
Gra dla 2 oso b

CEL GRY
Zepchniecie 6 kul przeciwnika poza plansze.

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Kazdy z graczy wybiera kolor, po czym umieszcza swoje kule na planszy
tak, jak przedstawia to sa siedni rysunek.

PRZEBIEG GRY
” Gre zawsze rozoczyna kolor czarny.
” Gracz moze wykonac ruch 1,2 lub 3 kulami.
” Gracz moze wykonac tylkojeden ruch.
” Ruch polega na przesunieciu jednej lub kilku (maksymalnie 3) kul o jedno pole.
” Przy wykonywaniu ruchu 2 lub 3 kulami musza  sie one poruszac w jednym kierunku.
” Kule moga  poruszac sie w 6 kierunkach (odpowiadajacych 6 ka tom planszy).
” Nie mozna wykonywac ruchu wiecej niz 3 kulami.
” Mozna zśamac szereeg skśadajacy sie z wiecej niz 3  kul wybierajac z niego 1, 2 lub 3 kule

tego samego koloru i przesuwajac je.
” Przesuwane kule musza  przylegac do siebie.

Istnieja  dwie mozliwos ci ruchu:

Ruch ” po liniią , kule sa przesuwane po 
tej samej linii o jedno pole.

Ruchą na skosą ; kule przesuwane sa ukosnie
tak, aby wciaz  tworzyęy jedna linie .

” Razy wykonanego ruchu nie mozna juz zmienic.

SUMITO
Przewaga nad przeciwnikiem.
Kiedy gracz znajdzie sie w pozycji Sumito, tzn. Bedzie miaś przewage kul, moze on popchnac kule
przeciwnika. 
Istnieja  trzy rodzaje Sumito, kazdy z nich przedstawiony jest ponizej.

Czarne maja  przewage nad inymi.
Sumito 2:1 Sumito 3:1 Sumito 3:2



Gracz znajdujacy sie w pozycji Sumito moze popchnac kule przeciwnika tylko wtedy, jes li:
” wykona ruch po linii
” kule czarne i biaśe znajduja  sie obok siebie
” za kula  (lub 2 kulami) przeciwnika jest wolne pole.

Na rysunku obok czarne nie moga  popchnac biaśych bo:
A Ż za biaśymi nie ma wolnego pola
B Ż czarne nie znajduja  sie bezpos rednio obok biaśych
C Ż czarne nie sa  na tej samej linii co biaśe

PAC... RO WNOWAGA SI햬
W pozycji Pac obydwaj gracze maja  taka  sama  liczbe kul, co uniemozliwia uzyskanie przewagi nad
przeciwnikiem. Istnieja  trzy rodzaje Pac, przedstawia je ponizszy zestaw:

Pac 1:1 Pac 2:2 Pac 3:3

Jes li jeden z graczy ma wiecej niz 3 kule w pozycji Pac, wo wczas te dodatkowe nie sa  brane pod
uage. Pac 4:3 oznacza dokśadnie to samo, co Pac 3:3.
Aby odblokowac pozycje Pac, jeden z graczy musi zaatakowac przeciwnika z
innej strony.

Na tym przykśadzie kule znajdujace sie na osi A-B sa  w pozycji Pac. Zaden
ruch nie jest mozliwy. Pac moze zostac jedynie odblokowany przez czarne
kule znajdujace sie na osi C-D.

KULA POZA POLEM
Aby kula znalazśa sie poza polem musi zostac zepchnieta poza plansze.
Pokazuje to rysunek z lewej strony (czarne zbijaja  biaśe).

,

KONIEC GRY
Wygrywa ten gracz, kto ry jako pierwszy zepchnie poza plansze 6 kul przeciwnika.

GRA ” NA CZAS„
Tak jak w szachach mozliwe jest rozgrywanie partii na czas, np. przyznanie kazdemu z
zawodniko w od 10 do 15 minut. Na oficjalnych konkursach, gdzie rozgrywane jest abalone,c zas
zawsze jest mierzony.


