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Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 

zaprasza do udziału 

w Turnieju Gry Logicznej R Ó J 
 

Rój jest logiczną grą dla 2 graczy w wieku od 9 lat. Proste reguły 

i ogromna ilość dostępnych kombinacji sprawiają, że Rój jest prawdzi-

wym wyzwaniem dla graczy ceniących sobie intelektualną rozrywkę. 

Gracze muszą wykazać się umiejętnościami strategicznego planowania, 

taktycznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Celem gry jest otocze-

nie królowej przeciwnika. Każdy gracz ma 11 płytek przedstawiających 

5 różnych owadów. Gracze wykonują swoje ruchy na zmianę. W swoim 

ruchu mogą albo dołożyć owada do roju, albo przesunąć jedną z 

wcześniej zagranych płytek. Każda płytka posiada unikalny sposób po-

ruszenia naśladujący ruch przedstawionego na niej owada. Na przy-

kład, konik polny jest jedynym owadem potrafiącym przeskakiwać 

inne płytki. Kluczem do zwycięstwa jest sprytne atakowanie królowej 

przeciwnika i pozostawienie wystarczających odwodów do obrony 

własnej... 

 



Termin: Turniej odbędzie się w ramach Festynu z okazji Dnia 

Dziecka dnia 2 czerwca 2015 r  w godz. 16.30 – 19.15. 

Przed turniejem od godz. 15.00 odbywać się będzie nauka 

grania w grę RÓJ oraz inne gry planszowe. 

Miejsce:  sala gimnastyczna MDK nr 2. 

Organizator: MDK nr 2 – sekcja Fabryka Wolnego Czasu  

oraz Centrum Gier Pegaz. 

Grupa wiekowa:  9 – 15 lat. 

Koszty organizacyjne: 5 zł/osoba należy wpłacić przed 

rozpoczęciem turnieju u organizatora. 

Zgłoszenia przyjmujemy: w sekretariacie MDK nr 2 lub na adres 

mailowy roj.mdk@gmail.com. O zakwalifikowaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

System rozgrywek: turniej rozgrywany będzie w systemie 

podwójnej eliminacji (gramy losowo, dwie przegrane wykluczają 

zawodnika z dalszego uczestnictwa w turnieju). Czas na rundę 30 

minut. Gracz za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., po upływie 

regulaminowego czas ogłaszany jest remis – gracze otrzymuje po 1 

pkt. 

 do 8 graczy 3 rundy + finał top 2 

 do 16 graczy 4 rundy + finał top 4 

 do 32 graczy 5 rund + finał top 4 

 

Program turnieju: 

 16.20 – 16.30:  zapisy 

 16.30 – 17.00:  I runda 

 17.00 – 17.30:  II runda 

 17.30 – 18.00:  III runda 

 18.00 – 18.30:  runda finałowa lub IV runda 

 18.30 – 19.00:  runda finałowa 

 19.00 – 19.15:  ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

 

Nagrody: w zależności od ilości graczy 

 

 do 8 graczy dla 1 – 2 miejsce 

 do 16 graczy dla 1 – 6 miejsce 

 do 32 graczy dla 1 – 8 miejsce 

 

Pula nagród może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania 

dodatkowych sponsporów. 

 


