
GK 56897 Szerencsés taktikai játék (Szerencse- és taktikai játék) 
 
Életkor: 6 éves kortól 
Játékosok száma: 2 
  
A készlet tartalma: Egy kétszemélyes fa játéktábla lecsukható számokkal, és 4 fa 
dobókocka 
 
A játék célja 
Minél több számot lecsukni a táblán, lehetőleg mind az összest. Az a játékos nyer, akinek 
először sikerül mind az összes számot lecsuknia. Ha a játék véget ér még mielőtt ez 
bekövetkezne, az nyer, akinél a nyitva maradt számok összege kevesebb. 
 
Előkészület 
A játékosok leülnek szemben egymással, maguk közé teszik a táblát. Mindketten kapnak 
két dobókockát, amivel a tábla erre szolgáló részén gurítanak. Induláskor a számok 
nyitva vannak. A két kockával egyszerre kell gurítani. 
 
Játékszabályok 
Mindig mindkét kockával dobunk. A két eredményt összeadjuk, és elkezdődhet a számok 
becsukása. Ez a játékos döntése szerint történhet. Ha például dobott egy 3-at és egy 6-ot, 
annak az összege 9. Ezután többféleképpen csukhatja le a számokat: 

1. Lecsukja a 9-est. 
2. Lecsukja a 8-ast és az 1-est. 
3. Lecsukja a 7-est és a 2-est. 
4. Lecsukja a 6-ost és a 3-ast. 
5. Lecsukja az 5-öst és a 4-est. 

A dobott számok összege tehát meg kell, hogy feleljen a lecsukott számok összegével.  
Hogy ezt milyen számok kombinációjával éri el, a játékos taktikáján illetve lehetőségein 
múlik. 
Egyszerre kettőnél több szám nem csukható le.  
Minden alkalommal le kell csukni egy vagy két számot. 
A játékosok felváltva dobnak mindaddig, míg egyikük le nem csukja az összes számot, 
vagy amíg valamelyik már nem tud lecsukni a dobásnak megfelelő összegű számokat. 
Utóbbi esetben mindkét játékos nyitva maradt számait összeszámolják, és akinek kisebb 
összeg jön ki, az nyeri azt a kört. 
A táblát újra kiinduló helyzetbe rakják, megnyitva az összes számot, és kezdődhet az 
újabb kör. 
 
Ha többen játszanak, csapatokat alkothatnak, melyek egymás ellen küzdenek. 
 
Sok örömöt, sok szerencsét kívánunk a játékhoz! 
 
 
A játékot importálja és forgalmazza:   Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel.:06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.h 
Web: www.katica.hu 
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