 
szerint játszani.

Fontos megjegyzés: egy lapka, amelyik másik lapkákat eltakar, akár fontos 
információt is elrejthet a szemek elől. A PÜNCT nem memóriajáték, ezért 
bármikor felemelhetsz egy lapkát, hogy megnézd, mi van alatta. De az 
ideiglenesen felemelt lapkák elhelyezkedését illető viták elkerülése miatt nem 
emelhetsz fel egyszerre egynél több lapkát.

2. Standard szabályok
A teljes játék! Csak két különbség van az alapjátékhoz képest.

G. EGY LAPKA LERAKÁSA
Az alapjátékban az első játékos nem teheti le az első lapkáját a középső 
hatszög területére. Mostantól ez a szabály fennáll minden egyes lapka 
lerakására. Új lapkát sosem rakhatsz le a középső hatszögre, még csak 
részlegesen sem; először az azt körülvevő játékterületre kell lerakni. 
Csak a már táblán lévő lapkák mozoghatnak a középső hatszögre 
(vagy ki onnan)!

H. A JÁTÉK CÉLJA
Immár 2 lehetőség van a PÜNCT megnyerésére. Az első cél ugyanaz marad, 
mint az alapjátékban: kapcsolj össze két egymással szemközti oldalt. 
A második céllal tulajdonképpen a döntetleneket lehet eldönteni az egyik 
vagy a másik játékos javára. Ha az egyik játékos sem tudja befejezni 

a kapcsolatot, a játék véget ér, amint valamelyik játékos lerakja az utolsó 
lapkáját a táblára. Te és az ellenfeled mindketten megnézitek, a középső 
hatszögben hány mezőt foglaltok el (vagyis, ezen a belső területen hány 
pöttyöt tudtok összeszámolni a saját színetekben). 
A legtöbb mezőt elfoglaló játékos nyeri meg a játékot.
Ha te és az ellenfeled ugyanannyi mezővel zárja a játékot, döntetlennel zárul 
a játszma.

Amikor még csak kezded tanulni a PÜNCT-öt, ez a második cél ritkán fogja 
eldönteni a győztest. Valójában gyakran megtörténik az is, hogy egyáltalán 
nem mozgattok lapkát a középső hatszögbe az egész játék során. De ez nem 
számít! Ahogy kezdtek egyre jobban belejönni a játékba, megtapasztalhatjá-
tok, hogy néha drasztikusan meg kell változtatni a stratégiánkat, és a saját 
lapkáink középre mozgatására kell koncentrálnunk.

Jó szórakozást!



letehet új lapkákat a tábla bármelyik részére, beleértve a középső hatszöget is. 
(Ld. ismét az 1. képet: a fehérrel jelölt belső terület a középső hatszög.)

3) Lapkát mindig az első szintre kell tenni – a játéktábla szintjére. Új lapkát 
sosem tehetsz a már játékban lévő lapkák tetejére.

2. Lapka mozgatása
1) Csak saját színű lapkával léphetsz.

2) Lapkával lépéshez a PÜNCT-je (a beszínezett pöttye) 
határozza meg, hogy hova mozgatható. A PÜNCT-öt 
mindig egyenes vonalban kell mozgatni. Bármennyi 
mezőt lehet lépni vele, akár át másik lapkák fölött, 
akár be a középső hatszögbe vagy azon keresztül 
(ld. a 2. képet). 

A nyilak mutatják, hogy a lapka mely irányokba 
mozgatható.

3) A PÜNCT-korong! A PÜNCT-korong (a kerek, egypöttyös jelölő) használata 
nagyban megkönnyítheti a PÜNCT játékmenetének, stratégiáinak elsajátítását. 
Amikor sorra kerülsz, az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, és tedd 
a helyére a PÜNCT-korongot (vagyis tedd a jelölőt arra a mezőre, amelyen 
a lapka PÜNCT-je volt). A jelölő most rögzíti ezt a pontot a táblán. Így könnyen 
átlátható, hogy honnan indul a lapkánk, és melyik vonalak mentén mozgat-
ható (ld. a 3. képet).

Az elmozdítani kívánt lapkát vedd fel a tábláról, 
és tedd a PÜNCT-jének helyére a jelölőkorongot. 
Ezt követően lépj a lapkával egyenes vonalban.

Megjegyzés: a PÜNCT-korong nem maradhat 
a táblán és nem lehet kapcsolat része. Vissza kell 
venned, valahányszor befejezted a lépésedet. 

4) Lapkával való lépéskor (mielőtt visszatennéd a táblára) a lapkát elforgat-
hatod. A lapka elforgatásakor a PÜNCT-jének mindig ugyanazon a ponton kell 
maradnia! Más szóval, a két alsóbbrendű pöttyöt a PÜNCT tengelye körül 
forgathatod el (ld. a 4. képet a következő oldalon).

Az elemek összekapcsolásának művészete
A GIPF-projekt ötödik tagja. 2 játékos részére

A játék az 5. elemről szól, a lélekről, a lehető legtágabb értelemben! Vagyis az 
emberi elméről, a tudatos és tudatalatti találkozásáról, az ihlet isteni szikráiról, 
a lelkes teremtés lehetőségéről. Ehhez kapcsolódóan a jelentésekkel való 
felruházásra és a művészetre való képességről, a szépérzékről. És végül, de 
nem utolsósorban: a bátorságról! Az elemek összekapcsolásáról, a meglévő 
dolgok értelmezéséről – és arról, hogy merjünk az egészhez hozzátenni valami 
személyeset!
A PÜNCT ezért az ellentétes oldalak összekapcsolásáról szól.

A. A JÁTÉK TARTALMA
– 1 játéktábla
– 18 fehér, 3 pöttyből álló lapka
– 18 fekete, 3 pöttyből álló lapka
– 1 fehér PÜNCT-korong
– 1 fekete PÜNCT-korong
– 1 zsák
– ez a játékszabály

B. A JÁTÉK CÉLJA
A célod az, hogy összekösd a játéktábla két egymással 
szemközti oldalát. Ehhez el kell foglalnod egy sor 
egymással szomszédos mezőt, amelyek az egyik 
oldalról a másik oldalra vezetnek (ld. az 1. képet).

3 különböző irányban lehet egymással szemközti 
oldalakat összekötni.

C. ELŐKÉSZÜLETEK
1) Tegyétek le a táblát a játékosok közé úgy, hogy a hosszú oldala (amelyen 
betűvel jelölt vonalak vannak) az egyik játékostól a másikhoz vezessen.

2) Sorsoljátok ki, melyik játékos melyik színnel legyen. Fehér kezdi a játékot.

3) Tegyétek a lapkáitokat a tábla felétek eső oldalára. Az ellenfeleteknek 
mindig látnia kell, hogy milyen lapkáitok maradtak még.

D. A LAPKÁK
1) Mindkét játékosnak 18-18 lapkája van: 6 egyenes 
lapka, 6 kanyarodó és 6 háromszöglapka. 
Mindegyik lapka 3 pöttyből áll, amelyekből az egyik 
színezéssel van megjelölve. A színezett pötty az első-
rendű pötty, ezt hívják a lapka „PÜNCT”-jének. A másik 
2 pöttyöt alsórendű pöttynek nevezzük.

2) Továbbá minden játékosnak van egy „PÜNCT-lapkája”. Ez nem más, mint egy 
egyetlen pöttyből álló kis, kerek korong. Ez nem része egyikük készletének 
sem, de használható jelölőként, hogy jobban átlássuk, miként mozgathatjuk 
a lapkáinkat a táblán.

1. ALAPJÁTÉK

E. EGY LÉPÉS MEGTÉTELE
Amikor sorra kerülsz, vagyis a körödben két lehetőség közül választhatsz: 
behozol egy újabb korongot a játékba, lerakva azt a táblára (1), vagy egy, már 
játékban lévő lapkával lépsz. Ha egy, már a táblán lévő lapkával lépsz, ismét 
kétféle lehetőség közül választhatsz: egy lapkát a táblán vagy másik mezőre 
mozgatsz (2), vagy másik lapkák tetejére (3).

1. Egy lapka lerakása
1) Válassz a készletedből egy lapkát, és tedd le a táblára. Egy lapkát úgy kell 
letenni a táblára, hogy minden pöttye foglaljon el (takarjon el) egy mezőt. 
Egy lapka tehát mindig elfoglal 3 mezőt.

2) A kezdőjátékos nem teheti le az első lapkáját a tábla középső hatszögének 
területére (részlegesen sem). Ez a korlátozás csak a játékot kezdő játékos 
legelső lépésére vonatkozik. A játék hátralévő részében mindkét játékos 

Mielőtt visszatennéd a lapkát a táblára, 
elforgathatod a PÜNCT-jének tengelye körül.

 

5) Egy lapka elmozgatása és elforgatása egy körnek, egy lépésnek számít, de 
nem kell mind a kettőt megtenned. Elforgathatsz egy lapkát anélkül is, hogy 
elmozdítanád a PÜNCT-jét (vagy elmozgathatod forgatás nélkül), és ez is egy 
teljes lépésnek számít.

6) Elléphetsz egy lapkával a tábla széléig, de mindig úgy kell forgatnod, hogy 
minden pöttye a játékterületen maradjon.

3. Ugrás másik lapkák tetejére
Ahhoz, hogy másik lapkák tetejére ugorj, először a fentiek szerint kell mozgat-
nod a lapkádat: a PÜNCT-jét egyenes vonalban mozgasd a(zok)hoz a 
lapká(k)hoz, amely(ek)re rá szeretnél ugrani.

Pár további szabályt �gyelembe kell venni:
1) A lapka PÜNCT-jét az egyik saját lapkád fölé kell mozgatni (nem számít, 
hogy PÜNCT-re vagy alsórendű pöttyre – ld. a 5. képet).

A nyilak jelzik, hogy az adott lapkával melyik lapkákra
ugorhatsz rá. A bal oldalon lévő lapkák tetejére nem
ugorhatsz rá, mert a lapkád PÜNCT-jét nem teheted 
rá az ellenfél lapkájára. 

2) Ez azt jelenti, hogy egy PÜNCT sosem rakható ellenfél lapkájára, de a kis 
pöttyök igen! Mozgatás után – ez esetben a PÜNCT-jének valamely saját 
lapkádra mozgatásáról van szó – a lapkádat elforgathatod. Ekkor az alsórendű 
pöttyeit ráteheted bármelyik elérhető lapka bármelyik pöttyére, akár a saját, 
akár az ellenfél lapkájáról van szó (ld. a 6. képet a következő oldalon).

Elforgathatod a lapkát, mielőtt ráraknád 
másik lapkákra.

3) Amikor másik lapkák tetejére ugrasz, eltakarod azokat a pöttyöket, ame-
lyeket lefedsz (az ellenfél pöttyeit, de a sajátjaidat is!). Ha egy lapkából akár 
egy pöttyöt is lefedsz, azzal mozgásképtelenné teszed. A mozgásképtelenné 
tett lapkát nem lehet mozgatni, sem forgatni, amíg egy vagy több pöttye le 
van takarva.

4) Csak akkor ugorhatsz egy lapkával másik lapkák tetejére, ha elegendő hely 
van a PÜNCT-jének és a két alsórendű pontjának ugyanazon a szinten. Egy 
lapkát mindig 3 pöttyre kell lerakni, hacsak nem képezünk hidat belőle (ld. 4: 
Híd létrehozása).

5) A szintek számát illetőleg nincsenek korlátok. Egy lapka felugorhat egy, 
kettő vagy több szint magasságra, és bármilyen magasságból átugorhat 
bármilyen másik magasságba, felfelé vagy lefelé. Például egy olyan lapka, 
amely korábban más lapkák tetejére lépett, később visszaléphet a tábla 
szintjére.

6) A legfelső lapkáknak mindig elsőbbségük van. Ez azt jelenti, hogy az ellenfél 
lánckapcsolatát kettévághatjuk azzal, hogy felugrunk a lapkáira.

Emlékeztető: Csak olyan lapka ugorhat másik lapkák tetejére, amely már a 
táblán van!

4. Híd létrehozása
1) Egy lapkával át lehet hidalni egy hasadékot. Az egyenes és a kanyarlapkák 
mindegyikének van 2 egyértelműen meghatározott vége. Ha az ilyen lapkák 
végén lévő pontokat 2 különböző lapkára tesszük, hídként használhatjuk ezt a 
lapkát, hiszen a középső pontot nem kell alátámasztani ahhoz, hogy a lapka 
stabilan álljon (ld. a 7. képet a következő oldalon). 

Ha egy egyenes vagy kanyarlapkával más lapkák 
tetejére ugrunk, a stabil vízszintes állapot elérésé-
hez elég, ha csak a két végén lévő pöttyöket tesszük
másik pöttyökre. (Nagyon ritka helyzet: megtörtén-
het, hogy egy kanyarlapkával egy másik kanyarlap-
ka tetejére ugrunk, ahhoz képest 180 fokkal elfor-
dítva a lapkát. Ebben az esetben úgy sikerül hidat 
létrehozni, hogy a lapkánkat csak egyetlen másik 
lapkára tettük rá.)

2) Egy háromszöglapkának nincsenek egyértelműen meghatározott végei, így 
ilyen lapkát nem használhatunk hídként. Ezt mindig 3 pöttyre kell rárakni.

3) Egy lapkának mindig stabil vízszintes helyzetben kell lennie, vagyis 
a 2 végén lévő pöttyöknek egyazon szinten lévő lapkákra kell támaszkodniuk.

Megjegyzés: csak egy lapka középső pöttyével tehetjük meg, hogy egy híd 
létrehozásához nem támasztjuk alá; a lapka végein lévő pöttyöket nem hagy-
hatjuk alátámasztás nélkül.

4) Amelyik pöttyön rajta van egy másik lapka pöttye, az le van takarva, és nem 
lehet elmozdítani onnan. Ez olyan pöttyre is igaz, amely fölött híd megy át 
(vagyis amely fölött egy híd középső pöttye van). Azt a lapkát, amelyikhez ez 
a pötty tartozik, nem lehet elmozdítani, még akkor sem, ha fel lehetne venni 
a többi lapka helyzetének megváltoztatása nélkül.

Megjegyzés: ha üres mező lenne a híd alatt, ez a mező is foglaltnak számít. 
Nem szabad lapkát tolni a híd alá.

Emlékeztető: egy híd létrehozásához másik lapkákra kell felugrani. Ez azt 
jelenti, hogy csak olyan lapkával tehetjük ezt meg, amely már a táblán van. 
A PÜNCT-jével mindig egyenes vonalban kell mozogni és egy saját lapkánkra 
(lapkánk fölé) kell azt lerakni!

F. A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, amikor egy játékosnak sikerül összekötnie két szemközti 
oldalt. Az első játékos, aki ezt megteszi, megnyeri a játékot. Nézzetek rá felülről 
a táblára, hogy lássátok, az összekapcsolás teljes, megszakítatlan vagy sem (ld. 
az 8. képet a következő oldalon).

Ez a következőket jelenti:
– Minden pöttynek látszania kell ahhoz, hogy 
a kapcsolat része legyen.
– A pöttyök egymáshoz kapcsolódnak, 
ha egymással szomszédos mezőn vannak, 
mindegy, hogy hányadik szinten.
– Egy kapcsolat egy oldal bármelyik mezőjét 
összekötheti a szemközti oldal bármelyik mezőjével.
– Kapcsolatok szempontjából nincs különbség PÜNCT 
és alsórendű pötty között. Mindkettő része egyazon szín
lapkáinak, így mindkettő beleszámít.

Ha mindketten felraktátok az utolsó lapkátokat is a táblára, és sem te, sem 
az ellenfeled nem tudott létrehozni kapcsolatot, a játék döntetlennel végződik. 
Ez a legjobb pillanat arra, hogy elkezdjétek a PÜNCT-öt a standard szabályok 
szerint játszani.

Fontos megjegyzés: egy lapka, amelyik másik lapkákat eltakar, akár fontos 
információt is elrejthet a szemek elől. A PÜNCT nem memóriajáték, ezért 
bármikor felemelhetsz egy lapkát, hogy megnézd, mi van alatta. De az 
ideiglenesen felemelt lapkák elhelyezkedését illető viták elkerülése miatt nem 
emelhetsz fel egyszerre egynél több lapkát.

2. Standard szabályok
A teljes játék! Csak két különbség van az alapjátékhoz képest.

G. EGY LAPKA LERAKÁSA
Az alapjátékban az első játékos nem teheti le az első lapkáját a középső 
hatszög területére. Mostantól ez a szabály fennáll minden egyes lapka 
lerakására. Új lapkát sosem rakhatsz le a középső hatszögre, még csak 
részlegesen sem; először az azt körülvevő játékterületre kell lerakni. 
Csak a már táblán lévő lapkák mozoghatnak a középső hatszögre 
(vagy ki onnan)!

H. A JÁTÉK CÉLJA
Immár 2 lehetőség van a PÜNCT megnyerésére. Az első cél ugyanaz marad, 
mint az alapjátékban: kapcsolj össze két egymással szemközti oldalt. 
A második céllal tulajdonképpen a döntetleneket lehet eldönteni az egyik 
vagy a másik játékos javára. Ha az egyik játékos sem tudja befejezni 

a kapcsolatot, a játék véget ér, amint valamelyik játékos lerakja az utolsó 
lapkáját a táblára. Te és az ellenfeled mindketten megnézitek, a középső 
hatszögben hány mezőt foglaltok el (vagyis, ezen a belső területen hány 
pöttyöt tudtok összeszámolni a saját színetekben). 
A legtöbb mezőt elfoglaló játékos nyeri meg a játékot.
Ha te és az ellenfeled ugyanannyi mezővel zárja a játékot, döntetlennel zárul 
a játszma.

Amikor még csak kezded tanulni a PÜNCT-öt, ez a második cél ritkán fogja 
eldönteni a győztest. Valójában gyakran megtörténik az is, hogy egyáltalán 
nem mozgattok lapkát a középső hatszögbe az egész játék során. De ez nem 
számít! Ahogy kezdtek egyre jobban belejönni a játékba, megtapasztalhatjá-
tok, hogy néha drasztikusan meg kell változtatni a stratégiánkat, és a saját 
lapkáink középre mozgatására kell koncentrálnunk.

Jó szórakozást!


