Puanlama

Oyun sonunda en fazla
tamamlanmış skipper setine
sahip olan oyuncu oyunu
kazanır. Tamamlanmış set her
skipper taşından birer renk
içerir.
Beraberlik söz konusu ise
toplamda en fazla skipper
taşına sahip olan oyuncu
oyunu kazanır.
Eğer hala beraberlik varsa
oyun berabere biter.

™

Puanlama örnekleri:

2 ila 4 oyuncu
Oyun Süresi:
5 yaş ve yukarısı için 10 – 30 dakika
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This is everything reduced to 12%
This is everything reduced
İçindekiler:

100 adet skipper taşı, 1 adet oyun panosu, Açıklamalar

At the beginning of the game the four squares in the
middle of the board are left empty.

Amaç

Stephanie uses the green skipper to jump and capture the
yellow skipper.

Yapılmış en fazla skipper setini al ve
oyunu kazan. Tam bir set, her renk
skipper taşlarından birini içerir.
A complete set includes 1 of each color skipper.

A complete set includes 1 of each color skipper.
Kurulum

Bütün skipper taşlarını karıştırın.
Oyun panosundaki karelerden her
birine rastgele birer skipper taşı
koyun. Panonun merkezindeki dört
Stephanie has 3 complete sets skipper taşını alın. Bunlar oyunda
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wins kullanılmayacaktır.
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Oyun saat yönünde devam eder.
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Mia uses a blue skipper to capture a blue and a red skipper.
At some point later in the game, Oscar uses a green skipper
the 3rd most extra skippers.
the most complete sets and he has
Mia turned the blue skipper 90 degrees to make the second
to capture 4 other skippers. Multiple jumps are available
the 3rd capture.
most extra
skippers.
After each capture, the jumping skipper can change throughout the game and you want to be careful what you
direction in order to make more captures.

leave behind on the board for other players to capture.

This is everything reduced to 12% of original size.
Oynama

Bir skipper taşı kazandığınızda,
aldığınızı söyledikten sonra taşı
kendi oyun alanınıza koyarsınız.

Sıranız geldiğinde panodaki bir
taşı kullanarak zıplayarak başka
bir taş kazanmaya çalışın. Taşlar
Strateji İpuçları
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bir set includes 1 of each color skipper.
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• Oyunun sonunda rakiplerinizin set
Zıplamak için: Skipper taşı seçin
oluşturmalarına izin vermeyin.
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Oscar has 2 complete sets and 8 extra
skippers. He comes in 4th because he
does not have the most complete sets.

Üstünden zıpladığınız taşı
alabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız
birden çok zıplamaya bilirsiniz.

Oyun Örnekleri

Stephanie yeşil taşı
kullanarak turuncu
taşı almaya çalışır.

Mia turuncu taşı kullanarak sarı
ve kırmızı taşı almaya çalışır.
Mia turuncu taşı 90 derece
çevirerek ikinci zıplamayı yapıp
taşı alır.

Jack kırmızı taşı
kullanarak kırmızı
ve yeşil taşın ikisini
de almaya çalışır. Bu
iki taşta doğru çizgi
üzerindedir.
Stephanie uses the green skipper to jump and capture the
yellow skipper.

Oscar yeşil taşı kullanarak
diğer dört taşı almaya
çalışır. Birden fazla zıplama
olmasına rağmen diğer
oyunculara hangi taşları
bıraktığınıza dikkat etmeniz
gerekir.
Jack uses a red skipper to capture both a red and a green
skipper. These 2 captures were both in a straight line.

Oyunu Bitirme

Oyun panoda oynanacak
hiçbir taş kalmadığı zaman
biter. Genellikle panoda taşlar
kalır ancak bunlar dağınık
oldukları için zıplamaya uygun
değildir. Hiçbir oyuncu panoda
kalan skipper taşlarını almaz.

Mia uses a blue skipper to capture a blue and a red skipper.
Mia turned the blue skipper 90 degrees to make the second
capture. After each capture, the jumping skipper can change

At some point later in the game, Oscar uses a green skipper
to capture 4 other skippers. Multiple jumps are available
throughout the game and you want to be careful what you

Bu oyun bitiminde
panonun nasıl
görüneceğine bir
örnektir. Görüldüğü
gibi pano kalan
taşların zıplaması
imkânsız ve oyuncular
bu taşları almazlar.

This is an example of what the board might look like at the
end of the game. There are no possible jumps on the board,
so the game is over. No one captures the remaining pieces.

