
GESTRAT
Obsahuje     Beinhaltet Includes
Hrací plochu     Spielfläche                                                Game board
2x7 malých figurek                              2x7 kleine Figuren                                     2x7 small pieces
2x4 střední figurky                                2x4 mittlere Figuren                                 2x4 medium pieces
2x3 velké figurky                                  2x3 große Figuren                                      2x3  big pieces
návod pro hru                                  Spielanleitung Game rule

               Ná
vod pro hru GESTRAT              CZ 

Desková hra GESTRAT je geometrická strategická hra.
Podstata hry spočívá v tom, že jeden z hráčů dosáhne toho, že bude mít v jedné řadě pět viditelných
figurek ve své hrací  barvě a to  svisle  nebo vodorovně (libovolně umístněných pět za  sebou jdoucích
figurek vodorovně nebo svisle) a nebo bude mít čtyři viditelné figurky ve své hrací barvě v geometrickém
rozložení (v oblouku, ve čtverci, v obdélníku nebo v úhlopříčce). Tím hra končí a daný hráč vyhrál.

Malý oblouk (žluté oblouky)  1B, 2C, 2D, 1E nebo 2A, 3B, 4B, 5A nebo F2, E3, E4, F5 nebo E6, D5, C5 B6 
Velký oblouk (červené oblouky) A1, C3, D3, F1 nebo A6, C4, C3, A1 nebo F6, D4, D3, F1 nebo A6, C4, D4, F6
Velký čtverec (červená políčka) A1, F1, F6, A6 
Malý čtverec (červená políčka) B2, E2, E5, B5
Obdélník (modrá políčka) A3, A4, F4, F3 nebo C1, D1, D6, C6
Úhlopříčka (červená políčka) A1, B2, E5, F6 nebo A6, B5, E2, F1

Hráči se střídají po jednom tahu figurkou.
Figurky se pokládají  na hrací plochu dle uvážení  hráče buďto z volných figurek, které má mimo hrací
plochu, nebo může přesouvat figurky, které již na hrací ploše má.
Figurky mají  3  velikosti (7  malých,  4 střední  a  3 velké).  Tyto figurky jsou překrývací   a  tím umožňují
překrývat soupeřovi figurky a tím mu zabránit vytvoření rozestavění figurek do vítězné pozice.
Přikrytou menší figurkou pak hráč samozřejmě nemůže hýbat. 
Překrývat mohou hráči z taktických důvodů i své figurky a tím využít okamžik překvapení, když si soupeř
nebude pamatovat, že hráč již jednu figurku pod tím má.
Volné figurky, které zatím nejsou na hrací ploše, musí mít hráči stále viditelné vedle hrací plochy.
Pokud se hráč dotkne figurky na hrací ploše nebo mimo hrací plochu, tak s touto musí uskutečnit tah.
Platí vždy dokončený tah. Pokud budou mít v této situaci oba hráči vítězné postavení svých figurek, tak se
jedná o remízu.  

Pro začátek si můžete vynechat jeden či více geometrických tvarů, aby jste si ulehčili vstup do této hry.
Například vynechat úhlopříčky a obdélníky nebo malé čtverce a úhlopříčky.

Tato hra je pro chytré hlavičky.
Přejeme vám hodně zábavy při hře GESTRAT.
Hra GESTRAT je vhodná pro starší děti, dospělé i seniory.
Hra GESTRAT podporuje paměť, představivost a strategické schopnosti.
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