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دقیقه)60تا 30باال؛ سال به12ازیکن؛ ب2(

درآمد: پیش* 

کنند! شاید کمی بازي می"گوي"سري زیکن، با یکشود و هردو باتر میتر و کوچکي بازي مدام کوچکعجیب است! صفحه
درست را در جاي درست و در زمان درست بازي کنید، کنترل بازي را "گوي"که یاد بگیرید دت کنید اما وقتیطول بکشد تا عا

در دست خواهید گرفت...



:اجزاء بازي* 

سیاهگوي مرمرین 10گوي مرمرین خاکستري و 8گوي مرمرین سفید، 6-

رنگي سیاهحلقه49-

ي قوانین بازيکتابچهاي و ي پارچهیک کیسه-

:و برندههدف بازي* 

براي برنده شدن، شما باید تالش کنید که

گوي)...9دست بیاورید (در مجموع، گوي به3یا از هر رنگ، -

دست بیاورید...گوي سفید به4یا -

.دست بیاورید..گوي خاکستري به5یا -

دست بیاورید...گوي سیاه به6یا -

ي بازي خواهد بود.هدف برسد، برنده4از این هر بازیکنی که زودتر از رقیب، به یکی

:چیدمان آغاز بازي* 

اي مانده، بري باقیحلقه12توانید از اي شدید، میکه کامالً حرفهحلقه نیاز دارید. وقتی37فقط به "زرتز"معمولی براي بازي)1
ضلعی تشکیل دهید:ي بازي ششها، یک صفحهبا کنارهم گذاشتنِ حلقهتر استفاده کنید.تر و پیچیدهاي بزرگساختنِ صفحه

در آغاز بازي"زرتز"ي بازي صفحه

د و باید در دسترس هردو بازیکن باش"مخزن"دهند. را تشکیل می"مخزن"هاي سفید، خاکستري و سیاه، درکنارهم گوي)2
یک از بازیکنان تعلق ندارند! به هیچ- از تصاحب شدنتا قبل-ها کدام از گويهیچتوانند از آن استفاده کنند.ها میهردوي آن

قید قرعه انتخاب کنید.ي بازي را بهآغازکننده)3



:انجام یک حرکت*

عمل را انجام دهد:2از این هر بازیکن، در نوبت خود، باید یکی

ها را از صفحه جدا کند.از حلقهي بازي بگذارد و سپس یکیدر صفحهگوي، از مخزن برداشته و یک )1

یک یا چند گوي را تصاحب کند.)2

:گذاشتنِ یک گوي در صفحه: عمل یک* 

بازهم -صفحههاي خالیِاز حلقهروي یکیانتخاب کنید و آن را بر-دلخواه خودمطلقاً به-ها را از گويدر نوبت خود، یکی)1
ي خالی، هیچ محدودیتی وجود ندارد!براي انتخاب گوي و حلقهقرار دهید.-دلخواه خودبه

اي است ، حلقه"آزاد"ي را از صفحه جدا کرده و از بازي خارج کنید. حلقه"آزاد"هاي از حلقهاز گذاشتنِ گوي، باید یکیپس)2
ي شش ضلعی نیز قرار دارد و خارج کردنش، باعث ي صفحه"کناره"ست بلکه در اروي آن گذاشته نشدهتنها هیچ گویی برکه نه

شود:ها نمیبرهم خوردنِ چیدمانِ سایر حلقه

توان از صفحه جدا کرد اند، میرنگ مشخص شدههاي سیاههایی را که با پیکانفقط و فقط حلقه

ها را باهم و شوند و شما در نوبت خود باید هردوي آنمیهم یک حرکت محسوب گذاشتنِ گوي و برداشتنِ حلقه، روي) 3
ي آزادي در صفحه پیدا کند؛ در چنین سرهم انجام دهید. البته ممکن است حالتی پیش بیاید که بازیکن نتواند هیچ حلقهپشت

رسد.پایان میحالتی، نوبت بازیکن، با قرار دادنِ گوي به

کنید، استفاده کنید!هایی که تصاحب میاي براي گويعنوان پایهنید، بهکهایی که خارج میتوانید از حلقهمی

:* عمل دو: تصاحبِ یک یا چند گوي

آن یک گوي حتماً باید یک یا چند گوي قرار بگیرد، "تصاحب"است؛ اگر بازیکن در شرایط "اجباري"، یک عمل "تصاحب") 1
ي آن چند گوي را تصاحب کند.یا همه



هم) بههاي مجاور (چسبیده)! فقط گويچِکرزیک گوي، باید با یک گوي دیگر، از روي آن بپرید (مثل بازي براي تصاحب)2
سر ي خالی، دقیقاً پشتکه یک حلقهشرط آنتواند در هر جهتی اتفاق بیفتد بهتوانند از روي یکدیگر بپرند. عمل پریدن میمی

شد.خواهد تصاحب کنید، وجود داشته باگویی که می

ها ندارد!تأثیري بر تصاحب آنهیچ روي صفحه قرار داده، مطلقاً ها را برکه کدام بازیکن آنها و اینرنگ گوي)3

سر گذارد. پشتدهید. چند نوبت بعد، حریف، یک گوي خاکستري را کنار آن میشما، یک گوي سفید در صفحه قرار میمثال:* 
ممکن، تصاحب سودمندتر را انتخاب "تصاحب"توانید بین دو ود دارد. حاال شما میي خالی وجها، یک حلقههردوي این گوي

کنید: با گوي سفید، از روي گوي خاکستري بپرید و گوي خاکستري را تصاحب کنید یا برعکس!

ز انجام دهید و این پرش را نیبایداگر بعد از پریدن از روي یک گوي، امکانِ پریدن از روي یک گوي دیگر نیز وجود داشت، )4
کننده اول، یکی باشد ولی گوي پرشدوم حتماً با جهت پرشِهاي) بعدي را نیز تصاحب کنید. الزم نیست جهت پرشِگوي (گوي

باشد.ثابتي دو یا چند پرش متوالی، حتماً باید در همه

که توانید آزادانه انتخاب کنیدیاید، میهاي مختلف براي شما پیش بزمان، امکانِ تصاحب چند گوي یا چند سري گوياگر هم) 5
!ها را تصاحب کنیدکدام گوي یا گوي

 ،امکان مختلف براي شما وجود دارد: 4در این مثال

 را تصاحب کنید! / یا / 5و گوي 4، گوي 2، گوي 1را تصاحب کنید! / یا / با گوي 3و گوي 2، گوي 1با گوي

 را تصاحب کنید!  1و گوي 2، گوي 3کنید! / یا / با گوي را تصاحب 1، گوي 2با گوي

کنید، شود. وقتی شما، در نوبت خود، یک یا چند گوي را تصاحب میتنهایی، یک حرکت کامل محسوب میها، بهتصاحب گوي)6
اي را از صفحه خارج کنید!توانید یک گوي در صفحه قرار دهید یا حلقهدیگر نمی



: ها)(یا حلقههاگويایزوله کردن * 

شان تصاحب هاي رويهمراه گويها را بهتوانید آني اصلی صفحه، جدا کنید، میاگر موفق شوید یک یا چند حلقه را از بدنه)1
تواند ت، ایزوله کردن میحقیقرا تصاحب کنند ولی در-نتیجه، یک گويو در- کنید! معموالً ممکن است بازیکنان، یک حلقه 

! نیستکه البته اجباري - هاست از یک حلقه و یک گوي نیز بشود. ایزوله کردن، دومین روش تصاحب گويشامل بیش

رنگ مشخص شده، از بازي خارج کنید،اي را که با پیکان سیاهاگر حلقه

مالِ شما خواهد شد!شدهي ایزولهگوي خاکستريِ روي حلقه ،

کنید، اي که ایزوله میپیوستههمهاي بهکدام از حلقهتوانید با روش ایزوله کردن، گوي تصاحب کنید که هیچشرطی میشما به)2
شده یا با جدا ي ایزولهسري حلقهي خالی از یکروي آخرین حلقهتوانید با قرار دادنِ یک گوي برنباشند! پس شما می"خالی"

شده، یک یا چند گوي را تصاحب کنید.ي ایزولهسري حلقهالی از یکي خکردنِ آخرین حلقه

شود!تنهایی، یک حرکت یا یک نوبت، محسوب نمیي طبیعی حرکت قبلی شماست و بهاین نوع تصاحب کردن، نتیجه* نکته:

گوي) یا 9ي از هر رنگ (در مجموع، گو3موفق شود - زودتر از رقیب-طور که در ابتدا گفته شد، بازیکنی که همان: پایان بازي* 
برد.گوي سیاه را تصاحب کند، بازي را می6گوي خاکستري یا 5گوي سفید یا 4

:موارد ویژه* 

هایی را که از گويصورت، بازیکنان مجبورند در هر نوبت، یکیاز پایان بازي، خالی شود! در اینپیش"مخزن"ممکن است ) 1
هاي از بازیکنان، گويکند که یکیانتخاب کرده و در صفحه قرار دهند! این کار، تا جایی ادامه پیدا میاند،تر تصاحب کردهپیش

الزم براي برد را تصاحب کند.



ي بازي شوند، بازیکنی که آخرین گوي را در صفحه گذاشته، برنده"پر"هاي صفحه ي حلقهاز پایان بازي، همهاگر پیش) 2
کند!جا تصاحب میهاي موجود را نیز یککلّ صفحه را ایزوله کرده و کلّ گوي- نوعیبه-او خواهد بود؛ در حقیقت

ي مساوي پایان خواهد یافت!سري حرکات تکراري را انجام بدهند، بازي با نتیجهسرهم یکاگر دو بازیکن، پشت) 3

 :بازیکن توضیح تصویرA ،5 گوي از بازیکنBنفع خود تغییر دهد!چیز را بهتواند همهظه میعقب است ولی در همین لح

 بازیکنAکند! با این حرکت،را از بازي خارج می2ي گذاشته و حلقه1ي روي حلقه، یک گوي سیاه بر

 بازیکنBشود با گوي خاکستري، از روي گوي سیاه، پریده و گوي سیاه را تصاحب کند!، مجبور می

تواند باعث پیروزي بازیکن میاین گوي سیاه هنوز نB!شود

 سپس بازیکنAکند! با این کار،را از بازي خارج می4ي گذاشته و حلقه3ي روي حلقه، یک گوي سفید را بر

گوي سفید (در مجموع) به پیروزي برسد!4گوي سفید را ایزوله کرده و با تصاحب 2شود او موفق می

:ترگي بزرصفحه* 

تایی توانید یک ردیف سهتر امتحان کنید. مثالً میي بزرگتوانید بازي را با صفحهکه در استراتژي بازي، استاد شدید، میوقتی
حلقه11ي تورنمنت، باید زي نسخهضلعی غیرمتقارن را امتحان کنید. براي باي ششطرف صفحه اضافه کرده و صفحهبه یک

ي اصلی اضافه کنید.به صفحه

ندارد!سایر قوانین بازي ها یا تعداد گويهیچ تأثیري در ،صفحهي اندازهتغییر نکته:*

نید، ها) بازي کي اضافی (پتانسیلحلقه24را با "زرتز"ولی اگر بخواهید ي یدکی است!ونهم، یک قطعهي چهلحلقهنکته:*
به این حلقه نیز نیاز خواهید داشت.



ها را به صفحه اضافه کنید) یا کلّ حلقه3و1هاي () یا حلقه2و1هاي () یا حلقه1هاي (توانید حلقهمی

: قوانین تورنمنت* 

ها)، یک ي اضافی (پتانسیلحلقه24از توانید با استفادهمیحلقه باشد. 48کم داراي ، صفحه باید دستتورنمنتبراي )1
تشکیل دهید.نیز اي را حلقه61ي صفحه

اگر با یک گوي، !قرار دهیدصفحهرويبرباید آن را حتماً، را لمس کنید"مخزن"ي هااز گوياگر یکی"بازیه!ست به مهرهد")2
را لمس کنید، "آزاد"هاي از حلقهیکیاگر!روي همان حلقه بگذاریدرا برگوي آنباید حتماً، ي خالی را لمس کنیدیک حلقه

باید آن را از بازي خارج کنید!حتماً

تان فراهم راي رقیبرا ب"تصاحب"اگر شما موقعیت یک است!اجباري-ت بروز شرایط مساعدصوردر- هاتصاحب گوي)3
"تصاحب"کهنیدکاب انتختوانیدعوض، یک گوي دیگر در صفحه قرار داد، شما میرا انجام نداد و در"تصاحب"کردید ولی او 

به میل شماست! بستهرا انجام دهد!"تصاحب"اش را لغو کرده و د که حرکت قبلیرا خودتان انجام دهید یا حریف را وادار کنی
تان را لغو کرده و وادار کند که حرکتتواند شما را را انجام ندادید، در نوبت بعد، حریف می"تصاحب"ولی اگر خودتان هم 

را انجام دهید!"تصاحب"

: بازي سرعتی* 

گوي7گوي سفید، 5اي (کالسیک) و حلقه37ي رحمانه! در این شیوه، شما با یک صفحهي پرهیجان، تهاجمی و بییک شیوه
گوي 4یا گوي سفید3یاگوي)6گوي از هر رنگ (در مجموع، 2و براي پیروزي باید رو هستید گوي سیاه روبه9خاکستري و 
را تصاحب کنید...گوي سیاه5خاکستري یا 
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