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מטרת המשחק
להדוף ראשונים 6 כדורים של 

היריב לשולי לוח המשחק.

הכנת המשחק
סדרו את הכדורים על לוח המשחק 
כמתואר באיור 1. כל משתתף בוחר 

צבע. המשחק מתנהל בתורות. 
השחקן השולט בכדורים השחורים 

משחק ראשון.

מהלך המשחק
בכל תור ניתן לבצע מהלך אחד בלבד 

מבין שתי האפשרויות הבאות:
• תנועה

• "סומיטו" - או הדיפת יריב.

תנועה
כל כדור יכול לזוז מקום אחד בלבד. 
ניתן לזוז בכל אחד מששת הכיוונים 

האפשריים.
ניתן להזיז כדור אחד, שניים או 
שלושה מקסימום, באופן הבא:

• ניתן להזיז כדור בודד למקום פנוי 
הצמוד אליו.

• ניתן להזיז בבת אחת, כקבוצה 
ולאותו כיוון, שניים או שלושה כדורים 
הצמודים זה לזה, כל עוד הם שייכים 

לאותו השחקן. הכרחי שהכדורים 
יימצאו בשורה אחת לפני התנועה 

וגם בסיומה.

איור 1

פשטות חוקי המשחק מבטיחה לכם הנאה מיידית.   
עם זאת, משחק האבלון נחשב למשחק אסטרטגיה 

ממדרגה ראשונה ומציב אתגר לכל חובב משחקי חשיבה.

 חוקי המשחק
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קיימים שני סוגי תנועה:

תנועה בתוך שורה (בטור, כדור אחר 
כדור) – הכדורים זזים יחד בקו ישר 

למקום פנוי סמוך.

תנועה הצידה (תנועה לצד השורה, 
לשורה מקבילה) - כל הכדורים זזים 

בו-זמנית כמקשה אחת הצידה 
למקום פנוי חדש, המקביל לשורה 

שבה היו קודם לכן, כאשר היערכותם 
בקו ישר נשמרת.

סומיטו: הדיפת היריב
ניתן להדוף את כדורי היריב רק 

כאשר השחקן ההודף נמצא במצב 
"סומיטו", כלומר יש לו יתרון מספרי 

על כדורי היריב. כאשר לשני 
השחקנים אותו מספר כדורים, 

לא מתקיים "סומיטו". 

"סומיטו" אפשרי בתנועה בתוך 
שורה (בטור, כדור אחר כדור) 

בלבד, ובתנאי שקיים מקום פנוי 
שאליו ניתן להדוף את כדורי היריב. 

קיימים רק שלושה מצבי "סומיטו" 
אפשריים:

סומיטו של 2 כדורים נגד 1

סומיטו של 3 כדורים נגד 1

סומיטו של 3 כדורים נגד 2

סומיטו של 4 כדורים נגד 2. 
הכדור השחור הרביעי נשאר 

במקומו.

איור 2

איור 3

איור 4

איור 5

איור 6

איור 6ב
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דוגמה זו מתארת מצבים שבהם השחקן עם הכדורים השחורים אינו יכול 
לבצע מהלך "סומיטו". 

אין מקום פנוי אחרי הכדורים הלבנים

יש מרווח בין הכדורים השחורים ללבנים

הכדורים הלבנים אינם נמצאים באותה 
השורה של השחורים

שלושה כדורים מצבע אחד הנמצאים בשורה אחת מוגנים לחלוטין 
אף במצב של יתרון מספרי של כדורי היריב, מאחר שלא ניתן להזיז 

יותר משלושה כדורים מאותו צבע במהלך אחד! כדי לבצע מהלך על 
השחקן לשנות את כיוון התנועה, כלומר, את כיוון ההתקפה.

הדיפת כדורים
כאשר כדור נהדף אל שולי לוח 
המשחק כתוצאה מ"סומיטו" - 

זוהי הדיפה סופית והוא יוצא 
מהמשחק. 

ניצחון במשחק
השחקן הראשון שמצליח להדוף 6 

מכדורי יריבו לשולי הלוח, מנצח 
     במשחק!

מגבלת זמן
לשם הגברת העניין, ניתן להחליט 

מראש להגביל את זמן החשיבה של 
כל מתחרה ל-20-10 שניות. עם זאת 

מומלץ למתחילים לשחק את המשחק 
ללא מגבלת זמן.

טורנירים רשמיים חייבים להתבצע 
תחת מגבלת זמן.

איור 8

איור 7

הכדורים השחורים יכולים להדוף 
החוצה את הכדור הלבן.

כדור נשבר או אבד? אל תזרקו את המשחק!
פשוט התקשרו אלינו או כתבו לנו.
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מילון מונחים
קשת: קבוצה של 3 כדורים צמודים, 

באותו הצבע, היוצרים צורה של 
קשת. זוהי אחת משלוש 

האפשרויות לצורה תלת-כדורית 
(ראו להלן).

כדור: כל אחד מחיילי המשחק. 
כל שחקן מקבל 14 כדורים בצבע 

שחור או לבן.
דו-כדורית: קבוצה של 2 כדורים 

צמודים באותו הצבע.
בלוק: קבוצה של כדורים באותו 
הצבע, המורכבת משורות של 3 

כדורים.

תנועה הצידה (לצד השורה): 
תנועה שבה 2 או 3 כדורים נהדפים 
בו-זמנית הצידה לשורה המקבילה 

לשורה שבה נמצאו קודם לכן.
תנועה בתוך שורה (בטור, כדור 
אחר כדור): תנועה שבה 2 או 3 

כדורים נהדפים בו-זמנית לאורך קו 
ישר.

מצב נתק: כדור יחיד הממוקם 
במרכז קבוצת כדורים של היריב. 

כדור במצב נתק מהווה יתרון עבור 
השחקן אשר לו שייך הכדור.

מגן: קבוצה של 3 כדורים צמודים 
באותו הצבע היוצרים משולש. 

זוהי אחת משלוש הצורות 
התלת-כדוריות האפשריות.

רומח: קבוצה של 3 כדורים צמודים 
באותו הצבע היוצרים שורה. זוהי 

אחת משלוש הצורות 
התלת-כדוריות האפשריות.

כדור בודד: כדור שאינו צמוד לאף 
כדור אחר מאותו הצבע.

מצב שוויון: מצב יציב שבו שתי 
קבוצות כדורים  יריבות בעלות 
אותו כוח נמצאות זו מול זו: 3 

כדורים לבנים נגד 3 שחורים, 2 
כדורים לבנים נגד 2 שחורים וכו'.
רב-כדורית: כל קבוצה המורכבת 

ממספר כדורים באותו הצבע 
הצמודים זה לזה.

"סומיטו": מצב של יתרון מספרי 
על כדורי היריב. 3 כדורים נגד 2, 3 

כדורים נגד 1, 2 כדורים נגד 1.
תלת-כדורית: קבוצה של 3 כדורים 

באותו הצבע, הצמודים זה לזה. 
תלת-כדורי יכול להופיע ב-3 

צורות: רומח, קשת ומגן.
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Game Rules
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