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Játékszabály – Traverse (Átkelés) 

 

Ajánlott 7 éves kortól 

Játékosok száma: 2-4 

 

Átkelés – Amikor a dámajáték eldurvul!!! 

 

A doboz tartalma: 

Játéktábla, 32 db bábu - 4 különböző színű és formájú (kocka, gyémánt, gömb és gúla), játékszabály 

 

A játék célja: 

Légy Te az első, akinek sikerül az összes bábuját a játéktábla egyik oldalán található startvonalról a tábla 

szemközti oldalán található célvonalra eljuttatnia. 

 

Előkészületek: 

Válassz egy színt és sorakoztasd fel bábuidat a tábla megfelelő oldalán. 

 A bábuk a startvonalra tetszőleges sorrendben helyezhetők fel. 

 A tábla sarkaiban lévő mezőkre nem szabad bábut helyezni. 

 A gyémántok és gúlák a haladási iránynak megfelelően álljanak. 

 

A játék menete: 

A játékosok felváltva lépnek bábuikkal a célvonaluk felé. Az egyes bábuk alakjuktól függően különbözőképpen 

mozoghatnak, amint ezt a játéktáblán lévő kis rajzokon is láthatjuk. Mindegyik bábuval előrefelé és hátrafelé is 

haladhatunk. 

 

A bábuk mozgása 

A kockákkal csak vízszintesen és függőlegesen mozoghatunk. 

A gúlákkal előrefelé átlós irányban, hátrafelé egyenesen léphetünk. 

A gyémántokkal kizárólag átlós irányban mozoghatunk. 

A gömbökkel bármilyen irányú mozgás megengedett. 

 

Szabályok a bábuk mozgatása során 

 Egy-egy alkalommal csak egy bábuval lehet lépni. 

 A bábuk egy szomszédos, üres mezőre léphetnek. Két bábu nem állhat egyszerre ugyanazon a mezőn. 

 A bábuk csak egyet léphetnek kivéve ha ugrunk velük (lásd alább az Ugrás fejezetet) 

 Egy bábuval való lépést csak akkor fejezhetünk be a startvonalon, ha az adott bábuval korábban még nem 

hagytuk el a startvonalat. 

 Egy bábuval a játék során bármikor beléphetünk a célvonalra illetve kiléphetünk onnan, sőt ugrálhatunk is 

a célvonal mentén. 

 Egy adott körben a passzolás nem megengedett kivéve azt az esetet, ha a játékos nem tud lépni. Ebben az 

esetben mindaddig kimarad amíg nem tud szabályos lépést végrehajtani. 
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Ugrás 

Akár a saját, akár az ellenfél bábuit átugorhatod, ha gyorsabban szeretnél haladni a táblán. Egy bábu átugrása nem 

jelenti annak leütését, vagy startvonalra való visszaküldését. Az ugrást kizárólag arra használjuk, hogy 

gyorsabban haladjunk bábuinkkal a célvonal felé. 

 

Önálló ugrások 

 Önálló ugrások csak egyenes vonalban (vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan) végezhetőek 

úgy, hogy közvetlenül az átugrandó bábu melletti üres mezőre kell érkezni; 

 A normál lépésekhez hasonlóan az adott bábu ugrás esetén is csak a megengedett irányokba 

mozdulhat; 

 Nem léphetsz és ugorhatsz ugyanabban a körben. 

 

 

Sorozatos ugrások 

Össze is kapcsolhatsz egy ugrás-sorozatot, ha a sorozatban minden egyes ugrás külön-külön eleget tesz az 

önálló ugrásokra vonatkozó szabályoknak. A második ugrás onnan indul, ahol az első véget ért. Ugrás-

sorozat közben a bábuval lépni nem szabad. 

 

Ugrás-sorozat közben a bábu átmenetileg tartózkodhat a startvonalak egyikén vagy valamelyik 

sarokmezőn, amennyiben még ugyanabban a körben továbbmozdul onnan. A játékban ez az egyedüli 

alkalom a sarokmezőkön való tartózkodásra, vagy a startvonalra való visszalépésre. 

 

A játék megnyerése  

 

Az első játékos, akinek sikerül az összes bábuját a célvonalra (bele nem értve a sarokmezőket) juttatnia az a 

győztes. 

 

Megjegyzés: A játékosok nem kényszeríthetnek ki döntetlent. Nem megengedett ismételt blokkoló lépésekkel 

akadályozni az ellenfél utolsó bábujának célvonalra érését. Ha ez mégis megtörténik, akkor a feltartott játékost 

hirdetik ki győztesnek. 

 


