Сканирай с камера 
Дигитални инструкции
Digital Instructions
www.tsak.games

В кутията ще намерите
•
•
•
•

5 платформи
20 пионки (5 отбора с 4 пионки на отбор)
2 тестета карти
Многобройни стратегии и предизвикателства

Накратко за ЦАК
• Целта на играта е да придвижиш по посока на часовниковата стрелка
4-те пионки по цветните платформи от (S) Старта до (F) Финала.
• За да направим играта още по-забавна, даваме възможност на всеки
герой да „ЦАК-ва“ останалите, които са на платформите, по пътя му
към (F) Финала. Да „ЦАК-неш“ някого означава да стъпиш на
противникова пионка. Така той директно се поставя на (S) Старта.
Не можеш да „ЦАК-неш“ твоя пионка.
• Може да се играе от 2 до 5 индивидуални играчи или до 10 човека с
партньори. А когато имате кутия „А“ и кутия „Б“, могат да играят до 10
индивидуални играчи или до 20 човека с партньори.

Подготовка
• Всеки играч избира своите пионки/герои
и съответния цвят платформа.
• Свържете платформите една с друга. ВАЖНО: Когато играят само
двама, добавете още две платформи, без пионките, за да образувате
квадрат. Платформите на двамата играчи са срещуположни.
• Поставете 4-те пионки на (S) Старт позициите.
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Как да играем

ИНДИВИДУАЛНО

Към страница 3

• 1 играч = 1 отбор = 4 пионки (пр. Червените Нинджи) = 1 платформа
(пр. червена платформа)
Как да играем

С ПАРТНЬОР

Към страница 3

• 2 играчи = 1 отбор = 4 пионки = 1 платформа
Как да играем

В ТАКТИЧЕСКИ ЕКИП

ЗА НАПРЕДНАЛИ
прочети тук

• 1 тактически екип = 2 или повече отбора;
• Тактическият екип обединява силите на 2 или повече отбора срещу
останалите екипи. Целта е пионките на всеки от отборите в тактическия екип
(ТЕ) да стигнат до (F) Финал;
• Пример с 4 отбора - 2 ТЕ с по 2 отбора в ТЕ:
ТЕ 1 Сиви Викинги и Сини Пирати
срещу
ТЕ 2 Черни Вампири и Розови Гейши

• Пример с 9 отбора: 3 ТЕ с по 3 отбора в ТЕ (Кутия A + Кутия Б);
• Пример с 10 отбора: 5 ТЕ с по 2 отбора в ТЕ (Кутия A + Кутия Б);
• Препоръчително е отборите от един ТЕ да са един срещу друг, за да не
надничат в картите си.
• Освен създаването на стратегия в собствения ти отбор, когато си част от ТЕ,
има няколко допълнителни правила, които да следваш:
• Когато „ЦАК-неш“ пионка от твоя ТЕ, автоматично го преместваш на найдалечната му възможна (F) Финална позиция;
• Ако един от отборите в ТЕ финишира, той не спира играта си. Отборът
продължава да тегли карти и играе с пионките и супер хода на първия
съотборник отляво на финиширалия отбор (от същия TE).
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Правила
• Разбъркайте картите от двете тестета и раздайте по 4 карти на платформа.
• Започва първи отборът с най-слаба карта от 2-10. При равенство, съответните
отбори с най-слабата карта, повтарят до излъчване на ясен победител.
Изтеглете нови карти, ако с наличните не може да стигнете до победител.
• Оставете използваните карти с лице нагоре в отделна купчинка и изтеглете
необходимия брой нови карти от тестето, за да държите винаги 4 карти.
• Играе се една карта, когато е твой ред. Следващият на ход е отборът отляво.
• Играта започва с Асо, Поп, Дама, Вале или Жокер, като преместиш една от
пионките от (S) Старта на позиция (10). Изтегли нова карта. Когато вадиш
пионка от (S), трябва да изиграеш още една карта, с която да придвижиш
всяка твоя вече извадена пионка.
Асо
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Вале
Дама
Поп
Жокер






1 дупка
2 дупки
3 дупки (обратно на часовниковата стрелка/назад) (стр. 4)
4 дупки
5 дупки
6 дупки
7 дупки
8 дупки (обратно на часовниковата стрелка/назад) (стр. 4)
9 дупки
10 дупки
3 /4-6/7-10 Броят платформи, на които се играе
11 / 21 / 31 дупки [или] Камикадзе / Jack-IKAZE
(стр. 5)
12 / 22 / 32 дупки [или] Разделяне / Queen-SPLIT (стр. 6)
13 / 23 / 33 дупки [или] Размяна / King-SWAP
(стр. 7)
14 / 24 / 34 дупки [или] Супер Ход / SUPER MOVE (стр. 8-17)

• Ако „ЦАК-неш“ (стъпиш върху) твой противник, неговата пионка се
връща на (S) Старта.
• Ако с наличните карти не можеш да направиш ход, презареди, като оставиш
4-те карти настрани и изтеглиш нови 4 карти. Презареди втори път, ако е
необходимо. След второто презареждане губиш ред.
• Всяка пионка влиза на (F) Финала с карта, която показва точния брой дупки от
позицията на пионката до една от празните позиции на (F) Финала.
• Стигаш до (F) Финала, като преминеш през позиции 3>4>5 >(6) и се изкачиш
нагоре. Не може да преминаваш след твоята позиция (6) по посока на
часовниковата стрелка (назад с 3 или 8 е позволено). Когато пионката е на (F)
Финала, не може да бъде „ЦАК-вана“. При нужда – презареди.
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Забранени ходове обратно на часовниковата стрелка
• Ходовете назад  3 или  8 не могат да вкарат пионката директно на
(F) Финала
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Позволени ходове обратно на часовниковата стрелка
• Примери как да се придвижиш по-бързо до (F) Финала:
• 1-ви ход:  3, 2-ри ход:  3, 3-ти ход:  5-ца карта
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• Когато имаш 8-ца: 1-ви ход :  8, 2-ри ход:  6-ца карта
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Камикадзе/Jack-IKAZE
3 , 4-6 или 7-10 платформи
• Карта „вале“ може да премести пионката с 11 , 21 или 31 дупки според
броя на платформите.
• В примера с 5 платформи по-долу, можеш да избереш дали да придвижиш
пионка с 21 дупки, или да играеш Камикадзе / Jack-AKAZI в рамките на 21
дупки.
• Когато играеш Камикадзе / Jack-IKAZE, „ЦАК-ваш“ пионка на противник,
който е на не повече от 21 дупки пред теб, но задължително „ЦАК-ваш“ и
твоя пионка (и двете пионки се поставят на (S) Старт). Виж примера:
Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Противникова
Opponent
пионка
Peg

Твоята
Your
пионка
Peg
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Разделяне / Queen-SPLIT
3 , 4-6 или 7-10 платформи
• Карта „дама“ може да премести пионката с 12 , 22 или 32 дупки спрямо
броя на платформите.
• В примера с 5 платформи по-долу, можеш да избереш дали да придвижиш
пионка с 22 дупки, или да играеш Разделяне/ Queen-SPLIT.
• Играеш Разделяне / Queen-SPLIT, когато на платформите имаш повече от
една пионка и разделиш 22 дупки само между две твои пионки.
Виж примера:

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

а

ят
Your
Твоонка
Peg
и
п

22-7=
22-7
=
holes
1515
дупки
forward
напред

дупки
напред
77
holes
forward
into
към
(F)
your (F)inish
Твоята
Your
пионка
Peg
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Размяна / King-SWAP
3 , 4-6 или 7-10 платформи
• Карта „поп“ може да премести пионката с 13 , 23 или 33 дупки спрямо
броя на платформите.
• В примера с 5 платформи по-долу, можеш да избереш дали да придвижиш
пионка с 23 дупки, или да играеш Размяна/King-SWAP в рамките на 23 дупки
(напред или назад).
• Играеш Размяна/King-SWAP, когато размениш твоята пионка с тази на
противник. Пионките на (S) Старта и на (F) Финала не могат да бъдат
разменяни. Виж примера:
Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята
Your
пионка
Peg

Opponent
Противникова
Peg
пионка
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А

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ЖЪЛТИ ТЕЛЕПОРТЕРИ – ТЕЛЕПОРТ ЦАК
• Телепортирай две пионки (може и два пъти една и съща) независимо от кой отбор.
Не може да се телепортира във (F) Финала.
v Съвет:
• Телепортирай една пионка върху друга пионка, за да я „ЦАК-неш“, а не върху
празна дупка.
• При игра в Тактически Екип: Телепортирай твоя пионка върху пионка на
съотборник, за да я „ЦАК-неш“ и прибереш във (F) Финала му.
Твоята пионка може да
промени позицията си

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята
пионка
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А

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ЧЕРНИ ВАМПИРИ – ЛЕДЕН ЦАК
• „ЦАК-ваш“ пионките върху една цяла платформа по твой избор.
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 4 пионки, които са най-близо до твоята пионка.
Твоята пионка не променя
позицията си

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

ана
Избр рма
фо
плат

Твоята
пионка
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А

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

СИНИ ПИРАТИ – БОМБАРД ЦАК
• 2Х (2 пъти): Избери която и да е дупка на платформа и „ЦАК-ни“ по една пионка
наляво и надясно. С един Бомбард можеш да „ЦАК-неш“ до 3 пионки.
• Двата Бомбарда могат да „ЦАК-нат“ максимум 4 пионки по твой избор.

1

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята
пионка

1
1

д

и
1-в ард
мб
1
Бо

2-р
Бом и
бар

Твоята пионка
не променя
позицията си
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А

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

РОЗОВИ ГЕЙШИ – ЛЮБЕЗЕН ЦАК
• По избор подреди една до друга всички пионки Гейши (освен тези, които са на
(F) Финал) на която и да е платформа, с изключение на твоята.
v Съвет:
• Нареди пионките си така, че да „ЦАК-неш“ противник.
Твоята пионка променя
позицията си

Трябва да имаш поне
една пионка извън
(S) или (F) позиции

Твоята
пионка

4
3
2
1
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А

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

СИВИ ВИКИНГИ – ЗАЩИТЕН ЦАК
• „ЦАК-ваш“ пионките, разположени между твоята пионка и втората свързваща
дупка на платформите зад твоята пионка.
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 4 пионки, които са най-близо до твоята пионка.
Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята пионка не променя
позицията си

2

Connection
Hole
Свързваща
дупка

Твоята
пионка

1
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Б

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ЧЕРВЕНИ НИНДЖИ – ТИХ ЦАК
• „ЦАК-ваш“ 10 дупки напред и назад от позицията на твоята пионка.
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 4 пионки, които са най-близо до твоята пионка.
Твоята пионка не променя
позицията си
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Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята
пионка
3
2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Б

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ОРАНЖАВИ СЪСТЕЗАТЕЛИ – БЪРЗ ЦАК
• „ЦАК-ваш“ пионки, разположени между твоята пионка и втората свързваща
дупка на платформите пред твоята пионка.
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 4 пионки, които са най-близо до твоята пионка.
Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята пионка не променя
позицията си

2

Свързваща
Connection
Holeдупка

Твоята
Your
Peg
пионка

1
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Б

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

БЕЛИТЕ АСТРОНАВТИ – КОСМИЧЕСКА РАЗМЯНА
• Имаш право 4 пъти да размениш пионки, които се намират извън (S) Старта и
(F) Финала.
• След размените, всеки отбор трябва да презареди картите си, включително и
Белите астронавти (за презареждането прочети на стр.3).
Твоята пионка може да
промени позицията си,
ако я размениш

1-

ва

ра
з

мя

на

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

Твоята
пионка
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Б

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ЛИЛАВИ ШЕРИФИ – ЗАСТРЕЛВАЩ ЦАК
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 3 пионки и да ги върнеш на (S) Старта, без да местиш
твоята пионка.
Твоята пионка не променя
позицията си

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

о не
st
1-1велoваt
o
стSрh

Your
Твоята
Peg
пионка

3-то
3rd
застрелване
Shoot

заSст 22n-dро
hрoеo
лtван
е

за
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Б

Кутия

Жокер – Супер Ход
• Всеки отбор има собствен Супер Ход, който може да бъде игран с карта „жокер“.

ЗЕЛЕНИ ЕЛФИ – СКОКЛИВ ЦАК
• „ЦАК-ваш“ всяка пионка напред, разположена през дупка, докато стигнеш до
трета свързваща дупка.
• Можеш да „ЦАК-неш“ до 4 пионки, които са най-близо до твоята пионка.
3

Твоята пионка не променя
позицията си

Играе се само
с пионки извън
(S) или (F) позиции

2

Свързваща
дупка
Connection
Holes

Твоята
пионка

1
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Здравейте, приятели!
Проектирах, създавах прототипи, тествах
и произведох „ЦАК“ в рамките на
четири години, с помощта на семейството
и приятелите. Горд съм, че най-накрая
споделям играта и с вас!
„ЦАК“ е баланс от четири компонента –
хъс за победа, работа в екип, стратегия
и най-важното – забавление със семейството
и приятелите.
Със съпругата ми се надяваме „ЦАК“
да донесе на вас и близките ви толкова
щастие, колкото донесе и на нас по време
на създаването ѝ. Нашата цел е –
„ЦАК“ на всяка улица и във всеки жилищен комплекс.
А защо не … ако стане достатъчно популярна,
да ни предложите следващите 5 героя.
- Кристияна и Константин -
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Спечели 10% отстъпка
от кутия на „ЦАК“

„ЦАК селфи предизвикателство“:
1. Направи си селфи с поне още един човек
2. Увери се, че част от играта присъства в снимката –
кутията, платформите и/или пионките
3. Отиди на facebook.com/tsak.games/
или сканирай QR кода с телефона си
4. Намери публикацията:
10% отстъпка
Сканирай
„ЦАК селфи предизвикателство“
5. Публикувай снимката си и изчакай да получиш код
за отстъпка на лично съобщение
Публикувайки снимката си, се съгласявате тя да бъде публична и
да я използваме в социалните си мрежи
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