
BAD‘GAMMON
2 HRÁČI, 6+ ROKOV

PRAVIDLÁ HRY
Cieľom hry je presunúť všetky svoje kamene do domče-
ka a potom ich odstrániť z hracej dosky. 
Prvý hráč, ktorému sa podarí odstrániť všetky svoje 
kamene, vyhráva.

PRIPRAVENÝ? POZOR!
Rozmiestnite svoje kamene na úzke trojuholníky, 
takzvané polia, tak ako je to vyznačené na obrázku 1.

ŠTART!
Začína najmladší hráč, ktorý hádže dvoma kockami. 
Súčet bodov na kockách naznačuje, o koľko polí hráč 
posunie svoje kamene. Pohybuje sa vždy dopredu 
na pole  s nižším číslom: z poľa 24 na pole 1.

Obrázok 1:
Hracia doska s kameňmi v začiatočnej pozícii.

Obrázok 4:
Pred začiatkom odstraňovania musia byť všetky 
kamene v domčeku.
(príklad s hodenými číslami 6 a 5)

ODSTRÁNENIE KAMEŇOV
Keď hráč presunul všetkých svojich 15 kameňov 
do svojho domčeka, môže pokračovať ich odstraňova-
ním (obr. 4). Hráč odstráni kameň tak, že hodí na kocke 
číslo, zodpovedajúce poľu, na ktorom je kameň umiest-
nený. Príklad: hodenie 6 umožňuje hráčovi odstrániť 
kameň z poľa 6. Ak na danom poli nie je žiadny kameň, 
hráč musí spraviť platný ťah s kameňom na poli 
s vyšším číslom.

Aby hráč mohol odstraňovať kamene, musia byť všetky 
v domčeku. Ak je kameň počas odstraňovania vyhode-
ný, hráč ho musí znova dostať do domčeka, aby mohol 
pokračovať v odstraňovaní. Vyhráva prvý hráč, ktorý 
odstráni všetkých 15 kameňov.



HRA
Kameň možno presunúť len na voľné pole, čiže také, 
na ktorom nie sú dva alebo viac kameňov súpera. 
Body na dvoch kockách predstavujú samostatné ťahy. 
Ak napríklad modrý hráč hodí 6 a 4, môže sa pohnúť 
jedným kameňom o 6 miest na voľné pole a druhým 
kameňom o 4 miesta na voľné pole alebo sa môže
pohnúť jedným kameňom o 10 miest na voľné pole – 
to však len v prípade, ak aj „prestupné“ pole 
(4 alebo 6 miest od štartu) je voľné. (obr. 2)

VYHODENIE SÚPERA
Pole, na ktorom sa nachádza len jeden kameň, 
sa nazýva blot. Ak na blote skončí kameň súpera, 
blot je vyhodený a umiestni sa na hranicu medzi časťa-
mi hracej dosky.
Ak má hráč na hranici jeden alebo viac kameňov, 
je jeho prvou povinnosťou dostať tieto kamene 
do domčeka súpera (obr. 3).  Pole určí počet bodov 
na kocke, musí však byť voľné. Príklad: ak hráč hodí 
3 a 5, môže svoj kameň vrátiť na súperovo pole číslo 3 
(22 zo svojho pohľadu) alebo 5 (20 zo svojho pohľadu), 
ak na poli nie sú dva alebo viac kameňov súpera).

Hráč, ktorý hodí na oboch kockách rovnaké číslo, ťahá 
každé z nich dvakrát (čiže ako keby padlo na štyroch 
kockách).

Ak to pravidlá dovoľujú, hráč musí odohrať čísla 
z oboch kociek (alebo 4, ak je počet bodov na kockách 
rovnaký). Ak možno odohrať len číslo z jednej kocky, 
hráč ho musí odohrať. Ak nemožno použiť číslo 
zo žiadnej z kociek, hráč prichádza o svoj ťah.

Obrázok 2:
Dva spôsoby pohybu kameňa

Obrázok 3:
Po vyhodení musí modrý hráč vrátiť svoje kamene 
na voľné pole v súperovom domčeku.


