
Százlábú
Játékszabály

Nyomtassa ki a játéktáblát, valamint az akadályokat és figurákat tartalmazó lapot. Ha csak fekete-
fehérben tud nyomtatni, akkor a fehéren hagyott figurákat színezze ki két különböző színnel.. 
Vágja ki az akadályokat és a figurákat. Kezelhetőbb a játék, ha a figurákat egy-egy gombra vagy 
fakorongra ragasztja, az akadályokat pedig gyurmaalapra helyezi.

A játékot két játékos játszhatja, akik a játéktábla két oldalán, egymással szemben ülnek. A 
játéktábla két végén látható egy-egy szürke sor a játékosok otthona. A játékosnak a saját otthonát 
meg kell védenie, az ellenfélét pedig támadnia kell.

Pénzfeldobással (vagy más módszerrel) döntsük el, ki kezdi a játékot. Ő lesz a támadó, a másik 
játékos a védő. 

Az akadályok elhelyezése

Osszuk ki az akadályokat, mindkét játékos kap egyet-egyet mindháromféle akadályból. Ezeket a 
játékosok felváltva leteszik a játéktáblára. Az akadályok akár érintkezhetnek is, de nem fedhetik 
egymást. Előbb a támadó tesz le egy akadályt, majd a védő, míg az akadályok elfogynak. Az 
akadályok által elfoglalt mezőkre egyik fél sem léphet.

A bábuk elhelyezése

Előbb a támadó teszi le a saját figuráit, majd a védő. A 
bábuknak egy vonalon kell elhelyezkedniük, de ez a 
vonal hajlott is lehet. A lerakott figurák egy százlábút 
formálnak, melynek teste négy elemből áll.  A százlábú 
farkának a játékos házában kell lennie, teste többi része 
bármerre állhat, de persze a testrészeinek össze kell 
érniük, azaz egymással oldalt érintkező mezőket kell 
elfoglalniuk. A rajzok néhány elfogadható állást 
ábrázolnak.

A játék célja

A játékosnak be kell vinnie a saját százlábúját az ellenfél házába, ugyanakkor meg kell gátolni, 
hogy az ellenfél elfoglalja a mi házunkat. 
Az első lépés a támadóé, ezután a játékosok felváltva lépnek. Lépni úgy lehet, hogy előbb 
megnevezzük az irányt, amerre haladni fogunk, majd elvesszük a kígyó testének utolsó elemét, 
és azt a kígyó jelenlegi feje elé tesszük, abba az irányba, amelyet a játékos megnevezett. (Ha van 
rá lehetőség, a megnevezett iránynak megfelelő tényleges lépést egy harmadik személy, a bíró 
végezze!) Csak olyan mezőre lehet lépni,  mely teljes oldalával érintkezik az aktuális fej 
mezőjével. Így természetesen kanyarodni is lehet, de a százlábú hossza nem változik. Nem lehet 
olyan mezőre lépni, ahol akadály van, vagy amely foglalt. Az irány megnevezése a játékos 
üléshelyzetéhez képest történik, és nem a kígyó haladási irányához képest. A kimondott irányon 
később módosítani nem lehet. Ha a játékos olyan irányt nevezett meg, amerre szabályosan nem 
lehet lépni, akkor kimarad, nem léphet.
A játék annak a játékosnak a győzelmével zárul, akinek a kígyója először lép be az ellenfél 
házába. Döntetlen a játék eredménye, ha valamelyik játékos olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud 
lépni.

Jó szórakozást!
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Akadályok

Vágja ki az alábbi elemeket!

Bábuk

Ha van lehetősége színesen nyomtatni, akkor ezeket a figurákat vágja ki!

Ha fekete-fehérben tud nyomtatni, akkor színezze ki ezeket a figurákat, 
majd vágja ki.
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