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Tzaar, Tzarra ve Tott: Üçlünü koru!
GIPF projesinin ikinci oyunu. 2 Oyuncu için.
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“Kendimi daha
güçlendirebilir miyim
veya
rakibimi
zayıflatabilir miyim?”
Bu,
her turda
kendinize sormanız gereken
zor soru.

A İÇİNDEKİLER
- 1 oyun alanı
- 30 beyaz taş:
6 Tzaar, 9 Tzarra ve 15 Tott
- 30 siyah taş:
6 Tzaar, 9 Tzarra and 15 Tott
- 1 torba
- 1 Kullanım kılavuzu
B OYUNUN AMACI
Kazanmak için 2 yol vardır:
1/ Oyuncularda 3 çeşit taş vardır: Tzaar, Tzarra ve
Tott. Bu 3 çeşit bir üçlüyü temsil eder:
birbirlerinden bağımsız olarak var olamazlar. Her
zaman en az bir taşı oyun alanında
bulundurmalısınız. Diğer bir deyişle, kazanmanın
ilk yolu, rakibinizin Tzaar, Tzarra veya
Tott'larından birini bitirmelisiniz.
2/ Her turda, oyuncular en az, rakibin bir taşını
yemek zorundadır. Yani kazanmanın ikinci yolu,
rakibinizi oyun alanında kalan taşlarınızı
yiyemeyeceği bir konuma sokmaktır.
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Şekil 1: Soldan sağa 3 farklı taş: Tzaar, Tzarra ve Tott.
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C HAZIRLIK
1/ Oyun alanını oyuncular arasına dik bir şekilde
yerleştirin (böylece harflerle işaretli olan yerler bir
oyuncudan diğerine doğru olur).
2/ Bütün taşları oyun alanına rastgele yerleştirin.
Kesişme noktaları oyun alanını oluşturur. Tüm 60
taş oyun alanına yerleştirildiğinde , tüm kesişme
noktaları kapatılmış olur.
3/ Renginizi belirlemek için kura çekin. Oyuna
beyazlar başlar.
Not : Rastgele bir başlangıç pozisyonu ile başlamak
istemiyorsanız, aşağıdaki H. ve I. maddelerine
bakınız.

T Z A A R
b) Bir taşı güçlendirmek

yani oyun alanındaki tüm taşlar eşit derecede
güçlüdür. Ama oyun sırasında birbirinin üstüne
yığarak taşlarınızı güçlendirebilirsiniz. İki taşlı bir
yığın, herhangi bir tek taşı ve karşıt rengin
herhangi iki taşlı bir yığınını yiyebilir; üç taştan
oluşan bir yığın, herhangi bir tek taşı, herhangi iki
taşlı yığını ve herhangi üç taşlı yığını yiyebilir.

1/ Bir taşın (veya yığının) daha güçlü olması için,
yalnızca renginize ait başka bir taşın (veya yığının)
üstüne koymanız gerekir. Bitişik bir kesişme
noktasında veya herhangi bir kesişme noktası
üzerinde düz bir çizgide hareket ederek
ulaşabileceğiniz bir alanda taşlarınızdan (veya
yığınlardan) birinin üzerine koyabilirsiniz. Bir taşı
daha güçlü hale getirmek için, taş yemede olduğu
gibi aynı hareket olasılıklarına sahipsiniz.

4/ Oyun alanındaki tüm taşlar aynı şekilde hareket
eder. Tek taş, iki, üç veya daha fazla taşlı yığın gibi
hareket edebilir.
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2/ Yığında olabilecek taş sayısında bir sınır yoktur.
Ne kadar yüksek olursa olsun, bir yığın her zaman
“bir varlık” olarak kabul edilir. Her zaman bir
bütün olarak hareket ettirilmeli ve bir bütün
olarak yenilmelidir.

I5

D BAŞLANGIÇ : 1 HAMLE
Oyuna başlamak için, Beyaz bir hamle yapar.
Beyaz, bu hareketi taş yemek için kullanmalıdır.
Taş yeme kuralları çok basittir: taşlarınızdan
birini (herhangi bir türden) seçin ve bu taşa bitişik
olan rakibin bir taşını alarak (herhangi bir
türdeki) taşınızı o alana koyun. Rakibin taşını
oyundan çıkarın.
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E OYUN:
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3/ Taşlarınızdan veya yığınlarınızdan herhangi biri
diğer taşlarınızdan veya yığınlarınızdan herhangi
birinin üzerine konulabilir. Örneğin, tek bir Tzaar
üstte bir Tott ile bir yığına konulabilir ve tam tersi
de olabilir (bkz. Şekil 3).
4/ Sadece bir yığının üst parçası, oyundaki farklı taş
tipi olarak sayılır. Örneğin, bir Tzaar'ın üstüne bir
Tott koyarsanız, yığın sadece bir Tott olarak
sayılır (Tzaar hala yığının bir parçası olarak
D8oynasa da).
E8
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HER TURDA 2 HAMLE

A1

1/ İlk hamle daima “taş yeme” dir.
Mutlaka taş yiyerek başlamalısınız! Bir taşı bitişik
bir alanda yiyebilirsiniz, ancak oyun sırasında
daha fazla alan boş hale gelecektir. Bir taşı, düz bir
çizgide, kesişme noktası sayısına bakılmaksızın,
bir rakibin taşının bulunduğu ilk kesişme
noktasına taşıyarak da taş yiyebilirsiniz. Rakibin
taşını oyun alanından alın ve taşınızı o alana
koyun (bkz. Şekil 2). Rakibin taşı oyundan çıkar.
2/ Taş yeme devam ettiği sürece, Tzaar, Tzarra ve
Tott arasında hiçbir fark yoktur. Her bir taş, en az
yenilmek istenen taş kadar güçlü olduğu sürece,
diğer taşı yiyebilir.
3/ Bir taşın gücü, türüne göre değil, yüksekliğine
göre belirlenir. Başlangıçta sadece tek taşlar vardır,
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Şekil 2: oklar beyaz Tzaar tarafından hangi siyah
taşların yenilebileceğini gösterir.

İkinci hamle için 3 olasılık arasından seçim
yapmanız gerekir:
a) İkinci bir taş yiyin.
b) Bir taşınızı veya yığınınızı güçlendirin, veya
c) Pas geçin.

1/ İkinci bir taş yeme yapmak için kurallar ilk taş
yeme ile aynıdır.
2/ İkinci taş yemeyi, ilk yemeyi yapan taş (veya
yığın) ile veya farklı bir taş (veya yığın) ile
yapabilirsiniz.

Not: Bir turun ilk hamlesini (yani taş yeme) asla
pas geçemezsiniz!
F NETLİK İÇİN
1/ Bir taş (veya yığın) asla boş bir kesişme noktasına
taşınamaz . Bir boşluk, oyunun sonuna kadar boş
kalır.
2/ Bir taş (veya yığın), bir veya daha fazla başka taşın
üzerinden (veya yığınlardan) asla geçemez. Sadece
boş kesişme noktaları üzerinde hareket ettirilebilir.
3/ Oyun alanının ortasında oynanacak bir boşluk
yoktur. Taşlar merkeze taşınamaz.
4/ Yığınlar sadece aynı renkten oluşabilir.
5/ Hareketlerin sırasına uymalısınız: daima önce taş
yeme, sonra ikinci hamle için, üç olasılık arasından
bir seçim yapmalısınız.

Hatırlatma: üç taş türün varlığını kontrol
ederken sadece tek taş ve yığınların üstündeki
taşlar sayılır. Yığınların altındaki taşlar sayılmaz.

BİR TURUN İKİNCİ HAMLESİ

a) İkinci Yeme

İkinci hamlenizi kullanmak zorunda değilsiniz. Pas
geçmeye karar verirseniz, rakibinize yine onun
sırası olduğunu söylersiniz.

G OYUNUN SONU
Oyuncunun taşlarının üç türünden birinin son
taşını yemeyi başardığınızda ya da rakibinizi taş
yemek için ilk hamlesini kullanamadığı bir
pozisyona getirdiğinizde oyunu kazanırsınız.

Beyaz oyuna sadece bir hamle ile başladıktan
sonra, oyuncular her turda iki hamle yaparlar.

BİR TURUN İLK HAMLESİ

c) Pas geçmek

Şekil 3: Tek bir taş bir yığına (herhangi bir
yüksekliğe) atlayabilir ve tersi de mümkündür!
Ayrıca, yığınlar birbirinin üzerine atlayabilir.
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H BAŞLANGIÇ POZİSYONU
Rastgele başlama pozisyonlarından
hoşlanmıyorsanız, taşları aşağıdaki şemaya göre
oyun alanına koyun:
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I TURNUVA VERSİYONU
Turnuva versiyonunu oynanırken, oyun boş bir
oyun alanında başlar. Oyuncular sırayla taşlarını
oyun alanına yerleştirirler. Taşlarınızı istediğiniz
sırada ve istediğiniz taş türünden koyarak
yerleştirebilirsiniz.
Tüm taşlar alanda olduğunda, bütün kesişme
noktaları dolmalıdır. Oyun, yukarıda kuralları
belirtildiği şekilde oynanır.
İyi eğlenceler!
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Şekil 4: Sabit başlangıç pozisyonu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Başka bir sorunuz var mı? Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.

UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeniyle
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalaj malzemelerinin tamamını çıkardıktan sonra çocuğa
veriniz. Adres ve bilgileri referans için saklayınız.
Türkçe'ye Çeviren: Ali Nişancı - Barış Sevenler
Türkiye Dağıtıcısı:

anne İç ve Dış Ticaret - Nedime Nur Sevenler
Akıl Oyunları, Gelişim Araçları, Eğitim, Danışmanlık Paz. Tic.
Palmiye AVM Mithatpaşa Cad. No:34 D:101 35330 Balçova İzmir
Tel: 0232 279 33 33 e-posta: info@anne.com.tr www.anne.com.tr
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