CHINAGOLD
Günter Cornett`ten taktiksel bir zar oyunu
(tercüme: Inanc Aytac)
Ýki kiþilik - 8 yaþýndan ihtibaren
Oyun süresi: 30 dakika

Oyunun hedefi
Ýki oyuncu da altýn çýkarmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Bir oyuncu daðlardan, diðer
oyuncu ise nehirlerden altýn çýkarmanýn peþinde. Dað veya nehirde altýn bulunduys a,
daðlarýn veya nehirlerin s ahibi olan oyuncu çýkarýlan altýnlarýhanes ine geçirebilir. Ýs in garip
tarafýis e, altýn çýkarýlacak olan yer hem bir daðýn hem de bir nehrin parças ý.
Oyun malzemesi
- 91 adet altýn plaka: Ýlk oyun önces i tüm tahta plakalarýn bir yüzüne
s arýnoktalar yapýþtýrýlmalýdýr.
- 3 adet zar, deðerleri 0/1, 0/2 ve 1/2
- 1 adet suni deriden oluþan oyun haritas ý
Oyun haritas ýnda 17 dað, 17 nehir ve 91 altýn çýkarma
noktas ýbulunmaktadýr.
Altýn çýkarma noktalarýdað ve nehirlere matamatiks el
olarak eþit daðýtýlmýþtýr. Altýn çýkarma noktalarýkuþ
bakýþýolarak bakýldýðýnda kahverengi (daðlar) bölgeler
ve mavi (nehirler) çizgiler º eklinde çizilmiº tir.
Haritaya bakýldýðýnda iki farklýoyun planý
görülmektedir. Daðlar kahverengi nehirler is e mavi
olarak s uni deriye çizilmiº tir. Bu s ayede birbirinden
farklýiki oyun planýortaya çýkarýlmýþtýr. Oyun
haritas ýnda oyuncularýn bölgeleri öyles ine
kes iþmektedir ki, altýn çýkarma noktalarýhem bir daðýn hem de bir nehrin parças ýdýr.

Oyuna baº larken
91 altýn toplama noktalarýna altýn plakalar, s arýnoktalarýaþaðýda kalacak þekilde dizilir. Ýki
oyuncu aralarýnda kimin daðdan veya kimin nehirden altýn çýkarmak is tediðine karar verir.

Oyun akýþý
Oyuna kimin baþlayacaðýnýbelirlemek için oyuncular zarlarýn her üçünü de atar. Yüks ek
s ayýyýatan baþlar.

Altýn çýkarma
Atýlan zar s ayýs ýna göre altýn çýkarma noktalarýnýn üzerindeki altýn plakalarýçevirme s ayýs ý
ortaya çýkar.
Önemli: Çevrilecek olan altýn plakalar düz bir hat üzerinde s ýras ýyla, aralýk vermeden
ve daha önceden aras ýnda çevrilmis baþka altýn plaka olmaks ýzýn çevrilmelidir.

Z arda çýkan s ayýyýoynamak yerine,
is tenildiðinde bu haktan vazgeçerek,
bunun yerine daha önceden çevrilmiº
olan bir altýn plakayýtekrardan
gizleyebilirsiniz

Altýnlarýtoplamak
Altýn plakalarýçeviren bir oyuncu, kendi bölges indeki tüm altýnlarýcevirmiþ is e (dag veya
nehir), bu bölgedeki tüm altýnlarýalabilir.
Bu arada kendi bölges inden topladýðýaltýnlardan s onra
rakibin bölges inde kalan tek ve açýlmýþ altýn plakayýis e
rakibi alýr.
Uyarý: Bazýaltýn toplama noktalarýboþaltýldýktan s onra
bir oyuncu toplanmas ýgereken bazýaltýnlarýgözden
kaçýrabilir. Böyle bir durumu fark eden rakip oyuncu
onu uyarmalýdýr.
Daha s onra s ýradaki oyuncu zarýatar ve altýn çýkarmaya devam eder.

Z arlarýn azaltýlmas ý
Oyun akýþýes nas ýnda altýn toplama bölgelerinde s adece bir tane çevrilmemiþ beº li altýn
plaka s ýras ýkaldýys a, zarlardan 0/1 olanýoyundan çýkarýlýr. Kalan iki zarla oyuncular o andan
ihtibaren 1 ve 4 aras ýndaki s ayýlarýatabilirler.
S onraki aþamada altýn toplama bölgelerinde s adece bir tane çevrilmemiþ dörtlü altýn plaka
s ýras ýkaldýys a, 0/2 zarý0/1 zarýyla deðiþtirilir ve böylece o andan ihtibaren 1 ile 3 aras ý
s ayýlar atýlabilir.
S onunda s adece bir tane çevrilmemiþ üçlü altýn plaka s ýras ýkaldýys a tüm zarlar oyun dýþý
kalýr. Bu andan ihtibaren s ýradaki oyuncu çevirmek is tediði altýn plakalarýn s ayýs ýna kendi
karar verir. Bir veya iki altýn plaka çevirme hakkýna s ahiptir.

Oyunun s onu ve kazananý
Altýn çýkarma bölgelerindeki tüm altýnlar toplandýktan s onra oyun s ona erer ve en cok altýna
s ahip olan oyuncu kazanmýþ olur.

Dipnot
Beþ adet aynýhizada bulunan ve çevrilmemiþ olan altýn plaka s ýras ýiki ayrý4`lü altýn çýkarma
imkanýs unmaktadýr.
Dört adet aynýhizada bulunan ve çevrilmemiþ olan altýn plaka s ýras ýiki ayrý3`lü altýn çýkarma
imkanýs unmaktadýr.
Altýn plakalardan birini gizledikten s onra aynýs ýra üzerinde bir çok altýn çýkarma imkaný
doguyors a, bunlarýçevirmek yine zar atýþýyla gerçekleþir.

