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KIVI  

Egy pörgős taktikai kockajáték. 
Dobd a kockát, és az összecsapás kezdetét veszi! 

 
2 – 4 játékos részére 

20-30 perc játékidő 

8 éves kortól 

 

Tartalom: 1 db társasjáték tábla, 6 db dobókocka, 40 üveg jelölő (10 db játékosonként) 

A játék célja: 

Minél több pont összegyűjtése a táblán elhelyezett jelölők által. A játéknak az lesz a győztese, aki a 

10. kör végére a legtöbb pontot gyűjti a kialakított helyzetekből. 

Előkészületek: 

Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére, mindenki számára jól láthatóan és elérhetően! 

Minden játékos válasszon egy színt, és vegye magához az ahhoz tartozó 10 darab üveg jelölőt! 

Kockadobással döntsük el, hogy ki lesz a kezdő játékos! Mindenki dob eggyel, akié nagyobb, az kezd. 

Játékmenet: 

A soron lévő játékos dob a hat kockával. Vagy elfogadja a dobott értékeket, vagy tetszőleges számú 

dobókockát újra dob. Ezt még egyszer megismételheti, vagyis összesen kétszer dobhatja újra 

bármennyi kockáját. Amennyiben van a kidobott kombinációhoz tartozó szabad játékmező, köteles 

az egyik jelölőjét, az annak megfelelő játékmező valamelyikére elhelyezni.  

pl: 6, 4, 4, 4, 2, 2 a kockák értéke. Jelölő helyezhető a „mindegyik páros”, vagy az „1x három 

egyforma és 1x pár” mezőre is. 

Amennyiben 5 egyforma érték, vagy a hatos sorozat (1, 2, 3, 4, 5, 6) jön ki, akkor a játékos egy neki 

tetsző, nem foglalt játékmezőre helyezheti a jelölőjét. 

Amennyiben 6 egyforma érték jön ki, akkor a játékos egy neki tetsző, nem foglalt vagy akár foglalt 

játékmezőre is lehelyezheti a jelölőjét. Az esetlegesen így levett jelölőt egy számára tetszőleges 

játékmezőre kell elhelyeznie. 

Amennyiben nincsen a dobott értéknek megfelelő – szabad – játékmező, akkor egy jelölőjét ki kell 

tennie a játékból. Ez visszakerül a dobozba, és a játék végén nem fog pontot érni. 

Amikor a soron lévő játékos – akár a táblán, akár a dobozba – elhelyezte a jelölőjét, a játékot a tőle 

balra ülő játékos folytatja. 

Tipp: Célravezető a korábban lerakott jelölőinkhez oldalszomszédosan kapcsolódva elhelyezni a 

soron következő jelölőnket, és/vagy egy ellenfél jelölőinek közé ékelve. (lásd a pontozásnál) 

Fontos: Minden egyes kockán szereplő érték kötelezően számba veendő. 

Például a dobott értékek: 5, 5, 5, 3, 3, 2, akkor az „1x három egyforma és 1x pár” mezőre kell helyezni 

a jelölőt, nincsen lehetőség a „három egyforma”, vagy akár a „két pár” mezőre helyezni a jelölőt. 
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Pontozás: 

Amikor minden játékos lejátszotta a 10. körét, kezdetét veszi a pontszámítás. 

Az egyedülálló jelölők, az elfoglalt mező színétől függően érnek pontot: 

- ciklámen mező: 3 pontot ér 

- fekete mező:  2 pontot ér 

- fehér mező:  1 pontot ér 

Az összefüggő sorok, és/vagy oszlopok annyi pontot érnek, amennyi az azt alkotó jelölők alatti mezők 

értékének összessége, felszorozva az egy sort/oszlopot alkotó jelölők számával. 

Minden egyes önálló sort és oszlopot alkotó sorozat ily módon értékelendő. Amennyiben egy jelölő 

sorban és oszlopban is összefügg több azonos színű jelölővel, akkor az, két helyre is beszámolandó. 

A játékosok végső pontszámát az így kapott részösszegek összesége adja. 

Példa a pontozásra: 

A zöld jelölővel játszó játékos pontjai: 

Vízszintesen:  1+2+3=6 

a sor értéke: 6x3=18 pont 

Vízszintesen:  2+3=5 

a sor értéke: 5x2=10 pont 

Függőlegesen:  2+1+2=5 

a sor értéke: 5x3=15 pont 

Függőlegesen:  2+3=5 

a sor értéke: 5x2=10 pont 

Egyesével lehelyezett jelölők: 

1+2=3 

Összes pontszám: 18+10+15+10+3 = 56 pont 

 

Mező jelölések 
jelentése 

 

két pár 

 

három 
egyforma + 
egy pár 

 

három 
egyforma 

 

négy egymást 
követő érték 

 

mind páros 

 

mind páratlan 

 

négy egyforma 

 

12, vagy az 
alatti 
összérték  

30, vagy az 
feletti 
összérték  

öt egymást 
követő érték 

 

kétszer 
három 
egyforma  

négy egyforma 
+ egy pár 
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