Számháború játékszabályai
1. Felállás
a. Két csapat játszik (piros és kék színű számokkal + egy pár zöld szám)
i. a számok 4 db számjegyből állnak
b. mindenkinek 2 élete van a játék folyamán
i. ha valaki meghal, azonnal a temetőbe kell mennie, ahol felveheti az új
csapatszínének megfelelő számát
ii. ha valaki másodszor is meghalt, akkor a játék végéig a temetőben kell
várakoznia
c. az egyik csapat, akik a védők egy zászlót birtokolnak, míg a másik, a támadó csapat,
akik a zászló megszerzéséért harcolnak
d. a zászló egy Magyarország zászló címerrel
e. a játék sípszótól sípszóig tart, vagy zászló megszerzéséig (később részletezve), vagy
egyik csapat utolsó emberének haláláig.
2. Játék közbeni szabályok:
a. Földimádás tilos
b. fa és egyéb növényimádás megengedett
c. segédeszközök tiltottak
d. emberi formák felvehetőek
e. kézzel számot eltakarni tilos‐ növényt vagy faágat is tilos kézzel a szám elé rakni
f. szándékosan tilos a papír olvashatóságát rontani
g. fizikai segítséggel számot leolvasni tilos
h. Zászlószerzéssel kapcsolatos szabályok:
i. a zászló mindig egy embernél van, aki zöld számot visel.
1. a csapat előre kiválasztja ezt a személyt és lejelenti a játékvezetőnek
ii. a zászló nem rejthető el egy állandó helyre (mindig mozgásban kell lennie)
iii. a zászlóvivő embernél lévő zászlónak nem kötelező láthatónak lennie
iv. ha leolvasták a zászlóhordó embert és még van élete a zászlóval együtt a
temetőbe kell mennie, ahol új számmal ismét játékba léphet. Útközben tilos
elvenni tőle a zászlót.
v. ha másodszor is meghal a zászlóhordó ember, a zászlót le kell raknia arra a
pontra, ahol leolvasták. (nem szabad bárhova is elrejteni) Ezután a
temetőben várakozik a játék végéig.
3. Játék végével kapcsolatos szabályok
a. ha a támadó csapat megszerezte a zászlót és elvitte a temetőig, akkor a játéknak
vége és nyert az a csapat.
b. ha lefújják a játékot zászlószerzés előtt, akkor az a csapat nyer, amelyikből több
ember maradt életben.
c. ha valamelyik csapat sípszó ellőt kifogy játékosaiból, akkor a játéknak vége és a másik
csapat nyert.

