
K2دریاستسطحاز(فوت28251)متر8611ارتفاعبا(اورستکوهازبعد)دنیابلندکوهدومین.
نشدهفتحزمستاندرکنونتاK2کوه.رودمیشماربهدنیادرصعودبرایهاتاییهزارهشتترینسختازیکیکوهاینهمچنین

.است
بهاشم.استشهرتوافتخارکسببرایآنیقلهبهصعودیآمادهوایستاده،کوهاینیسایهدرشمانوردانکوهگروهاکنون
دکمبووزیاد،شیبباخشنمسیریاست،تغییرحالدرهموارهکههواییوآب.آگاهیدباشدمیانتظارتاندرچهآنازخوبی

بهفتابیآروزهایازکنید،ریزیبرنامهگامهربرایاحتیاطباباید.بودخواهندخطرناکصعودایندرشمامرگباردشمناناکسیژن
کنیدرقابتهستندشماازصعودافتخارربودنیآمادهکهدیگرهایتیمباوکنید،استفادهممکنشکلبهترین
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بازیهدفومقدمه
K2کشدمیطولدقیقه60حدوددرکهاستباالبهسال8سنینبابازیکن5تا1برایگیمبردیک.
فتحراK2یقلهکنندمیتالشدیگرهایتیمبارقابتدرکهکندمیهدایترانوردکوهدوازمتشکلگروهیبازیکنهرK2در

.بمانندزندهروزه18صعودپایانتاوکرده
کردنابرپبازیکنان،دیگرمسیرکردنمسدودقله،بهصعودبرایمطمئنمسیریانتخاب:ازاندعبارتصعودایندرمهمعوامل

.دهدمیتغییرشدتبهراقلهبهصعودسختیمیزانکههوا،وآبوضعیتبهتوجهممکن،مکانبهتریندرچادرها
بهردنوکوهیکچههر.دهندمیحرکتبردرویبرکنندمیبازیدورهردرکههاییکارتکمکبهراخودنوردانکوه،بازیکنان

.آوردمیارمغانبهبیشتریامتیازبازیانتهایدربرسد،باالتریارتفاع
یکیرزبهنوردکوهیکاکسیژنسطحاگر.باشدخودنوردانکوهاکسیژنسطحمراقببایدفردهرکوه،باالترهایقسمتدراما

.دهدمیدستازرانوردکوهآنباشدهجمعامتیازهایتمامبازیکنومیردمیافتاده،پاازوخستهنوردکوهکند،پیداکاهش
Acclimatization level]دراما.استمشخصارتفاعیکهوایوآبوضعیتباسازگاریوهواییهممعنایبهنوردیکوهدر

](مترجمنوشتپی).استشدهاستفادهعبارتاینجایبه"اکسیژنسطح"ازسهولتبرایترجمهاین

جعبهمحتویات

 

(با یک سمت آسان و یک سمت دشوارتر)یک برد دو طرفه 

طرف آسان طرف دشوار تر

زمستانهکاشی 6و تابستانهکاشی 6–کاشی وضعیت آب و هوا 12

تابستانهکاشی های 

کاشی های زمستانه

گر آب و هوا نشان1 ندهآغاز کنبازیکنگر نشان1

(عدد از هر شکل2)تایی4ی مجموعه5–کوهنوردی مهره20 عددی2ی مجموعه5–چادر 10

(رنگ5در )دهنده سطح اکسیژن بازیکنان ی نشانصفحه5 (رنگ5در )نشان گر سطح اکسیژن 10

.(شده استمشخص رنگ 5در تایی18مجموعه ی 5–کارت بازی 90

ریسک توکن20بازیکنکارت نجات، یکی برای هر 5
،0عدد با ارزش 4)

، 1عدد با ارزش 11
(2عدد با ارزش 5

حرکت طناب سطح اکسیژن
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K2بازیسازیآماده
کنیدجدامقواازرابازیکنانهایصفحهوهوا،وآبهایکاشی،هاتوکنبازی،نشانگرهایبازی،اولینازپیش

ابتدابایدبازیکنان.دهدمینشانراK2یقلهبهترسختراهیدیگرطرفوآسان،راهیآنطرفیکواستطرفهدوبازیبرد
اولبازیبرای(1).دهندقرارمیزوسطمحلیدرسمتآنازرابردسپسوکنندمیاستفادهبردطرفکدامازکهبگیرندتصمیم

.کنیممیپیشنهادراترراحتبردازاستفادهما
:داردمیبرهستندرنگاینبهکهرازیرقطعاتوکردهانتخابرارنگیکبازیکنهر
(اکسیژنسطحگرنشاندوچادر،2،نوردکوه4)هامهرهازمجموعهیک•
(نوردکوهدواکسیژنسطحگرنشانیصفحه)بازیکنیصفحهیک•
بازیکارت18ازمتشکلیمجموعهیک•
(شودمیانجامبازی(شدهساده)خانوادگیحالتکهصورتیدرتنها)نجاتکارتیک•

:دهدمیقراربردرویزیرترتیببهراخودکوهنوردهایمهرهبازیکنهر
(2)(کوهمسیریخانهترینپایین)بردرویشروعقسمتدرمتفاوتهایشکلباددع2•
(3)(بردراستسمتردیف)امتیازیخانهترینپایینرویدرمتفاوتهایشکلباعدد2•

(4)(1یشمارهیخانهروی).گیرندمیقراربازیکنانیصفحهرویاکسیژنسطحگرهاینشان
.شوندخابانتبازیدراستفادهبرایباید(ترسخت–زمستانهیاوترساده–تابستانه)هواوآبوضعیتهایکاشیازمجموعهیک

هایطرفباتوانمیراهواوآبیدهندهنشانهایکاشیهایمجموعه.گرداندبازجعبهبهتوانمیرانشدهانتخابیمجموعه
.کردترکیببازیبردسختوساده
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.کنیممیپیشنهادراتابستانههوایوآبهایکاشیازاستفادهما،دهیدمیانجامرابازیباراولینبرایاگر
6ازلمتشکردیفیکنتیجهدرتاگیرند،قراربردباالیدروروبههاآنازعدددوسپسوشوندمخلوطوزدهبربایدهاکاشی
شانن.شوندگذاشتهراستسمتکاشیزیرپشتهیکدربایددیگرهایکاشی(5).دهندتشکیلراهواییوآبشرایطبا(روز)خانه

(6)(هواوآبکاشیچپسمتدردایرهاولین).شودمیگذاشتهروزاولینروی(مشکیبلندیاستوانه)هواوآبوضعیتگر
(7).شوندمیرووانتخابتصادفیصورتبههاآنتایسهسپسوشوندمیپخشگوشهیکدرپشتبهریسکهایتوکن

.کندمیانتخابراهاآنازتا6سپسوزده،بر(نجاتکارتجزبه)راخودهایکارتیدستهبازیکنهر
(9).گیردمیراکنندهآغازبازیکنگرنشاناست،کردهسپریکوهستاندررازمانیاخیراکهبازیکنی

.استشروعیآمادهبازی

بازیترتیب
میانجامدیگریازپسیکیکه،شودمیتقسیمفازچندبهنوبتهر.شودمیانجام(صعودروز18عنوانبه)نوبت18دربازی

.شوندمیانجامبازیکنانیهمهتوسطزمانهمطوربه،3فازجزبهفازها،اکثر.گیرند
هاکارتانتخاب.1
ریسکتوکنانتخاب.2
تصمیماتانجامفاز.3
(اکسیژنسطحتغییراتتعیین)هواییهمفاز.4
نوبتپایان.5

هاکارتانتخاب.1
یهمهکهزمانی.دهندمیقرارخودجلویپشت،بهوکردهانتخابراخوددستدرموجودکارت6ازکارت3بازیکنانیهمه

.کنندمیروراخودهایکارتزمانهمهمگیکردند،انتخابراخودکارت3بازیکنان

ریسکتوکنتوزیع.2
تنها(تمتفاوپایینوباالحرکتمقادیربا)طنابهایکارتبرای.زنندمیجمعهمباراخودکارتسهحرکتامتیازهایبازیکنان

کهبازیکنی.شوندنمیمحسوباکسیژنسطحهایکارتامتیاز.شودمیزدهجمعوآیدمیحساببهباالبهروحرکتامتیاز
ودخیشدهانتخابکارتسهکناردرراآنوکردهانتخابراشدهروریسکتوکنسهازیکیدارد،راامتیازهامجموعبیشترین

.کنداعمالهمراریسکتوکنتأثیربایدبازیکناین،(3فاز)تصمیماتانجامفازدر.دهدمیقرارنوبتاینبرای
.دارندنمیبرراریسکیتوکنبازیکنانازیکهیچشود،برابربازیکندوحرکتامتیازاتمجموعاگر

دوآنا.استکردهانتخاب(پایین)3(/باال)1ارزشباطنابکارتیکو1حرکتامتیازباکدامهرحرکت،کارتدوبرایان:مثال
دوو2ارزشباحرکتکارتیکویلیام.استکردهانتخاب1ارزشبااکسیژنسطحکارتیکو،3و1امتیازهایباحرکت،کارت
ریسکامتیازو،4برابرآناریسکامتیاز،3برابربرایانریسکامتیاز.استکردهانتخاب1و2هایارزشبااکسیژنسطحکارت
.کندانتخابراشدهروریسکهایتوکنازیکیبایدآناشرایطایندر.باشدمی2برابرویلیام

.هستنددسترسدرانتخاببرایتوکن3مجددانتیجهدروشدهرومخفیتوکنیکریسک،توکنیکانتخابازپس

تصمیماتانجامفاز.3
خودهایارتک،گردساعتصورتبهودارد،راکنندهآغازگرنشانکهبازیکنیازشروعبادیگری،ازپسیکیهابازیکنفاز،ایندر
یککهبازیکنی.دهدانجامعملیخودنوبتدرتواندمیباشد،داشتهبازیبرایکارتیکهجاییتانبازیکهر.کنندمیبازیرا

.بگیردنظردرراآنمنفیتأثیروشودمواجهآنعواقببابایددارداختیاردرراریسکتوکن
.دهندانجامخودکوهنوردانرویبررازیرکارهایتوانندمیخودتصمیماتانجامحیندربازیکنان

کوهنوردحرکت
ادهدنشانهاکارترویکه)جاییجابهامتیازهاییاندازهبهکوهنوردیکجاییجابهبرایحرکتهایکارتازتواندمیبازیکن

.کنداستفادهپایینیاباالسمتبه(اندشده
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یکهبورودیهزینه.شودجاجابه(اندشدهدادهنشانمتصلهمبهطنابباکه)مجاورهایخانهبینتواندمیتنهاکوهنوردیک
یههزینباشد،نشدهنوشتهخانهیکبهورودبرایایهزینههیچاگر.استشدهدادهنشانخانهآندرزردیدایرهیکدرخانه
.استجاییجابه1یکآنبهورود

تیازهایاممیزان.کندمیتعیینراشوندهاستفادههایکارتیاکارتوکنندهحرکتکوهنوردابتدابازیکنکار،اینانجامبرای
بزسیدایرهدرشدهنوشتهعدد)باشدمیهاآنرویشدهنوشتهحرکتامتیازهایمجموعبرابرهاکارتیاستفادهقابلحرکت

.(کارتروی
پایینوباالروبههایفلشزیرشدهنوشتهامتیازاز.داردپایینوباالبهحرکتبرایمتفاوتحرکتامتیازدوطنابکارتیک

.داردرا(پایینیاوباال)جهتکدامبهروحرکتامتیازهایازاستفادهقصدکهکندانتخاببایدبازیکن.کنیداستفاده
فادهاستریسکتوکنیجریمهپرداختنیاوچادر،کردنبرپاجهت،هردرجاییجابهبرایتوانمیراباالبهروحرکتامتیازهای

.کرد
.کرداستفادهریسکتوکنیجریمهپرداختنیاپایین،بهروجاییجابهبرایتوانمیراپایینبهروحرکتامتیازهای

هجابامتیازعدد،جاییجابههایکارتدیگربرای.کرداستفادههمزمانطوربهطنابکارتیکحرکتامتیازدوهرازتواننمی
یکحیندر(کرداستفادهپایینیاوباالبهروحرکتبرایهاآنازتوانمی)نداردبستگیشدهانتخابحرکتجهتبهجایی

دوبامثال)دادتغییرراحرکتجهتتوانمی(امتیاز4=جاییجابهکارتدو3و1عدددومجموعازاستفادهمثل)واحدحرکت
.(برگشت2ورودیهزینهباپایینییخانهبهسپسورفته2ورودیهزینهباباالیییخانهبهامتیاز
میسابحاست،متصلآنبهطنابدیگرسرکهایخانهازباالتراست،وصلآنبه(فلزییگیره)کارابینکهایخانه
.شود

حرکت.نیستحرکتامتیازهایتمامازاستفادهبهنیازی.کردتقسیمکوهنورددوبینتواننمیراکارتیکحرکتامتیازهای
.استمجازنیزکلیطوربهکوهنوردیکندادن

با.استکردهبازی(پایین)3/(باال)1حرکتامتیازهایباطنابکارتیکو،1حرکتامتیازباکدامهرکارت،دوبرایان:مثال
نوردکوهو،دهدمیحرکت(2ورودیهزینهبا)باالترایخانهبه2حرکتامتیازباراخودنوردهایکوهازیکی،هاآنازاستفاده

.کندمیمنتقل(ترتیببه،1و2ورودیهزینهباهاییخانهبهورودبا)پایینبهحرکتامتیاز3باراخوددیگر

!تذکر
تعدادکناردر.دهدجاخوددررااستشدهدادهنشانبردچپسمتهایجدولدرکهکوهنوردانازتعدادیحداکثرتواندمیتنهاخانهیک

.دهدمینشانراارتفاعآندرخانهیکطرفیتحداکثریدهنده-نشانهاآنتعدادکههستندآدمکینمادهایبازی،هردرحاضربازیکنان
تصمیمبازیآغازازپیشبایدبازیکنان.شوندمیدیدههاجدولایندرقرمزرنگبهایاضافهنمادهایبازیکن،5باومتر7000باالیارتفاعدر

.بگیرندنظردررا(ترسختبازی)خانههرظرفیتترکمتعدادیا(ترسادهبازی)خانههرظرفیتبیشترتعدادکهبگیرند

دریاسطحازباالترمتر8000تا7000ارتفاعیمحدودهدرخانههرنفره،سهبازییکدر:مثال
.دهدجایخوددرراکوهنورد2حداکثرتواندمی

بهمربوطیهزینهپرداختبااست،شدهتکمیلآنظرفیتکهایخانهازتواندمیکوهنوردیک
.نکندتوقفخانهآندرودهدادامهخودحرکتبهکهزمانیتاکند،عبورخانهآن
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پیروزیامتیازهایکسب
درنوردکوهآنیازامتگرنشانشود،(بیشترپیروزیامتیازباخانهیکبهرفتن)باالترارتفاعبهصعودبهموفقنوردکوهیکوقتهر

تریینپایارتفاعبهنوردکوهیککهزمانی.شودمیمنتقلخانهآنپیروزیامتیازمقداربه(بردچپسمت)امتیازشماریمسیر
.ماندمیقیبانوردکوهآنتوسطشدهکسبامتیازبیشتریندرو،شودنمیجاجابهنوردکوهآنپیروزیامتیازگرنشانبرگردد،

قرار(امتیازهاردیفیخانهباالترین)قلهپیروزیامتیازیخانهباالیدربرسد،قلهبهکهنوردیکوهاولینپیروزیامتیازگرنشان
.دچیننمیمرتبخانهایندرصعودترتیببهراخودگرهاینشانکنند،صعودقلهبهآنازبعدکهنوردانیکوه.گیردمی

اکسیژنسطحافزایش
هایکارتامتیازهای.دهدافزایشراخودنوردانکوهاکسیژنسطحتواندمیکندمیبازیکههاییکارتاساسبربازیکنیک

.دادنوردکوهیکبهراکارتچندامتیازتوانمیاما.کردتقسیمنوردکوه2بینوانتنمیرااکسیژنسطح
بروهنوردکآنبهمربوط(کوچکرنگیهایاستوانه)اکسیژنسطحگرهاینشانجاییجابهبانوردهرکوهاکسیژنسطحامتیازهای

.کنندمیتغییربازیکنهریصفحهروی

چادرکردنبرپا
مورددر.کندبرپاچادریکخانه،آنبهورودیهزینهبابرابرحرکتیامتیازهایپرداختنباخود،یخانهدرتواندمینوردکوهیک

ازیبطولدرباریکتنهانوردکوههر.کرداستفادهچادرزدنبرایباالبهروحرکتامتیازهایازتوانمیتنها،طنابهایکارت
ن،آدادنقرارازپس.کردجاجابهتواننمیراچادر.کندبرپاچادریک(نوردکوهآنبهمربوطچادریمهرهدادنقراربا)تواندمی

شدهردواایخانهبهنوبتیکدرتواندمینوردکوهیککافی،حرکتامتیازهایپرداختبا.ماندمیمکانهماندربازیانتهایتا
.باشدداشتهچادریکازبیشتواندمیخانهیک.کندبرپاخانهآندرراخودچادرنوبتهماندرو

کوهچون.استکردهبازی(1امتیازبادیگریو2امتیازبایکی)اکسیژنسطحکارتدوو2امتیازباحرکتکارتیکویلیام:مثال
میاستفادهامتیاز3اندازهبهنوردکوهایناکسیژنسطحافزایشبرایهاکارتازویلیاماست،خستهمتری6500ارتفاعدراونورد
آندرنوردکوهدوهرتا،زندمیچادرخانهآندرو(امتیاز1یهزینهبا)کردهواردخانهآنبهراخوددیگرنوردکوهسپس.کند

.گیرندسرپناه

یکهبورودیهزینه.شودجاجابه(اندشدهدادهنشانمتصلهمبهطنابباکه)مجاورهایخانهبینتواندمیتنهاکوهنوردیک
یههزینباشد،نشدهنوشتهخانهیکبهورودبرایایهزینههیچاگر.استشدهدادهنشانخانهآندرزردیدایرهیکدرخانه
.استجاییجابه1یکآنبهورود

ریسکتوکن
.کنداعمالراآناثربایدباشد،داشتهریسکتوکنبازیکنیاگر
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.افتدنمیاتفاقیهیچباشد،داشته0برابرارزشیریسکتوکناگر
میراارکاین.کندکمخوداکسیژنسطحیاحرکتامتیازهایازامتیازیکبایدبازیکنباشد،داشته1برابرارزشیریسکتوکناگر

:دادانجامروشسهبهتوان
شدهبازیهایکارتازیکیازحرکتامتیاز1کردنکم•
شدهبازیهایکارتازیکیازاکسیژنسطحامتیازیککردنکم•
.استشدهدادهاختصاصهاآنبهکارتیکحداقلکهنوردانیکوهازیکیاکسیژنسطحمیزانازامتیاز1کردنکم•

امتیازسپسو،کندمیاستفادهنوردکوهبردنپایینیاباالبرایکارتازکهبگیردتصمیمبایدبازیکنطنابهایکارتمورددر
امتیازایوکندنمیحرکتنوبتیکدرکهنوردیکوه.کندکمجاییجابهجهتاینبهمربوطمقدارازراریسکتوکنیجریمه
شاملئلهمساین.کندتحمل(خوداکسیژنسطحکاهشبا)راریسکتوکنیجریمهتواندنمی،کندنمیدریافتاکسیژنسطح
.دهدنمینوردکوهبهاکسیژنسطحبرایامتیازیعمالکارتاینکهچرا،شودمیهم0امتیازبااکسیژنسطحهایکارت

امتیازدوتواندمیبازیکن.کندکمشدهگفتهروشبهراامتیاز2مقداربایدبازیکنباشد،داشته2برابرارزشیریسکتوکناگر
نوردیکوهبهتواندمیتنها،چنانهمجریمهاما.کندتقسیمنوردکوهدوبینحتیوحرکت،واکسیژنامتیازهایبینراجریمه

.یابدمیافزایشاواکسیژنسطحیاکندمیحرکتهاکارتازاستفادهباکهشودداده

بیشتریناو.استکردهبازی1امتیازبااکسیژنکارتیکو(3امتیازبادیگریو1امتیازبایکی)جاییجابهکارتدوآنا:مثال
شدهروایهتوکنیهمهمتاسفانهو.کندانتخابریسکتوکنیکبایدپسدارد،بازیکنانبیندرراجاییجابهامتیازهایمجموع

.هستندامتیازی2
بهامتیاز1سپسوکردهجاجابهحرکتامتیاز1باراخودنوردانکوهازیکیاو(اکسیژن1حرکت،1)شدهبازیهایکارتبا

آناکسیژنسطحازامتیازیککردنکمباراریسکتوکنیجریمهامتیاز1گیردمیتصمیماو.کندمیاضافهاواکسیژنسطح
اوسپس.شودمیپرداختامتیازی3حرکتکارتازامتیازیککردنکمباماندهباقییجریمهامتیاز1.کندپرداختنوردکوه
.کندمیتمامراخوداعمالوکردهمنتقلامتیاز2ورودیهزینهباخانهیکبهراخوددومنوردکوه

هواوآبتأثیرات
محدوده)ایناحیهمورددراطالعاتیبینیپیشهر.دهدمینشانراآیندهروز3برایوضعیتبینیپیشهواوآبکاشیهر

ناحیهایندرنوردانکوهکه(دهندهتغییرمقادیر)تأثیراتیوگیردمیقرارتأثیرتحتموردهواوآبتوسطکه(ارتفاعی(های)
.استصعودبرایفعلیوضعیتیدهندههواوآبوضعیتکاشیرویگرنشان.دهدمینشانراشوندمیمتحمل

نتعیی(هایارتفاع)ارتفاعدرنوردکوههرکههستندامتیازهاییواکسیژنسطحنمادهاییدهندهنشانقرمزهایدایره
.کندکم4فازدرخوداکسیژنسطحازبایدشده

ادرچکردنبرپاو)خانههربهورودبرایهوا،وآبتأثیرتحتارتفاعدرکهاستاینبیانگرهادایرهاینوجود:زردهایدایره
.شودپرداختنیزدایرهدرشدهنوشتهیاضافهامتیازباید(باالیاپایینروبهحرکتبا)(خانههردر

.ندکنمیعملشدگفتهپیشترآنچهمطابقهمزمان،طوربهنماددوهرکهاستآنمعنیبه(رنگدویدایره)عالمتاین

.نداردوجودروزایندرهواییوآبتأثیرهیچکهاستآنیدهندهنشان(آبییدایره)عالمتاین
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کهدهدمینشانهواوآبوضعیتنشانگر
هر.گیرندمیقرارتأثیرتحتهاناحیهکدام

(راستسمت)شمارندهیصفحهقسمت
بردرویبرارتفاعییناحیهیکبهمربوط

آبمجاور،تصویردر.باشدمی(چپسمت)
سطحیدهندهکاهشوابریهوایو

درناحیهدوامتیاز،1میزانبهاکسیژن
8000باالیومتری،8000-7000ارتفاع

..دهدمیقرارتأثیرتحترامتر

اکسیژنسطحبررسی.4
با.شودمیانجاماکسیژنسطحبررسیدادند،انجامشدهانتخابهایکارتاساسبرراخوداعمالبازیکنانیهمهکهآنازپس

هاآنبه،دنورکوههراکسیژنسطحگرنشانکردنجاجابهبارااکسیژنسطحامتیازموردنظرمقادیر،نوردهاکوهتکتکبررسی
.کنیداضافهیاکم
اضافهاواکسیژنسطحبهرادایرهدرونشدهنوشتهمقدار،(آبیدایره)داردقراراکسیژنمطلوبوضعباایخانهروینوردکوهاگر•

.کنیدکماواکسیژنسطحازراشدهنوشتهمقدار،(قرمزدایره)استنامطلوبوضعباخانهیکدرکوهنورداگر.کنید
میاکسیژنسطحامتیازیکنوردکوه،(نوردکوههمانچادرفقطنهو)باشدمیکوهنوردیکرنگهمچادریدارایایخانهاگر•

.گیرد
امتیاززاشدهتعیینمقدارنوردکوه،دهدمیقرارتأثیرتحتراداردقرارآندرنوردکوهکهایناحیه،هواوآبفعلیوضعیتاگر•

.دهدمیدستازرااکسیژنسطح
.گردانیدباز6بهراآنباشد،6مقدارازبیشکوهنوردیکاکسیژنسطحاگرفاز،اینانتهایدر
یمهرهو،یابدمیکاهش1بهکوهنوردآنپیروزیامتیاز.میردمیکوهنوردیابد،کاهش1زیربهکوهنوردهراکسیژنسطحاگر
.شودمیحذفبردازکوهنوردآن

باالیارتفاعدر1-(قرمزیدایره)اکسیژننامطلوبوضعباایخانهدراو.دارد3اکسیژنسطحبرایاننوردهایکوهازیکی:مثال
درنتیجهدرو،(1)+استخودشرنگهمچادردراوخوشبختانه.(2-)استفعلیهوایوآبتأثیرتحتکهدارد،قرارمتر7000

(بعدورد)بعدروزاوگرنهوکند،کمکنوردکوهاینبهبایدبرایانبعددوردو.دهدمیدستازاکسیژنسطحامتیاز2فقطمجموع
.آوردنمیدوامرا

خانوادگیحالت
-میزیکنبا،میردمیکوهنوردیککهزمانیبگیرند،خانوادگیحالتدربازیانجامبهتصمیمبازیکناناگر

تفاعاردرایخانهبهرانوردکوهکاراینبرای.کنداستفادهنوردکوهآنحفظبرایراخودنجاتکارتتواند
.بردمیپایین(شماریامتیازمسیرروی)خانه4رانوردکوهآنامتیازیهمهروکردهمنتقلمتر6000زیر

.شودبازگرداندهجعبهبهبایداستفادهباریکازپسنجاتکارت

:پیشنهاد استراتژیک
د از رسیدن به قله یا یک بنابراین، بع. نه تنها باید به قله برسند، بلکه باید تا پایان بازی زنده بمانندنوردانبه یاد داشته باشید که کوه 

رب کاهش تا از شرایط بد آب و هوا و اثرات مخبرگردانیدپایین تر ارتفاعیارتفاع بسیار زیاد، معموال بهتر است کوه نورد خود را به 
.سطح اکسیژن در امان بماند
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دورپایان.5
اعمالبعدوردکهاستکسیاولین،جدیدیکنندهآغازبازیکن.شودمیمنتقلچپسمتبازیکنبهکنندهآغازبازیکنگرنشان

.دهدمیانجامشدهانتخابهایکارتباراخودموردنظر
بهشیکاشود،راستسمتبعدیکاشیواردگرنشاناگر.شودمیمنتقل(راستسمت)بعدییخانهبههواوآبوضعگرنشان
.شودمیمعلومجدیدکاشییککاراینباو،شدهآورده(قبلیکاشیروی)چپسمت

.استماندهباقیبازیپایانتاروز3تنها،(نباشیدجدیدکاشییککردنروبهقادر)شودکاشیآخرینواردگرنشاناگر
3)کارت6مجددانتیجهدروکشیدهخودکارتدستهازجدیدکارت3بازیکنانیهمههوا،وآبگرنشانجاییجابهازپس

کارت3اتنهبازیکنانبعددوردربود،نماندهکشیدنبرایکارتیاگر.دارنددستدر(قبلدورنشدهانتخابکارت3+جدیدکارت
هایتکارتمامیندارند،خوددستدرکارتیهیچبازیکنانکهزمانیتنها.دارنداختیاردربازیبرایراقبلدورازنشدهانتخاب

.دارندمیبربعددوربرایجدیدکارت6وزدهبرراخود
.شودمیآغاز(هاکارتانتخابیعنی–1فازبا)جدیددوریک

بازیپایان
دوپیروزیامتیازهایافراد.شودمیتمام-برسندپایانبههواوآبهایکاشیکهزمانی-(هجدهمدور)آخرروزانتهایدربازی
بازیکنیکزابیشاگر.استبرندهباشدآوردهدستبهراپیروزیامتیازبیشترینکهبازیکنی.زنندمیجمعهمباراخودموردکوه

باشدکردهفتحارقلهدیگرانازپیشاونوردکوه(امتیازبیشترینبابازیکنانمیاناز)استکسیباشند،کردهکسبمساویامتیاز
بازیکنانصورتاینغیردر(شودمیمشخصقلهامتیازیخانهدرامتیازیدهندهنشانهایمهرهترتیببامسئلهاین).استبرنده

.شوندمیمساویشده،کسبامتیازبیشترینبا
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نفرهتکبازی
.کنندنمیتغییریزیر،موارداستثنایبهبازی،قوانین.کنیدبازینیزنفرهتکصورتبهتوانیدمیراK2بازی
.استنفرهدوبازیمثلکوهنوردان،تعدادنظرازخانههرظرفیت•
.برداردریسکتوکنیکبایددورهردرکند،میانتخاببازیبرایراهاییکارتچهکهاینبهتوجهبدونبازیکن•
امتیاز1یافهاضبهزندهکوهنوردپیروزیامتیازهاییاندازهبهبازیکنوشده،تمامبالفاصلهبازیبمیرد،نوردانکوهازیکیاگر•

.کندمیکسبامتیازمردهنوردکوهبرای
شدهکسبپیروزیسطحتاکندمیمقایسهزیرجدولدرشدهدادهعددهایباراخودپیروزیامتیازهایمجموعبازیکنسپس•

.کندتعیینراخودتوسط

بازیطراحازیادداشتی
کوهنوردیطناببازمانیکهکسانیتمامبهراK2بازی.امدادهتعلقکوهنوردیوکوهستانبهراخودزندگیازعظیمیقسمتمن
.کنممیتقدیمشد،امزندگیدرمنهمراهکهکوهنوردی،درمنهمراه،ایزاخصوصبهاند،بودهمتصلمنبه

.گزارمسپاسافراداینتمامیازویژهطوربه.اندکردهتستپلیوآزمایشطراحی،مختلفمراحلدرراK2بسیاریافراد

کاتوزاآدام

زاتوکا«فولک»آدام:بازیقوانین
نوتسونیارک:گرافیکیطراحیوسازیتصویر

.یدلیوسکیآرتورتلگتوف،ماچئییدلیوسکا،ماگدالنا:یابیغلطواصالحات
.ویلیامزروساسکودالرسکا،آنا:انگلیسیترجمه

امیر اردشیری: برگردان به فارسی
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کوهنوردیمسیرهای-1
پیروزیامتیازاتردیف-2
خانههردرکوهنوردانتعدادمحدودهجدول-3
بازیشروعیخانهآغازین،کمپ-4
ارتفاعمیزاننشانگرهای-5
صعودمسیرطیدرموجودهایخانه-6

(aهواییهم/اکسیژنسطحیکنندهاصالح
(bخانههربهورودیهزینهنیاز،موردحرکتامتیازهایتعداد
(cپیروزیامتیازهای
(dمجاورهایخانهیکنندهمتصلطناب
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دوریکاتفاقاتیخالصه

هاکارتانتخاب-1
(گذاردمیخودرویپیش،پشتبهوانتخاب).کندمیبازیپشتبهراکارتسهبازیکنهر

.کنندمیروزمانهمراخودیشدهانتخابهایکارتبازیکنان

ریسکهایتوکن-2
(aدوبینیتساوحالتدر.برمیداردریسکنشانیکداردراحرکتامتیازهایبیشترینکهبازیکنی

.داردنمیبرریسکینشانکسهیچنفر،
(bتهداشوجودروبهتوکنسهتا).شودمیروجدیدیتوکنشود،برداشتهریسکتوکنیکاگر

(باشند

اعمالانتخابفاز-3
(aکنندمیجاجابهشدهبازیهایکارتباراخودکوهنوردهایبازیکنان.
(bداردراخانهآنبهورودیهزینهبرابرایهزینهچادریککردنبرپا.
(cبرندمیباالرانوردهایشانکوهاکسیژنسطحخود،یشدهبازیهایکارتبابازیکنان.
(dکندتحملراآنعواقببایداست،برداشتهریسکنشانکهبازیکنی.
(eروزیپیامتیازهایردیفرویاند،شدهکسبتازگیبهنوردکوههرتوسطکهپیروزیامتیازهای

.شوندمیمشخص
(fمیرخزمستانیهوایوآبدرتنهااتفاقاین).باشیدهاجاییجابهرویبرهواوآبتأثیرمراقب

(دهد

اکسیژنسطحبررسی-4
(aمک/اضافه(داردقرارآندرکهایخانه)اوفعلیموقعیتاساسبرراکوهنوردهراکسیژنسطح

.کنید
(bشودمیاکسیژنسطحبهعدد1افزایشباعثرنگهمچادریک.
(cراهواوآبکاشیرویشدهنوشتهمیزاندارد،قرارهواوآبتأثیرتحتیناحیهدرنوردکوهاگر

.کنیدکماواکسیژنسطحاز
(dگردانیدباز6بهراآناست،شده6ازبیشتراکسیژنسطحاگر.
(eمیردمینوردکوهشود،کمتر1ازاکسیژنسطحاگر.

دورپایان-5
(aبدهیدچپسمتنفربهراکنندهشروعفردعالمت.
(bکنیدمنتقل(راستسمت)بعدییخانهبهراهواوآبگرنشان.
(c3برسدعدد6بهمجدداتاندستدرموجودهایکارتتابرداریدجدیدکارت.
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