
UMA batalha magnética épica!

Regras

2 jogadores



4 ímanes brancos - “biscoitos”
(um sobresselente)

2 discos de pontuação

Tabuleiro KLASK

2 bolas
(uma sobresselente)

2 ímanes marcadores

2 ímanes condutores
6 autocolantes (dois sobresselentes)

O que está dentro da caixa



4. Coloca os 3 
biscoitos a meio 
do tabuleiro, cada 
um em cima de 
uma das marcas 
brancas presentes 
no campo. Garante 

que os ímanes 
têm o pequeno 

buraco virado para 
cima de forma a 
serem atraídos 
pela aproximação 

de um íman 
marcador.

5. Cada jogador recebe um íman 
marcador e um íman condutor. 

Colocam o marcador por cima da
mesa e o condutor por baixo, 
de forma a ficarem ligados 

magneticamente.

2. Coloca o tabuleiro 
entre os dois jogadores, 

garantindo que está 
nivelado.

1. Cola os autocolantes no 
fundo dos ímanes marca-
dores e no topo dos ímanes 

condutores.

3. O jogador mais novo 
começa colocando a 
bola num dos cantos 
à sua escolha, do seu 

lado do campo. 

6. Coloca os 
discos de 
pontuação 
nos espaços 

laterais
que indicam
0 pontos.

Íman
Marcador

Íman 
Condutor
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2Se a bola laranja entrar no buraco do
adversário e não sair (se a bola ressaltar

e sair do buraco, o jogo continua).

Se 2 (ou 3) biscoitos
se colarem ao íman marcador

do adversário.

Se o adversário perder controlo 
do seu íman marcador e não 

conseguir retomar esse controlo 
usando apenas o íman condutor.

KLASK! Se o íman marcador do adversário 
cair no buraco, um ponto é atribuído de 

imediato, mesmo que ele o consiga retirar. 
Regra de ouro: se for ouvido
o som KLASK, é um ponto!

Há 4 formas de pontuar

Com o íman marcador, bate na bola laranja em
direcção ao buraco do campo adversário

evitando os obstáculos que estão pelo campo.
Os jogadores podem mover-se em qualquer
momento, ou seja, jogam em simultâneo. Só
podem movimentar os seus marcadores
agarrando no íman condutor, por baixo do

tabuleiro do KLASK. O primeiro jogador a chegar
aos 6 pontos, ganha o jogo.

Como jogar



- Um jogador só pode ganhar UM ponto em 
cada jogada, mesmo que dois eventos que lhe 

atribuem pontos ocorram em simultâneo.

- Caso os 2 jogadores pontuem na mesma 
jogada, o ponto é atribuído ao jogador que 

pontuou primeiro.

- Move o teu disco de pontuação uma casa para a 
frente na faixa de pontuação.

- Coloca os 3 biscoitos de novo na sua posição inicial.
- O jogador que não pontuou começa uma nova jogada,

colocando a bola num dos seus cantos à escolha.

- Se apenas um dos biscoitos se colar a 
um marcador, o jogo continua.

- Se algum biscoito cair para fora do 
tabuleiro, o jogo continua.

- Se a bola cair para fora do tabuleiro, a 
mesma é colocada no canto mais próximo 
do local por onde saiu e o jogo continua.

- Não se pode remover intencionalmente 
biscoitos do íman marcador de nenhuma 

forma. Se, no entanto, o íman branco cair 
naturalmente durante uma jogada, o jogo 
continua.

- Pode bater-se nos biscoitos com
a bola ou com o íman marcador. No
entanto, não se pode usar o íman
condutor para mover os biscoitos.

- Se os jogadores não chegarem a acordo 
sobre um dado evento, o ponto em 
discussão não conta e a jogada recomeça.
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Importante!

Quando se pontua

Outras regras



KLASK
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