
Ismerd meg, hogy a játék indulása előtt

milyen előkészületekre van szükség, és

miben kell megállapodniuk a

játékosoknak!

ELŐKÉSZÜLETEK

Ebben a részben a játék alapelemeinek,

alapfogalmainak leírását, rajzos

szemléltetéseit, és a Játékszabályokat

találod.   

A JÁTÉK LEÍRÁSA

Ismerd meg a Standard játékmódot,

az alap stratégiákat, és tudd meg,

hogy ki az igazi ellenfeled a játékban!

HOGYAN JÁTSZD?

STANDARD JÁTÉKMÓD
SEGÉDLET

Tartalom

Társasjáték 



A KiTeRo társasjátékban 4 játékos játszik a játéktéren, fejenként 5, 6

vagy 7 db színes üveggolyóval. 

A játék célja az, hogy a játékosok a saját üveggolyóikat a játéktér előre

kijelölt részéről indulva a játéktér egy másik kijelölt részére juttassák el.

A győztes az, aki elsőként éri ezt el.  
 

(Természetesen ennél részletesebb leírást is találsz majd a játékról, de előbb

ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal!)

JÁTÉKTÉR – Fából készült tábla, aminek minden mezője egy betű-szám

koordinátával meghatározható. 

SZÍNEK, GOLYÓK – A játéktéren 4 színű – kék, piros, sárga, zöld –

üveggolyókkal lehet játszani, és a játéktér sarkai is ugyanezzel a négy

színnel vannak megjelölve.

START POZÍCIÓK – Előre kijelölt felállások, alakzatok, ahogy indulás

előtt a játékosok elhelyezik az üveggolyóikat. 

CÉL POZÍCIÓK –  Azok a felállások, ahová a játékosoknak el kell juttatniuk
az üveggolyóikat. (Egy Cél pozíció mindig megegyezik valamelyik másik
játékos START pozíciójával.)

A JÁTÉK CÉLJA – A Start pozícióból a Cél pozícióba eljuttatni a saját
üveggolyókat.

A JÁTÉK GYŐZTESE - Aki elsőként jut a Start pozíciójából a Cél pozíciójába.
 

A JÁTÉK LEÍRÁSA

CORNER Start pozíció      
DIAGONAL Start pozíció
WING Start pozíció
HOOK Start pozíció
CENTRAL Start pozíció

Ismerd meg a következő ábrák segítségével a START pozíciókat!
 

A KiTeRo-ban 5 féle START pozíciós alakzatot határoztunk meg,

amelyeknek külön nevet is adtunk. (A nevek - a könnyebb azonosítás

érdekében - a golyók helyére vagy az alakzatuk formájára utalnak.)
 

Az alábbiakban mind az 5 START pozíciós alakzatnak az 5, 6 és 7 db golyós

változatait láthatod, a golyók koordinátáinak megjelölésével

L12, L14, M13, N12, N14

L1, L3, M2, N1, N3

A12, A14, B13, C12, C14

A1, A3, B2, C1, C3

CORNER - START pozíció - 4x5 db golyóval

START POZÍCIÓK



DIAGONAL - START pozíció - 4x5 db golyóval

J10, K11, L12, M13, N14

J5, K4, L3, M2, N1

A14, B13, C12, D11, E10

A1, B2, C3, D4, !5

N14, N12, N10, N8, N6

F1, H1, J1, L1, N1

A14, C14, E14, G14, I14

A1, A3, A5, A7, A9

WING - START pozíció - 4x5 db golyóval

K11, K13, L12, M13, N14

K4, L3, M2, M4, N1

A14, B11, B13, C12, D11

A1, B2, C3, D2, D4

HOOK - START pozíció - 4x5 db golyóval

CENTRAL - START pozíció - 4x5 db golyóval

I9, I11, J10, K9, K11

I4, I6, J5, K4, K6

D9, D11, E10, F9, F11

D4, D6, E5, F, F6



K13, L14, M11, M13, N12, N14

K2, L1, M2, M4, N1, N3

A12, A14, B11, B13, C14, D13

A1, A3, B2, B4, C1, D2

CORNER - START pozíció - 4x6 db golyóval

I9, J10, K11, L12, M13, N14

I6, J5, K4, L3, M2, N1

A14, B13, C12, D11, E10, F9

A1, B2, C3, D4, E5, F6

DIAGONAL - START pozíció - 4x6 db golyóval

N14, N12, N10, N8, N6, N4

D1, F1, H1, J1, L1, N1

A14, C14, E14, G14, I14, K14

A1, A3, A5, A7, A9, A11

WING - START pozíció - 4x6 db golyóval

HOOK - START pozíció - 4x6 db golyóval

J10, J12, K11, L12, M13, N14

J5, K4, L3, L5, M2, N1

A14, B13, C10, C12, D11, E10

A1, B2, C3, D4, E3, E5



I9, I11, J10, J12, K9, K10

I4, I6, J3, J5, K6, L5

C10, D9, E10, E12, F9, F11

C5, D6, !3, E5, F4, F6

CENTRAL - START pozíció - 4x6 db golyóval

K13, L12 L14, M11, M13, N12, N14

K2, L1, L3, M2, M4, N1, N3

A12, A14, B11, B13, C12, C14, D13

A1, A3, B2, B4, C1, C3, D2

CORNER - START pozíció - 4x7 db golyóval

I9, J10, K11, L12, M13, N12, N14

I6, J5, K4, L1, L3, M2, N1

A14, B13, C12, C14, D11, E10, F9

A1, A3, B2, C3, D4, E5, F6

DIAGONAL - START pozíció - 4x7 db golyóval

WING - START pozíció - 4x7 db golyóval

M13, N4, N6, N8, N10, N12, N14

D1, F1, H1, J1, L1, M2, N1

A14, B13, C14, E14, G14, I14, K14

A1, A3, A5, A7, A9, A11, B2



I9, I11, J10, K11, L12, M13, N14

I6, J5, K4, K6, L3, M2, N1

A14, B13, C12, D9, D11, E10, F9

A1, B2, C3, D4, E5, F4, F6

HOOK - START pozíció - 4x7 db golyóval

I9, I11, J10, J12, K9, K11, L10

I4, I6, J3, J5, K4, K6, L5

C10, D9, D11, E10, E12, F9, F11

C5, D4, D6, E3, E5, F4, F6

CENTRAL - START pozíció - 4x7 db golyóval

A játék indulása előtt az alábbi 4 szabály valamelyikével jelölik ki, hogy

kinek hová kell megérkeznie.
 

1. A Start pozíciók 90 fokos elforgatásával      
2. A Start pozíciók 180 fokos elforgatásával
3. A Start pozíciók vízszintes tengelyes tükrözésével
4. A Start pozíciók függőleges tengelyes tükrözésével.

 

A kijelölést itt a DIAGONAL Start pozícióval szemléltetjük, de a többire is
ugyanaúgy vonatkozik. 

CÉL POZÍCIÓK

START pozíciók elforgatása CÉL pozíciók

A kéknek a piros START pozícióját kell elfoglalnia.
A pirosnak a sárga START pozícióját kell elfoglalnia.
A sárgának a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A zöldnek a kék START pozícióját kell elfoglalnia.

  

 

1. CÉL pozíciók kijelölése 90 fokos elforgatással



4. CÉL pozíciók kijelölése függőleges tükrözéssel

START pozíció elforgatása CÉL pozíció

A kéknek a sárga START pozícióját kell elfoglalnia.
A pirosnak a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A sárgának a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A zöldnek a piros START pozícióját kell elfoglalnia.

 

2. CÉL pozíciók kijelölése 180 fokos elforgatással

START pozíciók elforgatása CÉL pozíciók

A kéknek a sárga START pozícióját kell elfoglalnia.
A pirosnak a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A sárgának a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A zöldnek a piros START pozícióját kell elfoglalnia.

3. CÉL pozíciók kijelölése vízszintes tükrözéssel

START pozíciók tükrözése CÉL pozíciók

A kéknek a zöld START pozícióját kell elfoglalnia.
A pirosnak a sárga START pozícióját kell elfoglalnia.
A sárgának a piros START pozícióját kell elfoglalnia.
A zöldnek a kék START pozícióját kell elfoglalnia.

 



A JÁTÉKSZABÁLYOK

1. Minden körben minden játékosnak lépéskényszere

van, tehát nem teheti meg, hogy nem lép egyet sem.

2.
Minden körben minden játékos a Lépésszám készletéből

választhat lépést. A lépés után a választott lépésszám

darabszáma 1-gyel csökken.

3. Kiütés, átlépés, összeütközés nincs.

4. Ha olyan helyzet alakul ki, hogy egy játékos nem tud

lépni, akkor nincs győztes; döntetlen az eredmény.

5.
Ha egy játékos golyójának haladását egy szomszéd

pályán lévő golyó akadályozza, akkor más pályát kell

választani, vagy másik golyóval kell lépnie.

6.
Egy körben minden játékos csak egy golyót mozdíthat

meg a sajátjai közül; egy tetszőleges egyenes irányban.

Átlós irányú lépés nem lehetséges.

7.
A golyókat a játéktéren gurítani kell. Ha egy játékos

felemeli valamelyiket, akkor azt vissza kell tennie a

kiindulási helyére, és a játékos kimarad a következő

körből.



ELŐKÉSZÜLETEK

1.
Minden játékos
 válasszon egy

színt!

2.
Döntsétek el,

hogy hány darab
golyóval

játszotok!

3.
Válasszatok ki
egyet az 5 féle
Start pozíció

közül! 

4.
Helyezze el
mindenki a

golyóit a Start
pozíciójába!

5.
Jelöljétek ki a

 Cél pozíciókat a
játéktéren!

 

6.
Döntsétek el,
hogy milyen
sorrendben

léptek!

7.
Írjátok fel a

neveket a lépés
sorrendjében
  a Lépésszám
készlet lapra!

8.
Válasszatok

játékmestert,
aki vezeti a
játékot, és

adminisztrál!

Miután a játékszabályokat megismerted, már csak néhány bevezető
mozzanat van hátra, és kezdhetitek is a játékot! Azért, hogy minden flottul
menjen, és a KiTeRo-val a gondtalan belefeledkezés örömét érezhessétek,
menjetek végig az alábbi 8 előkészítő lépésen az indulás előtt! 



A KiTeRo-ban a lépések számát nem kockadobással döntik el a
játékosok, hanem a maguk választhatják ki azt a Lépésszám
készletükből. Ebből a készletből 6, 5, 4 vagy 3 lépést limitált számban
lehet felhasználni, 2 vagy 1 lépést viszont annyit, amennyi a játék végéig
szükséges. 

LÉPÉSSZÁM KÉSZLET

A játék indulása előtt minden játékos egyforma Lépésszám készlettel indul, amivel
aztán a játékban saját belátása szerint gazdálkodik



 

AZ ELLENFELEID KIJELÖLÉSE
A játék célja az, hogy a Start pozíciódból indulva a Cél pozíciódba
juttasd el az üveggolyóidat. Mivel a Cél pozíciód az egy másik játékos
Start pozíciójával egyezik meg, ezért a Cél pozíciók kijelölése egyben a
fő ellenfeleid kijelölését is jelenti. 

KIK A FŐ ELLENFELEID?
 

Akinek a Start pozícióját 
el kell foglalnod. 

Milyen taktikát használhatsz?
Útvonal zárással, körbefogással
"fenyegetve", vagy több golyós
front felépítésével tudod őt
kimozdulásra késztetni.  

 

Aki a te Start pozíciód 
 elfoglalására törekszik. 

Milyen taktikát használhatsz?
Őt érdemes akadályoznod az
előretörésben, és lassítani a
haladását, nehogy gyorsabban
érjen célba, mint te.

 A játék befejeződik, és az aktuális állást pontozzák.
 A játék folytatódik mindaddig, amig a 2. és 3. játékos el nem éri a
Cél pozícióját

OFFENZÍV STRATÉGIA - amikor teljes lendülettel törsz előre, és csak
akkor figyelsz az ellenfeleid lépéseire, amikor akadályoznak téged.
Ebben az esetben előnyt jelenthet az, hogy kezdeményezel, hogy Te
“diktálsz”, de ha nem vagy elég körültekintő, akkor ellenfeleid akár
teljesen körbezárhatnak egy adott területen. 

DEFFENZÍV STRATÉGIA - amikor inkább csak reagálsz az ellenfeleid
lépéseire. A stratégiád arra épül, hogy akár látszólagosan
együttműködve - tehát látványosan nem akadályozva - megtaláld az
ellenfeleid stratégiájának “gyenge pontját”, és akkor azt kihasználva
szerezz előnyt. 

A fenti két alap stratégiát vegyítheted egyéni elemekkel is.

Hogy melyiket és hogyan használod, az például attól is függhet, hogy
téged mi motivál egy játékban, te hogyan viselkedsz játék közben,
hogy te milyen játékos típusú vagy? 

Ennek eldöntéséhez kaphatsz segítséget! Megismerheted, hogy melyik
játékos típushoz állsz legközelebb, ha kitöltöd a “Melyik játékos típusba
tartozol?“ tesztet. 

A JÁTÉK GYŐZTESE, ÉS A HELYEZETTEK
A győztes az, aki elsőként foglalja el a Cél pozícióját. Ezután a többi
játékos helyezésének meghatározása kétféleképpen történhet:

1.
2.

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA, HA A JÁTÉK BEFEJEZŐDIK
Attól függően, hogy egy adott golyód hol áll, pontokat kapsz

HOGYAN JÁTSZD?

A harmadik ellenfeled stratégiai mozgását sem hagyhatod figyelmen
kívül, de csak annyira érdemes figyelned rá, amennyire a lépései
befolyásolhatják a két fő ellenfeleddel szembeni taktikai küzdelmedet.

Ha egy golyód a Cél pozíciód valamelyik mezőjén van 5 pont

Ha egy golyód nem a Cél pozícióban, de a játéktérnek a

Cél pozíciód színével megegyezően színezett mezőjén van

2 pont

Ha a fentiekben leírt feltételek egyike sem teljesül 1 pont

STANDARD JÁTÉKMÓD



Többfordulós csaták és kihívások lehetősége
Lépésszám készlet kihasználtság fogalmának bevezetése a
helyezések kiszámításánál
Felvezető játék dobókockával
Bázis pozíció használata

 

Természetesen a helyezések megállapításakor dönthettek úgy is, hogy
csak egy fordulót csináltok meg a 2.  helyezésért, utána pedig a
táblázat szerinti pontokkal számoljátok ki a 3. és 4. helyezettet.

TOVÁBBFEJLESZTÉS 
A KiTeRo számtalan változatban, sokféle stratégiával és játékmóddal
játszható. 

A Standard játékmód ereje abban rejlik, hogy lefekteti az alapokat, és
nagyszerűen felvillantja az akár csapatra, játékstílusra vagy játékos
típusokra szabható változatok lehetőségét. És miközben kibontja a
játék teljes szépségét, egyben megmutatja a játékszenvedély kiélésére
is alkalmas társasjátékpotenciált, ami szinte magától értetődővé teszi a
továbblépést.

Ezért fejlesztettük ki a Prémium játékmódot.

A Prémium játékmóddal magasabb szintre tudsz lépni a KiTeRo-ban,
mert új részekkel, pozíciókkal, kiindulási helyzetekkel bővült a játék. 

Íme, néhány új eleme: 

A Prémium játékmóddal akár a "vérre" menő csatákat is tudtok vívni,
egymás után akár 15 különböző fordulót játszva. Ráadásul mindezt már
öt - egyre nagyobb kihívásokat támasztó - szinten. Biztosan ki tudod
élni a játékszenvedélyedet. 

Ismerd meg a KiTeRo Prémium játékmódot is! 

PRÉMIUM JÁTÉKMÓD

Ezután a pontokat összeadva kialakulnak a helyezések. Ha azonos
pontszámok jönnek ki, akkor ott holtverseny van.

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA, HA A JÁTÉK FOLYTATÓDIK
Még két játékforduló következik. Az elsőben 3 játékos játszik tovább.
Aki közülük elsőként éri el a Cél pozícióját, az lesz a 2. helyezett. 

A második fordulóban pedig a még bennmaradó 2 játékos küzd meg a
3. helyért. Aki közülük elsőként éri el a Cél pozícióját, az lesz a 3.
helyezett, aki pedig bennmaradt, az a 4. helyezett.

KTTINS IDE!
Vidám, játékos napokat kívánok! :)

Szulyovszky József

Szujó


