Lodná bitka (HABA 304663)
Klasická hra pre 2 hráčov od 6 do 99 rokov.
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Cieľ hry
Hráč, ktorý ako prvý potopí všetky súperove lode, sa stáva víťazom bitky.
Pred prvou hrou opatrne vyberte magnetické dieliky (lode) z mriežky a prebytočný materiál vyhoďte.

Obsah hry
2 magnetické hracie dosky, 36 magnetických dielikov (lode) v 2 farbách, 2 stierateľné fixky, návod k hre.

Príprava hry
Vložte jednu hraciu dosku do veka škatule a jednu do spodnej časti škatule. Jeden hráč si vezme veko, druhý
spodnú časť škatule. Každý hráč si vezme fixku a päť magnetických lodí vo farbe svojej hracej dosky (1x loď
z jedného dielika, 2x loď z dvoch dielikov, 2x loď z troch dielikov). Každý hráč si tajne rozmiestni svojich
päť lodí na políčka na ľavej, väčšej časti hracej dosky.
Pri hre platia tieto pravidlá:
• Na jedno políčko nesmiete položiť viac ako jednu loď.
• Lode môžete umiestniť vertikálne alebo horizontálne, nie diagonálne.
• Medzi loďami musí byť minimálne jedno neobsadené políčko.

Priebeh hry
Začína mladší hráč. Hráči sa v hre striedajú a snažia sa uhádnuť, kam si spoluhráč umiestnil svoje lode.
Pýtajte sa súpera na políčko, kde si myslíte, že sa súperova loď nachádza. Pomenujte súradnice: stĺpec
(farba dáždnika) a rad (číslo na okraji), napr. „červená 4“. Spoluhráč musí odpovedať, či sa na tomto políčku
nachádza jeho loď alebo časť lode:
• Zasiahli ste jednu zo súperových lodí? Označte si krížikom uhádnuté políčko na menšej mriežke (na
pravej strane hracej dosky). Zároveň môžete hádať ešte raz. Súper si medzitým označí krížikom časť
lode, ktorá bola zasiahnutá.
• Pokiaľ ste nezasiahli žiadnu súperovu loď, nevadí. Označte si na doske toto políčko krúžkom.
Teraz je na rade druhý hráč.
Hneď ako bola vaša loď celá zasiahnutá, to znamená, že je celá označená krížikmi, musíte to hneď ohlásiť
spoluhráčovi. Potopenú loď potom odstráňte z hracej dosky.

Koniec hry
Víťazí hráč, ktorý ako prvý potopí súperovi všetkých päť lodí.
Na konci hry nezabudnite vyčistiť hraciu dosku priloženou handričkou.
agatinsvet.sk – kreatívne, drevené a didaktické hry, detské knihy a školské batohy
kamenné predajne: Praha 4, 6, 8 – Liberec – České Budějovice – Brno

