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Pravidla hry



Jak hrát
3iQ je logická hra pro 2 hráče, která:
• umožňuje velké množství kombinací
• motivuje k přemýšlení a volbě správné strategie
• přináší dlouhotrvající zábavu a adrenalin

Obsah balení:
• herní plocha o velikosti 3 x 3 herní pole 
•  9 herních žetonů jedné a 9 žetonů druhé barvy (vždy 3x3 velikosti od každé barvy) 
• pravidla hry

Zkrácená pravidla hry 
Hráči střídavě pokládají jeden či dva žetony své barvy na herní plochu. Začínající hráč v prvním 
tahu pokládá pouze jeden žeton. Druhý hráč může položit jeden nebo dva žetony. Vítězí hráč, 
který jako první vytvoří řadu, sloupec nebo úhlopříčku tří svých stejně velkých žetonů. Pokud 
hráč položí všechny své žetony, aniž hra dospěla k vítězství, dále ve svém tahu přesouvá vždy 
pouze jeden svůj žeton. Jakmile někdo přesunutím žetonu vytvoří vítěznou řadu, sloupec nebo 
úhlopříčku zvítězil.

Vytvořit jako první řadu, sloupec nebo úhlopříčku 3 žetonů stejné barvy a stejné velikosti na 
třech sousedících herních polích.

Hráči mezi sebe položí herní plochu a každý si vezme 9 herních žetonů jedné barvy. 

Herní žetony

Herní plánHerní plán

Pravidla hry
1     Hru začíná mladší hráč. V prvním tahu může položit jen jeden žeton libovolné velikosti na 

kterékoli pole herní desky.  
2     Dále hráči střídavě pokládají ve svém tahu jeden nebo dva spojené žetony na jedno herní pole. 
3     Hráč, který první vytvoří vítěznou řadu, sloupec nebo úhlopříčku z žetonů své barvy ve stejné 

velikosti, vítězí.
4     Pokud hráč položí všechny své herní žetony na herní plochu a hra stále nemá vítěze, pokračuje 

v příštím tahu přesunutím jednoho svého žetonu. Spojené žetony se nesmí na herní ploše 
rozpadnout. 

Jedinečnost hry
•  Hru 3iQ mohou hrát už děti od 5 let až po 

dědečky a babičky – už víte, kdo má ve Vaší 
rodině nejlepší logiku? 

•  Herní žetony lze použít kdekoliv – doma 
u stolu, na koberci, v posteli, venku v trávě, na 
písku, třeba i v blátě nebo u vody – a pak lze 
vyprat v pračce na 40°C. 

Autor a tvůrci hry
•  Autor: Honza Vodička
•  Výrobce a gra�ka hry: Vojtěch Cetl
•  Gra�ka: Gamerock Studio, s.r.o.

Autor i výrobce hry Vám přejí mnoho zábavy  
s originální hrou 3iQ.

Přesouvání žetonů
1     Hráč, který je na tahu, přesune vždy pouze jeden žeton své barvy tak, že jej 

z pole, kde leží, vyjme a položí na jiné volné místo na herní ploše.
2     Hráči se i nadále ve hře střídají.
3     Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů vytvoří řadu, sloupec nebo 

úhlopříčku 3 žetonů stejné barvy a velikosti.

Doporučení
Pro dosažení maximální spravedlivosti doporučujeme hrát dvě partie. 
Ve druhé partii začíná druhý hráč, tzn. že každý hráč jednou začíná.

Správné položení žetonů Špatné položení žetonůSprávné položení žetonů ŠpatnéŠpatné položení žetonů

Zkrácená pravidla hry 
Hráči střídavě pokládají jeden či dva žetony své barvy na herní plochu. Začínající hráč v prvním 
tahu pokládá pouze jeden žeton. Druhý hráč může položit jeden nebo dva žetony. Vítězí hráč, 
který jako první vytvoří řadu, sloupec nebo úhlopříčku tří svých stejně velkých žetonů. Pokud 
hráč položí všechny své žetony, aniž hra dospěla k vítězství, dále ve svém tahu přesouvá vždy 
pouze jeden svůj žeton. Jakmile někdo přesunutím žetonu vytvoří vítěznou řadu, sloupec nebo 
úhlopříčku zvítězil.

Cíl hry
Vytvořit jako první řadu, sloupec nebo úhlopříčku 3 žetonů stejné barvy a stejné velikosti na 
třech sousedících herních polích.

Příprava hry
Hráči mezi sebe položí herní plochu a každý si vezme 9 herních žetonů jedné barvy. 
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Ako hrat
3iQ je logická hra pre 2 hráčov, ktorá:  
• umožňuje veľké množstvo kombinácií 
• motivuje do premýšľania a voľby správnej stratégie
• prináša dlhotrvajúcu zábavu a adrenalín 

Obsah balenia:
•  herná plocha s veľkosťou 3 × 3 herného poľa
•  9 herných žetónov jednej a 9 žetónov druhej farby (vždy 3x3 veľkosti z každej farby)
•  návod na hru

Skrátené pravidlá hry
Hráči striedavo kladú jeden či dva žetóny svojej farby na hernú plochu. Začínajúci hráč v prvom 
ťahu kladie iba jeden žetón. Druhý hráč môže položiť jeden alebo dva žetóny. Víťazí hráč, ktorý 
prvý vytvorí rad, stĺpec alebo uhlopriečku troch svojich rovnako veľkých žetónov. Ak hráč položí 
všetky svoje žetóny bez toho, aby hra dospela k víťazstvu, ďalej vo svojom ťahu presúva vždy iba 
jeden svoj žetón. Hneď ako niekto presunutím žetónu vytvorí víťazný rad, zvíťazil. 

Vytvoriť ako prvý rad, stĺpec alebo uhlopriečku 3 žetónov rovnakej farby a rovnakej veľkosti na 
troch susediacich herných poliach.

Hráči medzi seba položia hernú plochu a každý si vezme 9 herných žetónov svojej farby. 

Herné žetóny

Pravidlá hry
1     Hru začína mladší hráč. V prvom ťahu môže položiť len jeden žetón ľubovoľnej veľkosti na 

ktorékoľvek pole hernej dosky.   
2     Ďalej hráči striedavo kladú vo svojom ťahu jeden alebo dva spojené žetóny na jedno herné pole.  
3     Hráč, ktorý prvý vytvorí víťaznú rad, stĺpec alebo uhlopriečku z žetónov svoje farby v rovnakej 

veľkosti, víťazí.
4     Ak hráč položí všetky svoje herné žetóny na hernú plochu a hra stále nemá víťaza, pokračuje 

v ďalšom ťahu presunutím jedného svojho žetónu. Spojené žetóny sa nesmie na hernej ploche 
rozpadnúť. 

Jedinečnosť hry 
•  Hru 3iQ môžu hrať už deti od 5 rokov až po 

dedkov a babičky – už viete, kto má vo vašej 
rodine najlepšiu logiku?

•  Herné žetóny je možné použiť kdekoľvek  
– doma pri stole, na koberci, v posteli, vonku 
v tráve, na piesku, napríklad aj v blate alebo 
vo/pri vode – a potom je možné vyprať 
v práčke na 40 °C.

Autor a tvorcovia hry 
•  Autor: Honza Vodička
•  Výrobca a gra�ka hry: Vojtěch Cetl
•  Gra�ka: Gamerock Studio, s.r.o.

Autor aj výrobca hry vám prajú veľa zábavy 
s originálnou hrou 3iQ.

Presúvanie žetónov 
1     Hráč, ktorý je na ťahu, presunie vždy iba jeden žetón svojej farby tak, že ho 

z poľa, kde leží, vyberie a položí na iné voľné miesto na hernej ploche.
2     Hráči sa aj naďalej v hre striedajú. 
3     Hra končí v okamihu, keď jeden z hráčov vytvorí rad, stľpec alebo 

uhlopriečku z žetónov svoje farby v rovnakej veľkosti.

Odporúčania 
S cieľom dosiahnuť maximálnu spravodlivosť odporúčame hrať dve partie. Hráči 
si vymenia svoje žetóny, takže každý hráč raz začína. 

Správné rozloženie žetónov Špatné rozloženie žetónovSprávné Špatné rozloženie žetónov rozloženie žetónov

Skrátené pravidlá hry
Hráči striedavo kladú jeden či dva žetóny svojej farby na hernú plochu. Začínajúci hráč v prvom 
ťahu kladie iba jeden žetón. Druhý hráč môže položiť jeden alebo dva žetóny. Víťazí hráč, ktorý 
prvý vytvorí rad, stĺpec alebo uhlopriečku troch svojich rovnako veľkých žetónov. Ak hráč položí 
všetky svoje žetóny bez toho, aby hra dospela k víťazstvu, ďalej vo svojom ťahu presúva vždy iba 
jeden svoj žetón. Hneď ako niekto presunutím žetónu vytvorí víťazný rad, zvíťazil. 

Cieľ hry
Vytvoriť ako prvý rad, stĺpec alebo uhlopriečku 3 žetónov rovnakej farby a rovnakej veľkosti na 
troch susediacich herných poliach.

Príprava hry 
Hráči medzi seba položia hernú plochu a každý si vezme 9 herných žetónov svojej farby. 

Herný plán
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How to play
3iQ is a logic game for 2 players which:  
• o�ers a vast number of combinations 
• motivates players to think and look for the correct strategy 
• provides plenty of entertainment and adrenaline

Package Content: 
• 1 three-by-three board 
• 9 game pieces of one and 9 game pieces of second colour (3x3 size each) 
• game rules 

Shortened Game Rules
The players take turns placing one or two pieces on the board. The player who opens the game may 
only place one piece during his �rst move. The �rst player to create a line of three of his/her game 
pieces of the same size is the winner. If a player places all his/her pieces on the board and there is 
no winner yet, he/she moves one of his/her pieces to another square when on turn. The player who 
creates the winning line during his/her turn is the winner. 

Be the �rst to create a line of 3 pieces of the same (your) colour and size on three neighbouring 
squares.

The players place the board between them and each of them takes 9 game pieces of one colour.

Game pieces

Game boardGame board

Game Rules
1     The game begins with a younger player. He/she may only place one piece of any size on any 

square on the board.  
2     The players then take turns placing one or two joined pieces always on one square. 
3     The �rst player to create the winning line of pieces of his/her colour wins the game.
4     If a player has placed all his/her pieces on the board and there is no winner yet, he/she moves 

one of his/her pieces to another square when on turn. 

What Makes the Game Unique
•  3iQ may be played by kids from 5 up to 

grandpas and grandmas – have you found 
whose logic is the best in your family?

•  The board and game pieces may be used 
wherever you want – at the kitchen table, on 
the �oor, in the bed, outside on the lawn, in 
the sandbox, or even in the mud or water – 
and then wash in the washing machine on 
the 40°C cycle.

 The Author and  
the Creators of the Game 
•  Author: Honza Vodička
•  Manufacturer and graphics of the game: 

Vojtěch Cetl 
• Graphics: Gamerock Studio, Ltd.

The author and the manufacturer of the game 
wish you a lot of fun with the original game  
of 3iQ. 

Moving the Game Pieces
1     The player on turn moves only one of his/her pieces by moving it from the 

square where it is currently placed to another free place on the board.
2     Players go on taking turns.
3     The game ends once one of the players creates a line of 3 pieces of identical 

colour and size.

Recommendations
In order to remain fair, we recommend playing two games. The players swap the 
pieces, which means that each of the players opens the game once.

Correct game pieces layout Wrong game pieces layoutgame pieces layout Wrong game pieces layout game pieces layout

Shortened Game Rules
The players take turns placing one or two pieces on the board. The player who opens the game may 
only place one piece during his �rst move. The �rst player to create a line of three of his/her game 
pieces of the same size is the winner. If a player places all his/her pieces on the board and there is 
no winner yet, he/she moves one of his/her pieces to another square when on turn. The player who 
creates the winning line during his/her turn is the winner. 

Goal of the Game
Be the �rst to create a line of 3 pieces of the same (your) colour and size on three neighbouring 
squares.

Game Preparation
The players place the board between them and each of them takes 9 game pieces of one colour.
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Wie zu spielen?
3iQ ist ein Logikspiel für 2 Spieler, das:  
• eine große Anzahl von Kombinationen ermöglicht
• zum Nachdenken und zur Wahl der richtigen Strategie anregt 
• langanhaltenden Spaß und Adrenalin bringt

Packungsinhalt: 
• Spiel�äche der Größe 3 x 3 Spielfeld
• 9 Spiel-Jetons einer und 9 Jetons zweiter Farbe (3x3 in jeder Farbe) 
• Spielanleitung

Spielregeln in Kurzform 
Die Spieler legen abwechselnd ein oder zwei Jetons ihrer Farbe auf die Spiel�äche. Der 
Startspieler legt beim ersten Zug nur einen Jeton auf die Spiel�äche. Es gewinnt der Spieler, der 
zuerst eine Reihe aus drei eigenen, gleichgroßen Jetons bildet. Wenn ein Spieler alle seine Jetons 
gesetzt hat, ohne dass ein Sieger feststeht, bewegt er bei jedem weiteren Zug immer nur einen 
seiner Jetons. Sobald jemand durch Verschieben eines Jetons eine Gewinnreihe erzeugt, hat er 
gewonnen.

Als Erster eine Reihe aus 3 Jetons der gleichen Farbe und Größe auf 3 benachbarten 
Spielfeldern bilden.  

Die Spieler legen die Spiel�äche in ihre Mitte und jeder nimmt sich 9 Spiel-Jetons seiner Farbe.

Spiel-Jetons

Spiel�ächeSpiel�äche

Spielregeln 
1     Das Spiel beginnt der jüngere Spieler. Beim ersten Zug kann er nur einen Jeton beliebiger Größe 

auf irgendeines der Felder des Spielbretts legen.  
2     Dann legen die Spieler abwechselnd ein oder zwei miteinander verbundene Jetons auf das 

Spielfeld.  
3     Der Spieler, der es als Erster scha�t, eine Gewinnreihe aus Jetons seiner Farbe zu bilden, hat 

gewonnen. 
4     Hat ein Spieler alle seine Spiel-Jetons auf die Spiel�äche gelegt, und das Spiel hat noch keinen 

Sieger, macht er in der nächsten Runde weiter, indem er einen seiner Jetons verschiebt. 

Einzigartigkeit des Spiels
•   Das Spiel 3iQ können schon Kinder ab 5 Jahren und 

selbst Großväter und Großmütter spielen – wissen 
Sie schon, wer in Ihrer Familie das beste logische 
Denkvermögen hat? 

•   Die Spiel�äche und Spiel-Jetons können überall 
verwendet werden – zu Hause am Tisch, auf dem 
Teppich, im Bett, draußen im Gras, im Sand, aber 
auch im Schlamm oder im Wasser – anschließend 
kann alles bei 40 °C in der Waschmaschine 
gewaschen werden.

Autor und Ersteller des Spiels
• Autor: Honza Vodička
•  Hersteller und Gra�ken des Spiels:  

Vojtěch Cetl
• Gra�k: Gamerock Studio, s.r.o.

Der Autor und der Hersteller des Spiels wünschen Ihnen 
viel Spaß mit dem originellen Spiel 3iQ.

Verschieben von Jetons 
1     Der Spieler, der am Zug ist, verschiebt immer nur einen Jeton seiner Farbe, 

indem er ihn von dem Feld, auf dem er liegt, herunternimmt und auf eine 
andere freie Stelle auf der Spiel�äche legt.

2     Die Spieler wechseln sich dann beim Spiel ab. 
3     Das Spiel endet in dem Moment, wenn einer der Spieler es scha�t, eine 

Reihe aus 3 Jetons der gleichen Farbe und Größe zu bilden.

Empfehlung 
Für maximale Fairness empfehlen wir, zwei Partien zu spielen, sodass jeder 
Spieler einmal anfängt. 

Richtige Platzierung der Jetons Falsche Platzierung der JetonsRichtige Platzierung der Jetons Falsche Platzierung der JetonsPlatzierung der Jetons

Spielregeln in Kurzform 
Die Spieler legen abwechselnd ein oder zwei Jetons ihrer Farbe auf die Spiel�äche. Der 
Startspieler legt beim ersten Zug nur einen Jeton auf die Spiel�äche. Es gewinnt der Spieler, der 
zuerst eine Reihe aus drei eigenen, gleichgroßen Jetons bildet. Wenn ein Spieler alle seine Jetons 
gesetzt hat, ohne dass ein Sieger feststeht, bewegt er bei jedem weiteren Zug immer nur einen 
seiner Jetons. Sobald jemand durch Verschieben eines Jetons eine Gewinnreihe erzeugt, hat er 
gewonnen.

Ziel des Spiels 
Als Erster eine Reihe aus 3 Jetons der gleichen Farbe und Größe auf 3 benachbarten 
Spielfeldern bilden.  

Vorbereitung des Spiels 
Die Spieler legen die Spiel�äche in ihre Mitte und jeder nimmt sich 9 Spiel-Jetons seiner Farbe.




