Batalha Naval
IDADE: A partir de 10 anos
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2 jogadores
COMPONENTES:
2 maletas plásticas
200 pinos de Bombardeio, 100 para cada jogador, sendo 44 de cor diferente para identificar
os navios inimigos.
10 Navios de guerra, sendo:
·
2 Porta Aviões
·
2 Cruzadores
·
2 Destroyers
·
2 Submarinos
·
2 Fragatas
1.
INTRODUÇÃO
Neste jogo os dois participantes devem jogar sobre uma mesa, um de frente para o outro, de
maneira que o adversário não veja a outra maleta.
O jogador posiciona em sua maleta os seus cinco navios de maneira estratégica, dificultando a
adivinhação do adversário, na outra maleta ele tenta localizar os navios do seu oponente.
Os navios podem ser colocados tanto na vertical como na horizontal, mas nunca encostados uns
nos outros, é obrigatório existir o espaço de pelo menos um quadrado (coordenada) entre eles.
2.
INÍCIO DO JOGO
Decide-se qual dos jogadores inicia o jogo. O vencedor dá seu primeiro tiro, iniciando uma
coordenada (letra e número) onde ele acredita que esteja um navio inimigo.
Por exemplo: B – 6
O oponente verifica essa coordenada em sua plataforma e informa ao atacante se ele acertou
algum alvo, informando também, quantos pinos se compõem esse alvo, ou se ele acertou a água,
ou seja, onde não existe nenhum navio. A partir dessa informação o atacante marca o tiro dado em
seu tabuleiro com os pinos. Enquanto o adversário estiver acertando o alvo, terá direito de
continuar jogando, caso contrário será a vez do oponente.
Quando um navio for afundado, ou seja, totalmente atingido, o jogador deve informar ao atacante e
retirá-lo do jogo.
3.
FINAL DO JOGO
O jogo termina quando um dos jogadores afundar os 5 navios do seu adversário.
Esperamos que os jogadores sejam honestos e informem de maneira correta seu adversário.
Porta Aviões:
Destroyer:
Cruzador:
Submarino:
Fragata:

5 pinos
4 pinos
3 pinos
3 pinos
2 pinos
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