İKİ OYUNCU İÇİN KURALLAR

TR
İÇİNDEKİLER :

GEREKLİ MALZEMELER :

OYUN KURALLARI - 1 ve 2 Oyuncu

12 adet Pentam�no*. 1 oyun alanı. 1 adet oyun alanındak� seç�lm�ş bölgey� d�ğer bölgeden ayıran ayraç.
Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan:
• 3 Sayfa (sayfa 5-7) tablolar ile verilen Zorlu Penta Görevleri «Pentas Grand Challenge».
(Büyük Silem «GRAND CHELEM», Süper Silem «SUPER CHELEM», Onur Ödülü «CHALLENGE»).
• İk� k�ş�l�k oyun �ç�n kullanım kılavuzunun arka sayfasında yer alan kareli oyun alanı.
* B�r Pentam�no, en az b�r ortak kenara sah�p yan yana 5 karen�n oluşturduğu b�r şek�ld�r. Bu nedenle,
12 Pentamino’dan her biri, oyun alanında tam olarak 5 kareyi kapsar.

BİR OYUNCU İÇİN KURALLAR
GEREKLİ MALZEMELER :
12 Pentam�no. Oyun alanı ve ayraç. Kullanım kılavuzu.

OYUNUN AMACI :

Oyun alanında, bel�rl� sayıda Pentam�no kullanarak, PENTA olarak adlandırılan alanları oluşturmak.
(Kutunun arkasındak� görsele bakınız.) Katamino’da PENTA terimi oyun alanındaki ayraç tarafından
sınırlandırılan alanı tamamen kapsayan bir grup Pentamino’yu ifade eder.

ÖNEMLİ ÖZELLİK :

Pentam�no'ların her iki yüzü de kullanılabilir. Mutlaka yatay olarak yerleşt�r�lmesi gereken Pentam�no n°
1 dışındaki tüm Pentamino'ları oyun alanı üzerine istediğiniz yöne çevirerek yerleşt�reb�l�rsiniz.

NASIL OYNANIR : SÜPER SİLEM

Ayracı oyun alanında 5 ve 6 sayıları arasına d�key olarak yerleşt�r�n. Kullanım kılavuzu’nda (sayfa 6) A
satırında göster�len 5 Pentam�no’yu, d�ğer b�r dey�şle, 2,4,6,10 ve 11 numaralı Pentam�no’ları alın ve
PENTA 5’� tamamlayın.
Daha sonra, ayracı b�r kademe �ler� alın ve 6 �le 7 sayıları arasına yerleşt�r�n.
Zaten 5 Pentam�no kullanmıştınız, ş�md� A satırının 6. sütununda göster�len 8 numaralı
Pentam�no’yu da almalısınız. Bu 6 parçayı kullanarak ş�md� PENTA 6’yı yapab�l�rs�n�z.
Tüm görevler� tamamlamak �ç�n yukarıdak� g�b� devam ed�n (A'dan L'ye).
12 satırda yer alan görevlerin sonuna geld�ğ�n�zde, 84 farklı PENTA’yı tamamlayarak SÜPER SİLEM’�
başarıyla bitirmiş olursunuz.
Ancak, süper silemi kazanmak için gerekli olan 12 seti yaptığınızda oyunun bittiğini düşünmeyin.
Yenilerini oluşturmak tamamen size kalmış.

OYUNUN DİĞER VERSİYONLARI :

1) 12 set «GRAND CHELEM» (96 Penta) ve 40 set «CHALLENGE» (160 Penta) yapab�l�rs�n�z.
2) Kılavuzu kullanmadan, b�rb�r�ne uyan Pentam�no’ları bularak kend� PENTA’nızı oluşturab�l�rs�n�z.
Ne kadar fazla parça kullanırsanız, oyun o kadar zorlaşacaktır.
Binlerce farklı olasılık mevcuttur!
3) 3 farklı formatta çok sayıda PENTA 12 oluşturab�l�rs�n�z (fig.1 - Şek�l 1).
4) Her bir Pentam�no'nun daha büyük modeli, 9 Pentam�no birlikte kullanılarak 3 kez yeniden
oluşturulab�l�r (fig.2 - Şek�l 2).
5) Ayrıca Pentam�no’larla çeş�tl� şek�ller oluşturab�l�rs�n�z (geometr�k şek�ller, hayvanlar g�b�). (Şek�l 5, 6 ve 7).

12 Pentam�no ve son arka sayfada yer alan kareli oyun alanı.

OYUNUN AMACI:

Rakibine oyun alanında Pentam�no koyab�lecek alan bırakmamak.

TEMEL KURALLAR :

1) Oyuna başlayan oyuncu tarafından bel�rlenen �lk Pentam�no, oyun alanının tam ortasında bulunan dört
kareden en az birini kaplamalıdır (Şekil 3).
2) Daha sonra, seç�len her b�r Pentam�no, önceden yerleşt�r�lm�ş b�r Pentam�no’nun en az b�r kenarına veya
b�r köşesine dokunmalıdır (Şekil 4).

OYUN :

12 Pentam�no oyun alanının yanına yerleşt�r�l�r. Kura �le bel�rlenen oyuncu b�r Pentam�no alır ve oyun
alanına koyar. Diğer oyuncu da sırası geldiğ�nde aynı şey� yapar ve oyun bu şek�lde devam eder.

OYUNUN SONU :

Oyun alanına bir Pentamino’yu taşırmadan en son yerleştirebilen oyuncu oyunu kazanmış olur.

OYUNUN SÜRESİ :
5 �la 10 dak�ka.

OYUNUN DİĞER VERSİYONLARI:

Oyuncular, Pentam�no’ları oyun sırasında seçmek yer�ne, oyuna başlamadan önce 12 Pentam�no’yu paylaşır.
Her oyuncu 6’şar Pentam�no alana kadar sırayla seçeb�l�r ya da b�r oyuncu TEK numaralı olan 6 Pentam�no'yu,
d�ğer oyuncu ise ÇİFT numaralı olanları alır (Şek�l 2).
Ardından oyun başlar ve oyuncular OYUN bölümünde anlatıldığı gib i devam ederler.

OYUNUN TOPLANMASI :

Kataminonuzu kutusuna yerleştirmek için sayfa 4’deki resmi kullanın.
Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Başka bir sorunuz var mı? Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.
Diğer harika oyunlarımızı incelemek için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
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UYARI! Küçük parçalar �çerd�ğ�nden dolayı yutulması veya solunum s�stem�ne kaçma tehl�kes� neden� �le 3 yaşından
küçük çocuklar �ç�n uygun değ�ld�r. Ambalaj malzemeler�n�n tamamı çıkartıldıktan sonra çocuğa ver�n�z. Adres ve b�lg�ler�
referans �ç�n saklayınız. Türkçe açıklaması kutu �çer�s�nde ve/veya s�tem�zded�r. CE yönetmel�ğ�ne uygun olarak
Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde üret�lm�şt�r. Renkler ve ürün detayları kutunun üzer�ndek� res�mden farklı olab�l�r.
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