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BATIK– Regulament tradus in limba romana 

 
 

 Prezentarea și pregătirea jocului 
 
- Jocul conține un tablou de joc cu 2 pereți verticali translucizi, 9 piese deschise la culoare și 
9 piese închise la culoare. 
- Prin tragere la sorți se alege culoarea pieselor fiecărui jucător. 
- Cei doi jucători se așează în fața tabloului de joc și își așează piesele în față. 

 
O PARTIDĂ 

Scopul jocului 
Obligarea adversarului de a juca o piesă care să nu mai încapă în spațiul tabloului de joc (fig. 
2). 
 
Derularea unei partide 
 
Jucătorul cu piesele deschise la culoare începe; pe rând, fiecare jucător alege una din 
piesele sale pe care o introduce în tabloul de joc (fig. 3), apoi o lasă să cadă respectând 
următoarele reguli: 
- piesa trebuie să alunece înspre partea inferioară a tabloului de joc fără a fi împinsă; este 
interzisă forțarea pieselor. 
- este interzisă mișcarea tabloului pentru a modifica amplasamentul pieselor deja jucate. 
 
Sfârșitul partidei 
 
Primul jucător a cărui piesă depășește marginea superioară a tabloului de joc pierde partida. 
Durata unei partide: câteva minute. 
 

UN MECI 
 
Scopul unui meci 
 
Punerea adversarului în situația de a nu mai avea piese pentru terminarea partidei. 
 
Derularea unui meci 
 
Jucătorii joacă partide succesive cu următoarele reguli complementare (fig. 2): 
- la sfârșitul fiecărei partide piesa care depășește marginea superioară a tabloului este 
scoasă din joc pentru partidele următoare; 
- jucătorul care pierde partida pierde și această piesă până la sfârșitul meciului; 
- câștigătorul fiecărei partide începe partida următoare. 
 
Sfârșitul meciului 
 
Meciul se termină când unul dintre jucători își epuizează stocul său de piese înaintea 
terminării unei partide în curs; el nu mai are suficiente piese pentru a termina această partidă 
și adversarul câștigă meciul. 
 
Durata unui meci: între 5 și 20 minute 
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