
REGULAMENT 

 

• Cum se joacă?  
 
Sunt câteva seturi de reguli la table cu care trebuie sa te familiarizezi, cum ar fi ca:  tabla de 

joc este împărțita in doua secțiuni – in partea dreapta se găsește “casa” ta. Aceasta semnalează 
locul în care trebuie să aduni toate piesele de joc. Odată ajunse acolo, toate cele 15 piese trebuie 
scoase in totalitate de pe tabla, cu ajutorul combinațiilor de numere pe care le obții după aruncarea 
zarurilor. Fă acest lucru înaintea adversarului tău și vei fi declarat câștigător! 

 

• Cum începe jocul de table?  
 
Regulamentul spune că acest joc trebuie să fie jucat de doi jucători. Cei doi arunca cate un 

zar. Daca unul din ei va obține cea mai mare valoare, atunci acela va fi cel care va începe mutarea 
primul. Aceeași persoana trebuie să mai arunce zarul pentru a vedea cu cate poziții se mută pe 
tablă. 

 

• Ce sunt pulurile? 
 
Pulurile sunt “pionii” pe care îi vei muta in jocul de table. De obicei, culoarea acestora este 

neagră și albă. 
 

• Cum se mută piesele și se marchează spațiile?  
 
Regula de mutare a pieselor este de la stânga la dreapta, exact așa cum privești tabla de 

joc. Misiunea ta este să le aduci pe toate 15 in „casă” pentru a fi declarat câștigător. Zarurile și 
combinațiile acestora au un rol foarte important pentru ca determina câștigătorul (adică cel care va 
muta toate cele 15 piese de joc in casă). Ocuparea unui spațiu este desemnat de cele 6 săgeți 
alungite (colorate de obicei în negru și roșu). Pe aceste săgeți poți amplasa două sau mai multe 
puluri. Eliberat, acel spațiu se va putea ocupa de adversar. 

 

• Victorie simplă vs marț  
 
Daca ai parcurs cu atenție paragrafele anterioare, atunci ai înțeles că scopul este să scoți 

piesele de pe tablă înaintea celuilalt jucător. Ai aici doua posibilități: 
 

1. Victoria simplă este cea în  care reușești să scoți toate piesele de pe tablă, înainte 
de adversar. 

2.  Marț se referă la faptul ca tu să scoți piesele chiar dacă de-a lungul jocului oponentul 
a introdus una sau mai multe puluri in casa ta. Daca ai reușit acest lucru se cheamă 
că ai realizat o victorie triplă. 

 
Un joc de table câștigat corect aduce satisfacții și iți întărește încrederea in puterea ta de 

decizie. Deci, acum ca stăpânești regulile jocului de table, este timpul să-ți faci o idee despre 
strategiile ce se pot aplica astfel încât să ți se mărească șansele de câștig. 

 
Jocul de table este eminamente un joc de societate, pentru că te lasă să interacționezi la 

nivel uman atât cu adversarul pe care îl ai in față, cât și, eventual, cu publicul care urmărește cu 
interes acest joc. Totodată, este un joc în care trebuie să stăpânești foarte bine regulile, să știi să 
te folosești atunci când este nevoie de strategii și să ai noroc. Nu mai trebuie decât să găsești 
proporția în care să poți combina cele trei ingrediente secrete pentru a fi desemnat de fiecare dată 
câștigător! 

 

Succes! 


