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Zasady gry Kapsle
Gra nawiązuje do popularnej w Polsce zabawy, czyli Kapsli. Od kilkudziesięciu lat dzieci rysują na chodnikach trasę, po 
której na zmianę pstrykają kapslami.

Przed  rozpoczęciem  gry  należy  przygotować  po  pionku  dla  każdego  gracza  oraz  kostkę  zero-jedynkową,  kostkę
4-ścienną, kostkę 6-ścienną, kostkę 8-ścienną. Kostki będą udawały siłę z jaką pstrykamy kapsle w podwórkowej wersji  
gry. Jeśli kostka zero-jedynkowa nie jest dostępna, to gracz może użyć zamiast niej dowolnej kostki. W takim przypadku 
musi  przed  rzutem  powiedzieć  „nieparzyste”.  Jeśli  tak  zrobi,  to  w  przypadku  wyrzucenia  nieparzystej  liczby  oczek 
przesuwa się o 1 pole. Jeśli wypadnie parzysta liczba, to nie porusza się. Jeśli zapomni powiedzieć „nieparzyste” przez 
rzutem,  to  porusza  się  o  wylosowaną  liczbę  oczek.  Grę  zaczyna  osoba,  która  wyrzuci  najwięcej  oczek  na  kostce 
ośmiościennej. Po niej będą się kolejno poruszać  osoby po prawej stronie.

W grze gracze poruszają swoje pionki wzdłuż trasy. Prawdziwe kapsle też poruszały się to takiej drodze. Po pstryknięciu 
przemieszczały się po linii prostej. Jeśli gracz zbyt mocno pstryknął, to jego kapsel wylatywał poza trasę i musiał wrócić na 
poprzednie miejsce. W naszej planszówce jest to wyrażone przez zaznaczenie na trasie ostatnich pól na prostej, po której  
porusza się pionek. Przy polach tych ustawione są sygnalizatory świetlne. Pionek musi się zakończyć ruch na takim polu.  
Jeśli tego nie zrobi to znaczy, że wypadł z trasy i musi wrócić na pole, na którym stał przed wykonaniem tego ruchu.  
Dlatego tak ważny jest wybór kostki przed ruchem.  

W swojej kolejce gracz wybiera kostkę, która określa jego ruch. Jeśli potrzeba, to mówi „nieparzyste”. Potem zapamiętuje 
na jakim polu stoi pionek i rzuca kostką. Następnie przesuwa go zgodnie z wylosowanym wynikiem. Jeśli ruch kończy się 
na polu przed najbliższym sygnalizatorem lub na polu przy którym są ustawione światła drogowe, to gracz przesuwa 
pionek i kończy kolejkę. Jeśli ruch kończyłby się minięciem sygnalizacji świetlnej, to gracz nie przesuwa go a jego kolejka 
się kończy. Gracz, który jest na ostatniej prostej przed metą może wyrzucić więcej oczek niż jest mu potrzebne do jej  
osiągnięcia. Wygrywa osoba, która pierwsza przejedzie całą trasę. 

W grze wykorzystano następujące grafiki na licencji Public Domain CC0: 
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                   Kapsle
This game refers to the popular game in Poland „Kapsle”, which means „Bottle Tops”. For several decades, children have been 
playing this game drawing by a route on the sidewalks, then they take turns to snap bottle tops throught.

Before starting the game, one should prepare a pawn for each player and a zero-one dice, 4-walled dice, 6-walled dice, 8-walled 
dice. The dice will stands for the the force with which we snap the caps in the street version of the game. If a zero-one cube is not  
available, the player may use any dice instead. In this case, he must say "Odd" before the roll. If (s)he does, (s)he moves 1 square  
if an odd number of dice is rolled. If an even number comes up, there’s no move. If (s)he forgets to say "odd" before rolling, (s)he  
moves the number of points drawn. The game is started by the person who tosses the biggest number on an octagonal dice.  
People on the right will move next one by one. All pawns starts from „start” square. The route ends at „meta” square.

In the game, players move their pawns along the route. Real caps also used to move along this path. After a click, they moved in
a straight line. If the player snapped too hard, the cap went out of the way and had to return to the previous place. In our board  
game it is expressed by marking the last squares on the straight line along which the pawn moves. There are traffic lights next to  
these fields. The pawn must end its movement on such a field. If it does not, it means it is out of the way and must return to the  
square he was standing on before making this move. That is why choosing the dice before moving is so important.

At the beginning of turn, the player chooses a dice that determines his move. If necessary, (s)he says "odd". Then (s)he remembers  
the field on which the pawn stands and rolls the dice. Then (s)he moves it according to the drawn result. If the movement ends in  
the field before the nearest traffic light or on the field with traffic lights, the player moves the pawn and ends the turn. If a move  
would end up passing a traffic light, the player does not move it and turn is over. A player who is on the final straight (before the  
finishing line) may throw more eyelets than (s)he needs to achieve the finish. The winner is the person who gets through the entire  
route first.

W grze wykorzystano następujące grafiki na licencji Public Domain CC0: 

autor: riza april, źródło: pixabay.com/pl/vectors/samochody-pojazdy-droga-ulica-5970659/

The game is released under the following license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) by E  ducational project Basiowe Gry Planszowe  . 
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