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FIGYELMEZTETÉS! A kisméretű tartozékok lenyelése 
esetén kialakuló fulladásveszély miatt 3 éves kor alatti 
gyerekek a KLASK játékot nem használhatják.
A dobozt kérjük megőrizni.
Figyelmeztetés! Ez a játék mágneseket vagy mágne-
ses tartozékokat tartalmaz. Azok a mágnesek, melyek az 
emberi testen belül egymáshoz vagy egy fémtárgyhoz 
tapadnak, súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. 
Mágnes lenyelése vagy belégzése esetén azonnal 
forduljon orvoshoz.

Tartsd nyilván a győzelmeidet!

KLASK HALL OF FAME

MÁGNESES ÜGYESSÉGI JÁTÉK
2 JÁTÉKOS SZÁMÁRA 8 ÉVES KORTÓL



A doboz tartalma:

A JÁTÉK:

KLASK-pálya 2 mágneses bábu
2 vezető mágnes

1 tárolózsák

Kezdődjön a mérkőzés! A játékosok a pálya alól a vezető mágnessel irányítva mozgatott bábujukkal 
lövik a labdagolyót. Mindkét játékos folyamatosan mozoghat a bábujával. A játék célja a pontszerzés
a labdagolyónak az ellenfél térfelén lévő kapuba juttatásával. Óvatosnak kell lenned, nehogy 
elveszítsd az irányítást a bábud felett, és az a saját kapudban kössön ki, amivel az ellenfeled szerez 
pontot. A labdagolyóval a fehér mágneseket is célba veheted, de vigyázz, mert ha két (vagy három) 
fehér mágnes tapad a bábudra, akkor is az ellenfeled szerez pontot.
Amelyik játékos előbb ér el 6 pontot, az lesz a győztes!

A PONTSZERZÉS 4 MÓDJA:

HA PONTOT SZEREZTÉL:

EGYÉB SZABÁLYOK:

1. A labdagolyó a pálya másik térfelén 
lévő kapuba kerül, és benne is marad.

2. Két (vagy három) fehér mágnes 
tapad az ellenfél bábujára.

4. Az ellenfél elveszti az irányítást a bábuja 
felett, és azt a vezető mágnesével nem is 
tudja visszaszerezni.

·  Korongodat 1 ponttal előre mozgatod az 
eredményjelző résben. 

·  Mind a három fehér mágnest vissza kell tenni a 
tábla közepén lévő kezdőhelyükre.

·  A pontot nem szerző játékos saját térfele egyik 
tetszése szerinti kezdősarkából kezd.

JÓ SZÓRAKOZÁST A KLASK JÁTÉKKAL!

FONTOS! Egyszerre csak EGY pont 
szerezhető. Ha belövöd a labda-
golyót az ellenfeled kapujába,

és ő ugyanakkor a saját kapujába 
juttatja a bábuját, amire 2 fehér 
mágnes is rátapadt, akkor is csak 

EGY pontot szerzel.

·  Ha csak egy fehér mágnes tapad egy bábura, a játék folytatódik. Ha két (vagy három) fehér mágnes 
tapad egy bábura, az ellenfél egy pontot szerez.

· A fehér mágneseket nem szabad a pálya alól a vezető mágnessel mozgatni.
· Ha egy fehér mágnes kirepül a pályáról, a játék folytatódik.
· Ha a labdagolyó esik ki a pályáról, a kirepülése helyéhez legközelebbi kezdősarokba kell visszatenni.

3. Az ellenfél tévedésből bejuttatja a bábuját 
a saját kapujába (KLASK). Figyelem: Azonnal 
megkapod a pontot akkor is, ha ellenfelednek 
sikerül a bábuját vezető mágnese segítségével 
a kapuból kiugrasztani. Ökölszabály: ha azt 
hallod, hogy ”KLASK”, illetve ”KLAKK”,
akkor egy pontot szereztél.

KLASK SZABÁLYOK

2 eredményjelző 
korong

4 fehér mágnes 
(1 tartalék)

2 labdagolyó
(1 tartalék)

MIELŐTT ELINDUL A MÓKA:
1. Tedd a KLASK-pályát a két játékos közé az 
asztalra. 

5. A fiatalabb játékos a labdagolyót saját 
térfele egyik tetszése szerinti kezdősarkába 
téve kezd.

3. Állítsd mindkét korongot az 
eredményjelző rés ”0” jelölésű 
kezdőállásaiba.

2. Tegyél 3 fehér mágnest a tábla közepén 
lévő fehér mezőkre.
Vigyázz: a mágneses oldaluk felül legyen, 
hogy a játékosok ne taszítsák azokat.

4. Mindkét játékos helyezze bábuját a saját 
térfelén a pályára, és a pálya aljáról hozza 
azt mágneses kapcsolatba a vastag vezető 
mágnesével. 


