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Gobblet – Regulament tradus in limba romana 
 
 
Prezentarea jocului 
- un platou de joc cu 16 căsuŃe; 
- 24 de  „gobblet”-uri (păhărele) din lemn,12 de culoare deschisă şi 12  de culoare închisă. 
 
Scopul jocului 
Alinierea a patru păhărele de aceeaşi culoare vertical, orizontal sau diagonal (fig.1). 
 
Pregătirea jocului 
Fiecare jucător îşi aranjează piesele în afara platoului de joc în 3 grupe de câte 4 pahare concentrice 
(fig. 2). 
 
Derularea unei partide 
Pe rând, fiecare jucător trebuie, fie să pună în joc un nou păhărel (fig. 3), fie să deplaseze un păhărel 
deja aşezat pe platou (fig. 4). 
 
Păhărelele aflate în afara platoului, se joacă în ordine de la mare spre mic. Un păhărel nou, care se 
aşează pentru prima dată pe platou, nu poate fi pus decât pe o căsuŃă liberă, cu excepŃia cazului când 
adversarul are 3 păhărele aliniate. În acest caz, păhărelul nou poate fi aşezat peste unul din păhărelele 
adversarului din aliniamentul respectiv. Odată aşezat pe platoul de joc, un păhărel nu mai poate fi scos 
din joc.  
 
Un păhărel poate fi mutat, chiar dacă pe platou nu au fost aşezate toate păhărelele. Mişcarea se face 
ridicând un păhărel pe verticală, apoi aşezându-l, fie pe o căsuŃă goală, fie pe una deja ocupată cu un 
păhărel de diametru mai mic (fig.5). 
 
Un jucător îşi poate acoperi propriile păhărele (fig. 6). 
 
Odată atins un păhărel, acesta trebuie jucat. Ridicând un păhărel, un jucător poate descoperi o piesă 
adversă care poate completa linia adversă. Dacă nu poate reaşeza păhărelul peste una dintre celelalte 3 
piese aflate în aliniament, pierde partida (fig. 7). 
 
 
Sfârşitul unei partide 
Atunci când un jucător are aliniate 4 păhărele proprii, câştigă partida (fig.2). 
 
Durata unei partide 
O partidă poate să dureze între 10 şi 20 de minute. Pentru turnee, este recomandabil ca, pentru o 
mişcare, să fie acordat un timp limitat. 
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