
Játékszabály

TARTALOM
∆ 56 Triomino kő, 4 állvány, játékszabály

A JÁTÉKOSOK CÉLJA
A lehető legtöbb pontot elérni a Triomino kövek taktikus lehelyezésével.

ELŐKÉSZÜLETEK
Lefordítva terítsük a Triomino köveket az asztalra, és keverjük össze. 
- 2 játékos esetén minden játékos vegyen el 9 Triomino követ, és tegye az állványára.
- 3 vagy 4 játékos esetén minden játékos vegyen el 7 Triomino követ, és tegye az állványára.
A megmaradt Triomino kövek alkotják a bankot.
A kezdőjátékos megállapításához minden játékos húzzon egy plusz Triomino követ a bankból, majd adja össze a plusz 
Triomino köve sarkain álló számokat. A játékot az kezdi, aki a legnagyobb értékű Triomino követ húzta. Egyezőség esetén 
az érintett játékosok egy – egy újabb követ húznak a bankból. A kezdőjátékos megállapítása után a plusz köveket vissza kell 
tenni a bankba, és a bankot alkotó Triomino köveket ismét össze kell keverni.

A JÁTÉK MENETE
A kezdőjátékos letesz az asztal közepére egy Triomino követ az állványáról, majd megkapja az érte járó pontot (lásd az A áb-
rát). A lépése ezzel véget ért, a játékot az óramutató járásával megegyező irányban a következő játékos folytatja. A következő 
játékosnak az asztalon fekvő Triomino kőhöz kell egy Triomino követ az állványáról illesztenie. Az illesztés akkor megfelelő, 
ha az összeillesztett oldalon a Triomino kövek sarkain azonos számok állnak (lásd a B és a C ábrát). A soron lévő játékos 
a lépésében mindig csak 1 Triomino követ tehet le. A játékosoknak figyelniük kell arra, hogy a játék folyamán lehelyezett 
minden Triomino kő illesztése megfeleljen a fenti szabálynak.

PONTOK ÉS BÓNUSZPONTOK
A soron lévő játékos pontjának megállapításához össze kell adni az általa lehelyezett Triomino kő sarkain álló számokat. 
Továbbá a játékos bónuszpontokat is kaphat a következő formákért:
∆ 40 bónuszpontot hoz egy HÍD (lásd az F ábrát). Egy híd kialakításához a Triomino kő két oldalának szabadon kell marad-
nia, és a kő szemben álló oldalán is illeszkedniük kell a számoknak. 
∆ 50 bónuszpontot hoz egy HATSZÖG (lásd a G ábrát).
∆ 60 bónuszpontot hoz egy DUPLA HATSZÖG (lásd a H ábrát).
∆ 70 bónuszpontot hoz egy HÁROMSZOROS HATSZÖG (lásd az I ábrát).

EGY TRIOMINO KŐ HÚZÁSA
Ha a soron lévő játékos nem tud, vagy nem akar Triomino követ letenni, akkor húznia kell egy új követ a bankból, és azt meg 
kell próbálnia azonnal letenni. Ha még mindig nem tud letenni, egy újabb azaz második követ kell húznia a bankból, és azt 
kell megpróbálnia letenni. Ha ezt a második követ sem tudja letenni, akkor egy utolsó harmadik követ kell húznia, amit szintén 
meg kell próbálnia letenni. Minden új kő után 5 pontot le kell vonni a játékostól. Amennyiben a harmadik követ sem tette le, 
úgy extra -10 pontot kap. Tehát összesen -25 pontot (5+5+5+10=25). A játékos lépése ezzel véget ért.

A JÁTÉK VÉGE
Az a játékos, aki az utolsó Triomino kövét teszi az állványáról az asztalra 25 bónuszpontot kap, valamint megkapja a játékos-
társai állványain maradt Triomino kövek értékét is.

A GYŐZTES
Az a játékos lesz a győztes, aki a legtöbb pontot szerezte a játék végéig. 

MEGJEGYZÉSEK
- Abban az esetben, ha a játékosnak húznia kellene egy követ a bankból, de a bank üres (elfogytak a kövek), a játékosnak ki 
kell szállnia a játékból, és a pontjai nem változnak.
- Ha már egyik játékos sem tud letenni egy követ sem, a játék véget ér. A játékosok ekkor összeadják az állványaikon maradt 
kövek értékét, és ezt az összeget levonják a játék folyamán megszerzett pontjaikból. 
- Minden Triomino kő egyedi, ezért érdemes lehelyezési stratégiákat kidolgozni. Egy kő lehelyezésekor érdemes előre 
tervezni, és lehetőség szerint „helyet” előkészíteni, egy következő kövünk számára.

HIVATALOS SZABÁLYOK
A Triominos játékot gyakran játsszák egy fordulóval, a pontok feljegyzése nélkül. 
De léteznek hivatalos versenyszabályok, amiket az elhivatott játékosoknak ajánlunk. A játékosok célja az, hogy 400 pontot 
csináljanak. Általában 2-3 forduló szükséges ilyen sok pont megszerzéséhez. Amikor egy játékos eléri a 400 pontot, a 
játékosok még a megkezdett játékot befejezik, majd összegzik a pontjaikat. Az a játékos lesz a győztes, aki a legtöbb pontot 
szerezte a játék végéig.
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Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket tartalmaz! 
Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt, mert a szabályban szereplő adatokra 
még szüksége lehet. A tartalom változtatásának a jogát fenntartjuk.
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