Jogadores: 2–6

de Manfred Schüling

Idade: a partir dos 8 anos

Duração: approx. 45 min.

Conteúdo
1 tabuleiro

121 fichas com diferentes valores
21 fichas

20 fichas

20 fichas

20 fichas

20 fichas

20 fichas

2 Blocos de Pontuação ZATRE
Coluna para pontuação
duplicada (quadrados de
cor clara)

Colunas:
10s, 11s, e 12s

Bónus por completar linha
Nome do Jogador
Total da linha

1 saco de pano
Quaisquer pontos negativos
recebidos
por
terem
sobrado fichas no final do
jogo
Soma de todos os totais de
linhas

Objetivo do Jogo
Os jogadores colocam as fichas no tabuleiro de modo a formarem o maior número possível de somas de 10, 11 e 12, pois
só estas somas irão dar-lhes pontos. No final do jogo, o jogador com a maior pontuação, é o vencedor.

Descrição

No seu turno, o jogador tira duas fichas para fora do saco e coloca-as no tabuleiro de acordo com as regras descritas a
seguir. Muitas vezes irás receber pontos pelas fichas que colocas, e deves anotá-los no bloco de pontuação. Ganha o jogador
que, no final do jogo, tenha o maior número de pontos.

Preparação
Posiciona o tabuleiro no meio da mesa. Coloca as fichas no saco de pano, mistura-as bem e coloca o saco ao lado do
tabuleiro. Cada jogador recebe uma folha do bloco de pontuação e um lápis

Iniciar o Jogo

A fim de determinar o primeiro jogador, cada jogador tira uma ficha para fora do saco. O jogador com o maior número
de pontos começa. Se mais do que um jogador tirar um número igualmente elevado, cada um destes jogadores continua a
tirar fichas para fora do saco até que um jogador tenha uma vantagem clara e possa começar.
O primeiro jogador recebe a sua ficha (mais alta), todas as outras fichas são colocadas de volta no saco. Ele tira mais duas
fichas para fora do saco e coloca as suas três fichas no tabuleiro de jogo, observando as regras de colocação de fichas.
Nota: O primeiro jogador deve cobrir o quadrado vermelho durante o seu primeiro movimento.
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Modo de Jogar
O turno passa no sentido dos ponteiros do relógio. No seu turno, o jogador tira duas fichas para fora do saco e coloca-as
na mesa. Ele deve tentar formar linhas horizontais ou verticais de fichas, que somem um valor total de 10, 11 ou 12,
porque só essas linhas vão marcar pontos. Contas sempre todos os pontos das fichas que formam uma linha conectada.
Para um total de 10, ganhas 1 ponto; para 11, ganhas 2 pontos; e para 12, ganhas 4 pontos. Também podes marcar a coluna
"x2" se colocares uma ficha num quadrado de cor clara. (Consulte a página 3 para obteres mais detalhes).

Como Colocar uma ficha no ZATRE
Durante a colocação das fichas no tabuleiro, aplicam-se as seguintes regras:
1. Deves colocar uma das três fichas iniciais no quadrado inicial (quadrado vermelho).
e pode começar
Andrew tira o número mais alto
A seguir ele tira
e
. Ele coloca o
no quadrado vermelho e usa as duas
peças com 5 pontos para formar um 10 e um
11. A seguir, marcar a coluna "x2" duas
vezes.

Andrew

2. Todas as fichas subsequentes devem ser colocadas ao lado das fichas que já estão no tabuleiro.
3. Não podes formar linhas com um total de 13 ou mais pontos.
Betty tira

e

.
Betty

Ela coloca o
para que possa anotar um 10
e um 11. Não pode colocar o
, porque o
total das linhas daria 13 ou mais.
Guarda o
para o próximo turno, à sua
frente, com a face para baixo.

4. Pode formar linhas com um total de 9 ou menos pontos, mas elas não pontuam quaisquer pontos.
5. Se possível, deves colocar as duas fichas no tabuleiro (mesmo que não obtenhas quaisquer pontos; exceção – ver a seguir).
6. Podes colocar ambas as fichas na mesma linha ou cada uma delas em linhas diferentes.
7. Só podes colocar uma ficha num quadrado de cor clara, se fores capaz de formar um 10,
um 11 ou um 12, com essa ficha ou com ambas as fichas em conjunto. Exceção: Se não fores
capaz de colocar uma ficha num quadrado preto, deves colocá-la num quadrado de cor clara,
mesmo que isso não dê nenhum ponto. Neste caso, não podes marcar uma cruz na tua folha
de pontuação.
Andrew tira
e
. Posicionas as fichas
de modo a poder anotar dois 12 e marcar
uma cruz na coluna "x2".

Andrew
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Exceção á regra nº 5:

Se um jogador só pode colocar uma das suas duas fichas ou nenhuma delas, ele coloca as fichas que não usou à sua frente,
em cima da mesa, viradas para baixo, e guarda-as para o seu próximo turno. Se tiver duas ou mais fichas à sua frente sobre a
mesa, no início do seu próximo turno, verifica se pode colocar no tabuleiro, uma ou mais dessas fichas. Se este for o caso,
ele não pode tirar uma nova ficha, mas deve, em vez disso, usar as fichas que sobraram do último turno. Mas se ele só tiver
uma única ficha à sua frente em cima da mesa, ou se ele não pode colocar qualquer uma das duas ou mais fichas, ele tira uma
ficha para fora do saco. Se agora for capaz de colocar uma ficha no tabuleiro, pode usar todas as suas fichas
(mesmo que haja mais do que duas).

Betty só tira uma ficha – é um
. Agora tem
dois
que pode colocar no tabuleiro. Ela usa
ambas as fichas, mas não ganha qualquer ponto,
porque o total da linha só dá 9.

Andrew tira um

e um

Betty

. Agora, tem várias opções:

Opção A: Ele
posiciona as fichas
de maneira a poder
anotar um 11e uma
cruz na coluna "x2".
Ele não ganha
nada com o
.

Ou a opção B:
Ele posociona as
fichas de maneira a
ganhar um 10 e um
12, assim como,
uma cruz no "x2".

Há quase sempre várias maneiras de colocar as fichas no tabuleiro. Depende do curso
do jogo para determinar a melhor opção.
Uma vez que é sempre preferível anotar pontos uniformemente, a opção B seria a
melhor para o Andrew. Assim, ele regista:

Andrew

Pontuação
Por favor, observe as seguintes regras para a pontuação:
1. Cada jogador anota a pontuação para as fichas que acaba de colocar no tabuleiro na sua própria folha.
2. Preenche a tua folha de pontuação de cima para baixo. Não falhes quaisquer linhas!
3. Para uma linha com um total de 10, ganhas 1 ponto; para 11, ganhas 2 pontos; e para 12, ganhas 4 pontos.
4. Anota os pontos obtidos na folha de pontuação na coluna correspondente.
5. É possível formar linhas, com um total de menos de 10, mas não registas qualquer ponto.
6. Se um jogador coloca uma ficha num quadrado de cor clara no tabuleiro (= pontuação dupla), ele deve formar uma
linha de 10, 11 ou 12, seja com a ficha colocada no quadrado de cor clara ou ambas as fichas juntas. No bloco,
ele observa uma cruz na próxima caixa livre da coluna "x2". É possível observar duas cruzes "x2" num único turno
-estas são anotadas uma abaixo da outra.
Nota: No início, colocas uma ficha no quadrado vermelho. Neste caso, também podes notar uma cruz na coluna "x2"
se você formar uma linha com pelo menos 10 pontos.
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7. Se um jogador ganhar mais de um lote do mesmo total de pontos durante o seu turno (por exemplo, dois 12), anota
todos esses pontos (por exemplo, 2 x 4 pontos = 8 pontos) na próxima caixa livre na coluna correspondente "12 (4)".
8. Para as linhas na folha de pontuação, em que todas as três colunas - 10, 11 e 12 – que estejam preenchidas, o jogador
recebe os pontos de bónus indicados na folha. Se houver qualquer ausência de entrada, ele não recebe o bónus.
9. Se a linha também conter uma cruz na coluna "x2", todos os pontos anotados nessa linha contam a dobrar
-independentemente se a linha está concluída ou não.
10. Se, no final do jogo, um jogador ainda tiver fichas à sua frente em cima da mesa, o total de todos esses pontos são
anotados como pontos negativos. Preenche o número na caixa de "menos" na parte inferior da folha de pontuação.
Dica: Somando-se os pontos, vais reconhecer que não é tão importante em ganhar o máximo possível de 12, mas antes,
completar as linhas da parte superior para a parte inferior - o que significa anotar pontos uniformemente (por causa dos
pontos de bónus) e obter o maior número possível de cruzes na coluna "x2".

Fim do Jogo
O jogo termina quando um jogador tira a última ficha para fora do saco. Ele termina o seu turno, como de costume
(mesmo que só tire uma ficha, e só a possa colocar em cima da mesa). A seguir, soma todos os pontos anotados da sua
folha de pontuação (e deduz os pontos negativos, se necessário). O jogador com a maior pontuação ganha o jogo. Em casos
raros, o jogo pode ter que terminar prematuramente se mais nenhuma ficha puder ser colocada. Nesse caso, os jogadores
devem tirar as restantes fichas para fora do saco, em turnos, um após outro, até que o saco fique vazio. Todas as fichas que
não possam ser colocadas no tabuleiro contam como pontos negativos.

Ex. da pontuação final. Andrew tinha um

à sua frente na mesa. A sua folha de pontuação contèm as seguintes entradas:

Andrew

Variante para jogadores avançados
( = (1 + 2 + 8 + 3) x 2 = 28)
( = (1 + 2 + 4 + 3) x 2 = 20)

Se quiseres jogar o ZATRE com 4 ou 6
jogadores, também podes formar pares,
para competir em equipa uma contra a
outra. Esta variante requer uma
estratégia completamente diferente:
Os jogadores sentam-se ao lado um do
outro das suas equipas. Quando for o seu
turno, ambos os jogadores tiram
simultaneamente duas fichas, cada um,
para fora do saco. Eles podem, então,
discutir a melhor forma de colocar as
fichas. Depois, os resultados são
anotados numa folha de pontuação
comum, um após o outro.

( = (1 + 4) x 2 = 10)
( = 1 + 4 = 5)

Versão Portuguesa:
Paulo Santos
Maio de 2014

Este produto foi fabricado com os mais altos padrões de qualidade.
Caso esteja insatisfeito, por favor contacte-nos directamente.
Tem alguma dúvida? Nós teremos muito prazer em ajudá-lo.
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach
www.amigo-spiele.de, E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de
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