
Rede II

Descrição

A Rede II é um jogo para dois jogadores e com regras muito simples. Ao longo do jogo pretende-se fazer

linhas de três peças iguais para se ter vantagem relativamente ao adversário. O jogo é indicado para

jogadores com idade superior a 5 anos.

Objetivo

O adversário tenha menos de três peças no tabuleiro ou esteja impedido de jogar.

Regras

• No início do jogo o tabuleiro, com vinte e quatro posições, está vazio. Cada posição de jogo é

marcada com um quadrado e cada quadrado está ligado a outros através de segmentos de reta (ver

con�guração Jogo da Rede).

• Cada um dos jogadores tem nove peças de cor diferente.

• Os jogadores jogam alternadamente uma peça em posições vazias.

• Sempre que um jogador consiga formar uma linha de três peças iguais na vertical ou na horizontal

deve retirar uma peça do adversário do tabuleiro.

• A peça do adversário a ser retirada obedece à seguinte regra: se o adversário tiver linhas com três

peças estas não podem ser retiradas exceto se não houver outra alternativa.

• As peças removidas são colocadas à parte e não podem ser utilizadas novamente no jogo.

• Após serem jogadas as nove peças de cada jogador, cada um dos jogadores pode mover uma peça

para uma posição adjacente, desde que tenha um segmento de reta a ligar as duas posições e a

posição adjacente esteja vazia.

• Só se pode jogar uma peça de cada vez.



• A partir do momento em que um jogador �ca reduzido a três peças, as suas peças podem saltar, ou

seja, podem deslocar-se para qualquer posição vazia do tabuleiro e não, apenas, para as posições

vazias adjacentes.

• Quando um jogador �car apenas com duas peças não pode fazer mais nenhuma jogada e perde o

jogo.

• Se o jogador tiver três ou mais peças no tabuleiro mas estiver bloqueado (ou seja, não tem posições

vazias junto das suas peças) e não consiga jogar na sua vez, o jogador perde o jogo.

• Se ambos os jogadores �carem com três peças cada um declara-se um empate.

Número de Jogadores: 2.

Material de jogo: 1 tabuleiro geral de madeira, 1 con�guração do Jogo da Rede, 18 peças (com duas

cores distintas).
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