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FLEX
50 de jocuri logice
competitive

'

FLEX cuprinde mai multe jocuri logice pentru toate vîrstele, care au în comun... mecanica. Prin mecanica unui joc se înţelege „baza materiala" necesara
pentru desfăşurarea acestuia, în cazul nostru platoul
şi pionii. Pentru a deveni un joc, acestea trebuie însă
„însufleţite" de regulile jocului. Ne-am oprit în această selecţie asupra unor jocuri logice competitive pentru doi jucători, care folosesc ca platou grila de 8 X 8
căsuţe şi o parte din setul de 64 pioni bicolori, pe de
o parte, datorită numărului impresionant de mare de
astfel de jocuri, iar pe de altă parte, datorită frumuseţii şi profunzimii deosebite a multora dintre ele. De
asemenea, pentru cei mai mici (dar nu numai pentru
ei) am inclus la sfîrşit cîteva jocuri, ca re folosesc ca
platou grila de 3 X 3 căsuţe şi acelaşi set de pioni.

(De altfel,limita de vîrstă este discutabilă — în primul
set există jocuri care pot fi jucate de copii, iar în al
doilea, unele sînt de o remarcabila complexitate chiar ;
pentru adulţi).
Fiind amplă, selecţia a fost inevitabil eterogenă. .
Unele jocuri sînt vechi de milenii (APIT-SODO, DAME J
etc.), altele foarte recente. Unele au milioane de a- J
depţi (DAME, REVERSI), în timp ce altele au fost des- I
coperite într-o filă îngălbenită de vreme. Cîteva din- I
tre ele nu mai sînt jocuri pentru că s-au găsit pentru I
ele reguli (mai precis algoritmi) care duc la victorie. 1
Le-am inclus totuşi şi pe acestea din două motive : j
pe de o parte, datorită faptului că, în general, sînt I
puţin cunoscute, iar pe de altă parte, în speranţa că 1
jucătorii iscoditori vor avea plăcerea să descopere I
singuri asemenea algoritmi, chiar pentru jocuri care 1
nu au fost încă „demonstrate". Cîteva dintre jocurile •
selectate sînt ieşite de pe „bancul de probă" al creaţiei originale.
înainte de a începe prezentarea celor 50 de jocuri i
bazate pe această mecanică FLEXibilă, vă recoman-1
dăm să nu descifraţi mai mult de un joc o dată, ci- j

tiţi regulile lui cu atenţie, pâtrundeţi bine mecanismul
acestuia, jucaţi clteva partide. Dacă un joc nu vâ
place sau vâ plictiseşte repede, reluaţi-l dupâ o vreme. S-ar putea, pe de o parte, sâ fie mai profund decît a pârut prima oară, iar, pe de alta parte, s-ar putea sâ gâsiţi precizări, reguli noi care sâ-l facâ mai
plâcut. Nu este obligatoriu sâ le descifraţi în ordinea
prezentârii, deşi în unele dintre ele se fac referiri |a
alte jocuri prezentate anterior în listâ. Câutaţi sâ nu
vâ limitaţi doar la cîteva jocuri, chiar dacâ ele vâ plac
foarte mult. Vâ dorim mult succes I
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î. JOCUL EVITĂRII
PĂTRATELOR

©

Fieare jucător pune, pe
rînd, un pion propriu într-o căsuţa liberă a platoului, câutînd să evite formarea unui pătrat cu pionii săi. Pătratele pot fi de
orice mărime şi în orice
poziţie (fig. 1). Primul care
nu mai reuşeşte, evident...
pierde.
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Fig. 1
Fig. 2
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Cîştigă cine ajunge primul cu toţi pionii săi pe
latura opusă celei de început. Fiecare jucător trebuie să mute astfel încît
să nu blocheze adversarul (să-i lase acestuia posibilitatea unei mutări, cel
puţin). In caz contrar, jucătorul care a produs blocarea pierde partida.

platoului cu pionii dispuşi
iniţial ca în fig. 3. Jucătorul cu pionii de culoare deschisă începe prin a
lua de pe platou, la alegere, un pion propriu (de
preferinţă cel din mijloc).
Apoi, pe rînd, fiecare jucător îşi mută un pion in

3. ANO-NIM
Fiecare jucător pune, pe
rînd, un pion propriu într-o câsuţâ liberâ de la
marginea
platoului (28
câsuţe). Cine reuşeşte primul să amplaseze 3 pioni
proprii în 3 câsuţe alăturate cîştigă jocul.

Se joacă cu pionii aran-*
jaţi iniţial ca în fig. 2. Pionii se mută, pe rînd, pe
culuare libere, în direcţi- J
4. CONTRACARARE
ile indicate în figură pen- I
Se joacâ numai pe intru fiecare jucător, cu o l
căsuţă (dacă este liberă). I tersecţiile
interioare ale

Fig. 3

intersecţia liberâ alâturatâ
acestuia (evident dacâ intersecţia liberâ de pe platou este alâturatâ inters

secţiei pionului ales pentru mutare, orizontal sau
vertical). Pierde cine nu
mai poate muta atunci
cînd îi vine rindul (este
blocat).
Fig. 4
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5. RICOŞEU
Iniţial, pionii (cîte 9 pentru fiecare jucător) se dispun ca în fig. 4. Cîştigâ
cine reuşeşte să-şi depla6

seze primul toţi pionii în
pătratul din colţul opus
(fig. 5). Fiecare jucător deplasează, pe rînd, unul
din pionii săi (orizontal
sau vertical) pînă la întîlnirea unui obstacol — prin
obstacol
înţelegîndu-se,
orice pion (propriu sau
advers)- marginea platou-J
lui sau marginea p ă t r a j
tului advers.
Fig. 5
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6. TRIPLET
Fiecare jucător
pune,
pe rînd, cîte un pion propriu pe o căsuţă liberă a
platoului, căutînd să evite
alinierea (orizontală, verticală sau oblică) oricărui
triplet de pioni proprii.
Dacă nu mai poate evita
aceasta, pierde la fel ca
jucătorul ai cărui pioni sînt
Fig. 6
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indicaţi în fig. 6 şi care,
pe orice căsuţă liberă ar
pune un nou pion, formează un triplet (aliniament de 3 pioni de aceeaşi culoare).

7. TRAVERSARE
Se aşează pionii ca in
fig. 7. Fiecare jucător poate avansa, pe rînd, un pion
propriu, în sensul indicat,
de săgeata respectivă, cu
o căsuţă sau două. Dacă
pe parcursul deplasării întîlneşte un pion advers, a cesta este obligat să-şi reia poziţia iniţială. In acest
caz, pionul atacant se opreşte în poziţia acestuia,
chiar dacă s-a deplasat
numai cu o căsuţă. Cîştigă
cine îşi scoate primul toţi
pionii în afara platoului.

8. MARGINAL

Fig. 7
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Jucătorii îşi aleg la început cîte una din cele
două perechi de laturi opuse. Cel care a ales al
doilea-începe prin a pune
primul un pion pe una din
cele 4 căsuţe centrale. Apoi, pe rînd, fiecare jucător pune un nou pion (de
aceeaşi culoare pentru
ambii jucători) pe o căsuţă liberă alăturată cu căsuţa ultimului pion pus şi
aşa mai departe pînă cînd
jocul se blochează (toate
căsuţele alăturate ultimului
pion pus sînt ocupate). Cîştigă jucătorul care, în a ceastă situaţie, are mai
mulţi pioni pe cele două
laturi ale sale. Evident, eventualii pioni din colţuri
se socotesc pentru ambii
jucători (sau pentru nici
unul).

9. FALANGA
Dispunerea iniţială a pionilor (cîte 16 pentru fiecare jucător) este cea din
fig. 8. Fiecare jucător poate
deplasa pe rind o „falangă" formată din pioni proprii. O falangă constă dintr-un şir de pioni alăturaţi

Fig. 8
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(de aceeaşi culoare) aliniaţi după o direcţie (orizontală, verticală sau diago^
nală). O falangă se poate
deplasa pe direcţia aljnierii ei, în oricare din cele
două sensuri, cu un număr
de căsuţe libere mai mic
decît numărul de pioni care o formează (de exemplu
o falangă formată din 3
pioni se poate deplasa cu
o căsuţă sau cu două). O
falangă poate captura un
pion advers dacă acesta
se află în raza ei de deplasare. tn acest caz însă,
ea trebuie sâ se oprească
pe căsuţa respectivă chiar
dacă s-ar fi putut deplasa mai departe. Jocul se
termină dacă un jucător
nu se mai poate deplasa
sau dacă, deşi dispun a mîndoi de formaţii „în falangă", convin că nu se
mai pot face capturi.

10. LOGICON
Se alege o latură a platoului ca bază. Apoi fiecare jucător pune, pe rînd,
un pion propriu pe o căsuţă liberă, astfel încît acesta să fie sau la bază,
sau ultimul dintr-o coloană
continuă care începe de
la bază (ca în fig. 9). Cîştigă cine reuşeşte să alinieze primul patru pioni
proprii alăturaţi (pe orizontală, verticală sau diagonală).
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Fig. 9

11. GOBANG (variantă)
Fiecare jucător posedă
cîte 12 (sau cîte 15) pioni
pe care îi pune, pe rînd,
pe o căsuţă liberă a platoului. Cîştigă cine reuşeşte să alinieze primul 5 pioni adiacenţi, pe verticală,
orizontală sau diagonală.
Dacă, pînă la epuizarea
pieselor nu a reuşit nici un
jucător să cîştige, pionii se

pot muta în continuare cîte
unul, pe rînd, în orice direcţie, indiferent de numărul de căsuţe, dacă traseu!
este liber, pînă cînd un
jucător formează aliniamentul cîştigător.

12. MORPION
Fiecare jucător pune, pe
rînd, cîte un pion propriu
pe o căsuţă liberă, pînă
la epuizarea platoului. Cîştigă cine face mai multe
aliniamente de 4 pioni alăturaţi de aceeaşi culoare
(pe orizontală, verticală
sau diagonală). Două aliniamente de aceeaşi direcţie nu pot avea în comun mai mult de un pion.
Aliniamentele se notează
pe hîrtie imediat ce au fost
realizate.

13. REŢEA
Se convine de la început asupra unei perechi
Fig. 10

de laturi opuse ale platoului (de preferinţă cele din
faţa jucătorilor). Un jucător este desemnat conector, iar celălalt tăietor. Fiecare jucător, începînd cu
conectorul, pune pe rînd
cîte un pion propriu pe o
latură liberă, în mijlocul
acesteia (fig. 10). Conectorul cîştigă dacă, pînă la
epuizarea pieselor, reuşeşte să formeze cu laturile
sale un drum care să unească cele două laturi
ale platoului alese iniţial,
iar tăietorul cîştigă cînd...
pierde conectorul (ca în
partida din fig. 10).

14. ACAPARARE
Fiecare jucător are cîte
16 pioni. Primul jucător
joacă numai în căsuţe, iar
al doilea numai în inter12

secţii. începînd cu primul,
fiecare pune pe rînd un
pion pe o căsuţă (respectiv o intersecţie) liberă. Un
pion pus într-o căsuţă ocupă cele 4 colţuri (intersecţii) ale acesteia, în timp
ce unul plasat într-o intersecţie ocupă cele 4
căsuţe din care face parte. Primul jucător cîştigă
dacă reuşeşte să-şi plaseze
(în căsuţe) toţi pionji. Dacă
îi mai rămîn pioni pe care
nu îi mai poate plasa din
lipsă de căsuţe libere cîştigă, bineînţeles, al doilea
jucător.

15. FÂRÎMIŢE
Se aşeaza pionii ca în
fig. 11. Pionii de culoare
închisa sînt „vulnerabili",
pentru că cine va fi nevoit
să ia un astfel de pion
pierde. Fiecare jucător, pe
rînd, trebuie să „aleagă"
un pion, după care ia de
pe platou toţi pionii situaţi în dreptunghiul care
are pionul „ales" în colţul
Fig. 11
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din sud-vest, iar colţul din
nord-est va fi întotdeauna
colţul nord-est al platoului, ca în partida din fig.
12, unde primul jucător
pierde la al cincilea tur.

Fig. 12
1
3
2
4

7
8
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16. IMPAS
Iniţial se plaseazâ 16 pioni de aceeaşi culoare în

căsuţe libere doreşte. Primul jucător care nu mai
poate muta, bineînţeles...
pierde.

17, UN-DOI
Fiecare jucător pune, pe
rînd, pe căsuţe libere, unul
sau doi pioni (dacâ pune
doi pioni, trebuie sâ-i punâ în doua căsuţe alâturate). Cîştigâ cine umple
platoul.

18. OPT LA OPT

colţul sud-vest (fig. 13) şi
jucâtorii îşi aleg cîte una
din cele doua direcţii de
deplasare desemnate în
figura. Pe rînd, fiecare jucâtor deplaseazâ un pion
în direcţia aleasâ, oricîte
14

Fiecare jucător are cîte
8 pioni pe care, în prima
parte a jocului, îi amplaseazâ, pe rînd, pe cîte o
câsuţâ libera, în aşa fel
încît primul jucător sâ nu
aibâ mai mult de un pion
pe orice linie, iar celalalt
pe orice coloana. Apoi, pe
rînd, fiecare jucător îşi

muta un pion în linie
dreapta, fârâ sâ sarâ peste alţi pioni, respectînduse încâ în continuare condiţia din prima parte a jocului. Cine nu mai poate
muta, atunci cînd îi vine
rîndul, evident pierde.

Fig. 1'4
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19. TIUC-TIUC (african)
Se dispun pionii ca în
fig. 14. Fiecare jucător avanseazâ, pe rînd, un singur pion propriu, în direcţia indicatâ, oricîte câsuţe
libere doreşte, fârâ a sari
peste alt pion. Pierde cine
nu mai poate muta.

20.. APIT-SODO
(malaezian)
Iniţial pionii se plaseazâ
ca în fig. 8. Pionii se deplaseazâ pe un culoar liber, indiferent de numârul
de câsuţe, orizontal sau
vertical (ca tura de şah).
Existâ douâ metode de
capturâ : APIT sau captura
prin încadrare şi S O D O
sau captura prin incluziune. Pentru a realiza un
APIT, jucâtorul trebuie sâ
15

facâ o mutare care sâ duca la încadrarea unui lanţ
vertical sau orizontal de
pioni adverşi cu doi pioni
proprii, caz în care pionii
adverşi
sînt
capturaţi.
S O D O permite unui pion
Fig. 15

H

o •©
_L

T
—

—

••
••
m
•
•

sâ se intercaleze în interiorului unui lanţ de pioni
adverşi, în care caz aceştia sînt capturaţi. D e e 16

xemplu, în fig. 15, pionul
,,a" poate captura un pion
advers, d a c a se muta în
poziţia 1 , s a u 4 pioni a d verşi d a c a se mutâ în poziţia 2 (prin APIT), iar în
fig. 16, poate captura 2
pioni d a c a se deplaseazâ
în poziţia 1 sau 3 pioni
d a c a se deplaseazâ în poziţia 2 (prin S O D O ) .Atenţie însâ : în fig. 17 pionul
„a M poate sâ se mute liniştit în poziţia 1 fârâ a fi
capturat împreunâ cu M b"
prin APIT, deoarece lanţul
nu s - a format prin mutarea unui pion advers la
extremitâţi. Cîştigâ cine reuşeşte sâ elimine toţi pionii adverşi.
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Fig. 16
Fig. 17
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21. PRIMUL
PENTAMINOU
Fiecare jucător pune, pe
rînd, un pion propriu pe
Fig. 18

o câsuţâ libera. Pierde
cine face din pionii sâi,
primul... un pentaminou
(în orice poziţie, direct sau
în oglinda). Cele 12 pentaminouri (fig. 18) sînt toate combinaţiile posibile de
5 căsuţe, astfel încît fiecare câsuţâ sâ aibâ cel
puţin o latura comunâ cu
alta. La început, pentru a comodare puteţi conveni
asupra unui singur pentaminou care sâ fie evitat,
apoi asupra a douâ etc.
Un joc preponderent tactic
în prima parte şi strategic
în ultima !

22. DAME ENGLEZEŞTI
Se aşeazâ pionii (cîte 12
pentru fiecare jucâtor) ca
în fig. 19. Pionii avanseazâ
doar înainte, pe diagonalâ, cu o câsuţâ (care are
18
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Fig. 19
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doar un colţ comun cu cea
de plecare). Captura unui
pion advers se face sârind
tot în diagonalâ peste piesa capturata în câsuţâ urmâtoare (tot numai înainte
şi dacâ este libera câsuţâ
respectivâ ca în fig. 20).
Capturile pot fi multiple,
adicâ la aceeaşi mutare,
cu acelaşi pion, putîndu-se
captura mai mulţi pioni
adverşi, schimbînd,' dacâ

^

este nevoie, de cîte ori
este cazul, direcţia de a tac, fârâ însâ a se putea
întoarce înapoi. Cînd sînt
posibile mai multe trasee
de captura, jucătorul poate alege orice varianta doreşte, spre deosebire da
jocul clasic de DAME (numit şi DAME FRANŢUZEŞTI). Cînd un jucător omite
o capturâ, celalalt poate
Fig. 20
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opta pentru una din următoarele posibilităţi: sâ lase
lucrurile aşa cum sînt
(daca este avăntăjos pentru el), sâ se refăcâ mutarea şi sâ oblige captura,
sau sâ „sufle" (sâ ia de
pe platou) piesa respectivâ
şi sâ-l oblige pe celâlalt
jucător sâ jooce ăltâ piesâ, fârâ că prin ăceăstă
sâ-şi piărdâ rîndul lă joc.
Docâ un pion ojunge
pe ultimă linie şi nu mai
poate captura devine „damâ". Damele se desemneăzâ prin suprapunerea
unui pion din sâculeţ peste
pionul ajuns pe ultima linie. Spre deosebire de pioni, damele se pot deplasa şi captura şi înapoi.
Cîştigâ cine captureazâ
toate piesele partenerului
sau i le bocheazâ,astfel.încît acesta sâ nu mai poatâ juca.
19

23. D A M E
ÎN D I A G O N A L A
Acest joc are exact aceleaşi reguli ca DAME ENGLEZEŞTI cu deosebirea
câ amplasarea iniţiala a
pionilor este cea din fig.
21

Fig. 21
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24. D A M E S P A N I O L E
Poziţia iniţiala de aranjare a pionilor (cîte 12)
este cea din fig. 22. Pionii
se deplaseazâ şi captureazâ ca la DAME ENGLEZEŞTI, dar damele se pot
deplasa înainte şi înapoi
oricîte căsuţe libere (în diagonala). Daca dupâ o
captura, o damâ găseşte
mai multe căsuţe libere,
se poate opri pe oricare
dintre ele. In cazul unei
capturi, o damâ poate pivota pe o diagonala pentru schimbarea direcţiei,
lata, de exemplu, în fiq.
23 traseul de captura al
unei dame în cadrul unei
mutări.
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Fig, 22
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Fig. 23
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Daca la o mutare
sînt posibile mai multe trasee de captura, este obligatorie alegerea celui "în
care se captureazâ mai
multe piese (iar la piese
egale se preferâ cel pe
care se captureazâ mai
multe dame). In cazul omiterii unei capturi se procedează la fel ca la DAME
ENGLEZEŞTI, de la care a
mai împrumutat, de asemenea, condiţiile de cîştig.
25. D A M E ITALIENEŞTI
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Amplasarea pionilor este
cea din fig, 22 , dar deplasarea acestora şi a damelor se face la fel ca la
DAME ENGLEZEŞTI, cu
restricţia câ un pion nu
poate captura o dprtîâ. In
plus, piesele capturate se *
ridicâ de pe platou numai *
. 21

la terminarea traseului de
captura. Alegerea piesei şi
a traseului de captura se
face dupâ regula
„cel
mai mare ia cel mai mult",
qdicâ, la capturi egale se
captureazâ cu dama, de
asemenea, se preferâ captura cu mai multe dame
la numâr egal de piese
capturate. La încâlcarea
acestei reguli partenerul
de joc poate proceda ca
la DAME E N G L E Z E Ş T I , c u
adâugarea câ dacâ s-a
greşit piesa cu care s-a
fâcut captura, se „sufla"
cea care trebuia sâ joace.
D a c â un jucâtor pierde
fârâ sâ cîştige nici o dama se considerâ câ a pierdut douâ partide.

22

26. DAME SHASKI
Amplasarea pionilor se
face ca în fig. 22 , iar regulile sînt aceleaşi ca la
D A M E ENGLEZEŞTI, cu urmâtoarele diferenţe: în cazul în care existâ mai multe trasee de capturâ posibile, jucâtorul poate opta
pentru oricare dintre ele,
fârâ nici o restricţie ; de
asemenea, un pion devine
damâ chiar d a c â trece numai prin linia a opta, dupâ
care conţinuâ captura ca
damâ, în cadrul aceleiaşi
mutâri.

27. DAME TURCEŞTI
Amplasarea iniţiala fiind
cea din fig. 24, pionii se
deplaseazâ cu o singura
câsuţâ înainte, la stînga
sau la dreapta (daca a cestea sînt libere). C a p tura se face pe aceleaşi
direcţii, pionul plasîndu-se
pe câsuţa din continuarea
celei capturate (fig. 25).
Un pion ajuns în linia a
Fig. 24
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Fig. 25

opta devine dama şi poate captura în continuare.
Dama captureazâ sărind
peste aricite căsuţe libere
doreşte şi se poate opri
dupâ captura pe orice câsuţâ liberâ. De asemenea,
dupâ fiecare capturâ poate sâ-şi schimbe direcţia
cu 90 de grade ca în traseul de capturâ din fig. 26.
Alegerea traseului cu numâr maxim de piese capr
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28. DAME..
FĂRÂ DAME
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Fig. 26

turate (indiferent daca acestea sînt dame sau pioni) este obligatorie. In caz
câ s-a omis o captura,
spre deosebire de celelalte
variante de dame, se pierde partida. Aceasta se cîştigă prin capturarea pieselor adversarului, blocarea acestorai sau, daca se
râmîne cu o dama în timp
ce partenerul a mai râmas
cu un pion.
24

Amplasarea iniţiala a
pionilor este cea din fig.
27, iar deplasarea şi captura pionilor se fac ca la
DAME ENGLEZEŞTI. Jocul
se termina cînd unul din
jucători nu mai poate
muta (fie câ a ajuns cu
toţi pionii care i-au mai
râmas la marginea platoului, sau, pur şi simplu, nu
mai are nici un pion). Cîştigă jucătorul care râmîne
cu mai mulţi pioni la sfîrşit.
— Toate variantele de
dame pot fi prezentate şi
„INVERS", dupâ regula
„cîştigâ cine pierde", adicâ într-un joc inversat se
cîştigâ în situaţiile în care
se pierdea în jocul iniţial.
Menţionam câ variantele
inversate sînt la fel de di-

O o o o
o o o o

• • • •
• • • •

Fig. 27

ficile şi profunde ca şi cele
iniţiale şi au frumuseţea
lor specificâ !

29. PIRAMIDA
Amplasarea iniţiala a
pionilor este cea din fig.
28. Fiecare jucâtor îşi deplaseazâ, pe rînd, un pion.
Deplasarea pionilor se face înainte cu o câsuţâ, în

diagonala, sau prin saltul
peste un pion alâturat (din
orice tabârâ) pe câsuţâ libera imediat urmâtoare.
Saltul se poate repeta,
dacâ este posibil, în cadrul aceluiaşi rînd. C u alte
cuvinte, pionii se deplaseazâ la fel ca cei de la
DAME ENGLEZEŞTI cu deosebirea câ pionii peste
care se poate sâri nu frînt
capturaţi, pot fi şi pidni
proprii, iar traseul de salt
este opţional. Nemaifiind
capturi, fiecare jucâtor râmîne pînâ la sfîrşit cu cei
10 pioni. Cîştigâ cel care
ajunge primul cu toţi pionii în poziţia iniţiala, a
adversarului.
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La o mutare, un jucător
poate făce cu pionul ăles
oricîte soituri (posibile) doreşte, în toate direcţiile.
Cîştigâ cine reuşeşte primul sâ-şi instaleze toţi pionii în poziţiile iniţiale ale
pionilor adverşi. lata în fig.
30 un exemplu de traseu
de salt efectuat de un pion la o mutare.

Fig. 28
Fig. 29

30. HALMA
Pionri {cîte 6) se amplaseazâ conform fig. 29. Fiecare jucător poate deplasa, pe rînd, un singur pion
propriu. Un pion se deplaseazâ în orice direcţie
(verticalâ, orizontala sau
în diagonala) sărind peste
un pion alâturat (de orice
culoare), daca este libera
câsuţa imediat urmâtoare.
26
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câsuţa imediat urmâtoare
(dacâ este liberâ). Intr-un
lanţ salturile îşi pot schimba direcţia (stînga, dreapta), dar tot. înainte. C î ş tigâ, ca la orice joc de
halma, cel care ajunge
primul cu toţi pionii în poziţia iniţialâ a pionilor adverşi.

Fig. 30

31. HALMA (varianta)

Amplasarea pionilor (cîte
6) este tot cea din fig. 29.
Fiecare jucător muta, pe
rînd, un pion propriu. O
mutare înseamnâ fie avansul acestuia cu o câsuţâ
(în diagonala, pe o câsuţâ liberâ), fie un lanţ de
salturi. Un salt se face peste un pion alâturat (de
orice culoare), înainte, pe

27

32. LUPUL Şl MIEII
Pionii se aranjeazâ ca
în fig. 31 (lupul putîndu-se
plasa pe orice câsuţâ libera din ultima linie). Lupul captureazâ în diagonala, înainte şi înapoi, exact ca damele englezeşti.
Mieii (în numâr de 12) se
deplaseazâ la fel ca pionii
de la jocul citat, cu deoFig. 31

•

O o o o
o o o o
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28

sebirea câ nu pot captura
lupul şi nu pot deveni dame. Lupul cîştigâ daca reuşeşte sâ treacâ de linia
mieilor, iar aceştia daca
reuşesc sâ blocheze lupul.

33. CÎINII Şl VULPEA
Se amplaseazâ pionii
conform fig. 32. Cîirfii (în
numâr de 4) se deplaseazâ ca pionii de la DAMELE
ENGLEZEŞTI, vulpea fa fel,
cu deosebirea câ se boate
deplasa şi înapoi. Toţodatâ, nici cîinii, nici vulpea
nu pot efectua capturi.
Vulpea cîştigâ daca' reuşeşte sâ ajungâ în linja de
plecare a cîinilor, iar aceştia dacâ reuşesc, între
timp, sâ o încercuiascâ (sâ
o blocheze).

•

O o o o

oni blocaţi doresc (nu neapâ-rat blocaţi la ultima
mutare). Un pion este blocat dacâ nu se mai poate
deplasa (fiind blocat de
un pion de orice cidoote
sau de marginea platoului). Cîştigâ jucâtorul care
râmîne cu mai mulţi pioni
la sfîrşit.

Fig. 32

34. COMPETIŢIE ÎN OPT
Partida începe cu pionii
(cîte 8 pentru fiecare jucător) dispuşi ca în fig. 33.
Fiecare jucător muta, pe
rînd, un pion de-al sau pe
orice câsuţâ vecina libera
(care sâ aibâ doar un colţ
comun cu cea iniţiala).
Dupâ fiecare mutare, pe
rînd, ambii jucâtori pot
lua,de pe platou oricîţi pi-

Fig. 33
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35. COMPETIŢIA I N PATRU
S e j o a c a la fel c a vari
Qnta anterioara, cu deosebire c â amplasarea iniţială a pionilor este cea
din fig. 34.

••

oo

Fig. 34

o 0 o o
Fig. 35
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36. REVERSI
Jucătorii îşi aleg cîte o
culoare şi primesc cîte 32
de pioni, pe care în tim30

pul jocului îi vor plasa,fiecare cu culoarea proprie»
în sus. Jucătorii pun, pe
rînd/ cîte un pion, astfel
încît sâ se respecte următoarele reguli : primele 4
piese trebuie plasate în
cele 4 căsuţe centrale ale
platoului (ca în fig. 35 sţiu
fig. 36) ; se plaseazâ în
continuare cîte un pion pe
o câsuţâ libera, astfel Încît sâ se formeze cel puţin

un „lanţ". Prin lanţ se înţelege o pereche de pioni
proprii amplasaţi orizontal,
vertical sau diagonal, între
care toate căsuţele de pe
direcţia respectiva sînt ocupate de pioni adverşi.
Pionii adverşi dintr-un lanţ
sînt consideraţi capturaţi,
dar, în loc sâ fie luaţi de
pe platou se întorc pe partea cealaltâ (se „reverseazâ"), devenind astfel pioni
Fig. 36
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Fig. 37
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prieteni. Pe toatâ durata
jocului pionii puşi nu îşi
schimba poziţia, dar îşi pot
schimba (chiar de mai multe ori) faţa (culoarea). D a c â
prin punerea unui pion se
for'meazâ mai multe lanţuri
se captureazâ toţi pionii
din componenţa acestora.
Lanţurile care se formeazâ
prin întoarcerea unor pioni
şi nu prin punerea unui pion la o extremitate nu se
31
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Fig. 38
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capturează ; (de exemplu
în fig. 37 şi 38 dacă jucătorul cu piesa de culoare
închisă joacă în 1 se formează lanţurile 1—2, 1 - 3 ,
1—4 care se „reversează",
dar lanţul 5—2 nu se „reversează*1 pentru câ nu
s-a format prin încadrare).
D a c ă un jucător nu poate
pune un pion, pierde rîndul pînă cînd apare şi pen32

tru el o mutare posibilă.Jocul se termină cînd toate
cele 64 câsuţe sînt pline
sau cînd nici un jucător
nu mai poate juca — fie
că nu mai poate pune, fie
câ nu mai are piese. Cîştigâ cel care are la sfîrşit
mai mulţi pioni.

37. ÎNTOARCE FOAIA
Este o generalizare a
jocului REVERSI şi se joacă cu, pionii amplasaţi în
totalitate ca în fig. 39. Fiecare jucător, pe rînd, mută
râsturnînd („reversînd") toţi
pionii dintr-u,n dreptunghi
ales arbitrar, dar, cu condiţia ca lungimea şi lăţimea acestuia să nu depă-

şească 3 căsuţe. Un dreptunghi nu poate fi „reversat" decît dacă colţul sudest (acelaşi pentru ambii
parteneri) conţine un pion
de culoare deschisă. Cîştigă cine face tot platoul
de culoare închisă.

Fig. 39
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JOCURI (MAI MULT) PENTRU COPII
(PE PLATOUL MIC)

38. TIC-TAC-TU
Fiecare jucător pune pe
rînd un pion propriu într-o căsuţă liberă. Cine a liniază primul 3 pioni proprii pe orizontală, verticală
sau diagonală, cîştigă. Se
mai joacă şi cu creionul
pe hîrtie sau cu ...creta pe
asfalt.

39. TU-TAC-TIC
Se joacă la fel ca jocul
TIC-TAC-TU, dar cine face
primul
un
aliniament...
pierde.
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40. NIM-CROS
Fiecare jucător pune, pe
rînd, unul, doi sau trei pioni (de aceeaşi culoare
pentru ambii jucători), în
următoarele condiţii : un
pion poate fi pus pe orice
căsuţă liberă ; doi pioni pe
două căsuţe goale de pe
aceeaşi linie sau aceeaşi
coloană, dar nu neapărat
alăturate ; trei pioni pot fi
puşi pe o linie sau o coloană liberă. Cîştigă cine
umple ultima căsuţă.

41. MINI-MOARA (I)
Fiecare jucător are cîte
trei pioni. Fiecare pune,
pe rînd, un pion într-o căsuţă liberă. Dacă pînă
s-au plasat toţi pionii nici
un jucător nu a reuşit să-i
alinieze orizontal, vertical
sau diagonal, pionii se pot
muta, pe rînd, în continuare într-o căsuţă liberă a lăturată. Cîştigă cine îşi
aliniază primul pionii. Se
interzice primului jucător
să facă prima mutare în
centru pentru că aceasta
l-ar putea duce la o victorie sigură.

42. MINI-MOARA (II)
Se joacă la fel ca MINIMOARA (I) cu deosebirea
că, în plus, căsuţa liberă
în care se mută un pion

poate avea şi numai un
colţ comun cu cea de plecare.

43. MINI-MOARA (III)
Se joacă la fel ca MINIMOARA (I) numai că pionii
se pot muta pe orice căsuţă liberă.

44. CUMUL
Fiecare jucător are cîte
8 pioni pe care îi amplasează, pe rînd, pe cele 16
intersecţii ale platoului. La
sfîrşit, punctajul se calculează astfel : 1 pion = 0
puncte, 2 pioni aliniaţi =
1 punct, 3 pioni aliniaţi =
4 puncte, 4 pioni aliniaţi
= 6 puncte. Alinierea poate fi atît pe verticală, orizontală cît şi pe diagonală
35

(nu numai
diagonalele
principale ci şi cele mai
scurte).

45. KO-NO ÎN PATRU
Poziţia iniţială de amplasare este cea din fig.
40. Fiecare jucător poate,
atunci cînd îi vine rîndul,
sâ-şi deplaseze un pion pe
o intersecţie liberă alăturată (orizontal sau vertical)
sau să facă o captură.
Captura se face sărind cu
pionul peste un pion propriu alăturat pe intersecţia imediat următoare,dacă
este acolo un pion advers
(care va fi capturat). Evident, primul jucător este
nevoit să debuteze cu o
captură. Cîştigă cine reuşeşte să captureze sau să
blocheze toţi pionii adverşi.
36

(XXX)

două ale adversarului este
capturată. Nu se mai poate reveni la mutarea imediat anterioară. Cine nu
mai poate muta, fie câ nu
mai are pioni, fie câ sînt
blocaţi... pierde.

47. MARGI-NIM

Fig. 41

46. ÎN FLANC
Pionii (cite 4 pentru fiecare jucător) se amplasează iniţial pe intersecţiile
desemnate în fig. 41. Pe
rînd, fiecare jucător mută
un pion propriu într-o intersecţie liberâ alăturată
(care formeazâ cu intersecţia de plecare extremităţile unei laturi de căsuţă). O piesă flancată de

Se amplaseazâ 12 pioni
de aceeaşi culoare pe cele
12 intersecţii marginale ale
platoului. Fiecare jucător
poate lua, pe rînd, un pion
sau doi alăturaţi. Cîştigâ
cine lasâ platoul gol.

48. AUTOMATE
CELULARE
Iniţial, se pun pe platou,
la întîmplare, un număr oarecare de pioni (celule) de
aceeaşi culoare în cîte o căsuţă (eventual jucătorii a -

şează pe rînd, unul cîte
unul, un număr de pioni
convenit la început) Apoi,
pe rînd, fiecare jucător
distruge o celulă (ia un
pion de pe platou). Această acţiune antrenează
naşterea sau moartea altor celule (punerea sau luarea altor pioni de pe platou) după regulile din fig.
42 (în funcţie de poziţia
celulei într-un colţ, la mijlocul platoului sau la mijlocul unei laturi), unde prin
M s-a desemnat celula „omorîtâ" de jucător la mutarea respectivă, iar prin
X s-au desemnat căsuţele
ale căror situaţii se inversează în urma procesului
declanşat şi anume : dacâ
în X era o celulă, aceasta
moare, iar dacâ nu era,
se naşte o celulă în căsuţa
respectivă. Pierde cine lasă
platoul gol, adică lasă fără
38

M X
X X
Fig. 42 a
Fig. 42 b

X

X M X
X

turaţi de pe aceeaşi linie
sau coloană. Cine ia ultimul pion pierde.

X

50. HEXA

M
X
fig. 42 c

viaţă automatul celular,
chiar dacă s-Or renaşte
celule ulterior, ca urmare
a luării ultimului pion.

49. TAC-TIX
Se aşează 16 pioni de
aceeaşi culoare pe cele
16 intersecţii ale platoului.
Fiecare jucător poate lua,
pe rind, oricîţi pioni ală-

Amplasamentul
iniţial
este cel din fig. 43. Pionii
se „comportă" ca cei de
la şah (se deplasează cu
o căsuţă înainte şi capturează în diagonală). Fie-

oo
cm

Fig. 43

u
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care jucător muta, pe rînd,
un pion. Cîţtigâ cine capturează toate piesele adverse, le blocheazâ sau a -

junge primul cu un pion în
linia treia (linia de plecare
a adversarului).

mat. ANTON ŞERBAN
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