חוקי משחק ל"באיזו– משחק סוכרת נעורים
הדפיסו והכינו
 .1שלושת העמודים הבאים הם לוח המשחק.
הדפיסו על נייר עבה וגזרו לפי הקו המקווקו.
 .2את שאר הדפים יש להדפיס גם כן על נייר עבה.
 .3את המשחק יש לאחסן בתוך תיקיה.
הכניסו את הקלפים לשקית או קשרו אותם יחד בעזרת גומיה.

הכנה למחשק
 .1סדרו את שלושת לוחות המשחק בצורת האות 'ץ'.
 .2הניחו על לוח המחשק את חפיסות הקלפים" :שלפו"" ,קלפי סיכון" ו"בונוס"
כפי שמצויין על הלוח.
 .3השתמשו בפסים הצבעונים בתור 'חיילי' משחק.
 .4כל שחקן בוחר 'חייל' משחק ומניח אותו על "החדר שלך".
באותו צבע של מעגל ה"התחל"

מהלך המשחק
 .1כל שחקן ,לפי תורו,
עם כיוון השעון שולף קלף מערימת הקלפים "שלפו" ופועל על פי הקלף
 .2לאחר השימוש בקלף "שלפו" או "קלפי סיכון" יש להחזיר אותם לתחתית חפיסת
הקלפים אחרי הטור .קלפי "בונוס" נשמרים בידי השחקן לטובת ניקוד כללי בסוף
המשחק או לשימוש בשלב מאוחר יותר במשחק.
 .3שחקן שהגיע לשטח תפוס על ידי שחקן אחר יכול לבחור בין  2פעולות:
לחזור להתחלה או למסור לשחקן שהשטח שלו קלף "בונוס".
.4שימו לב שאתם הולכים בכיוון החיצים
 .5המשחק נגמר כאשר שחקן מגיע למשבצת איזון.

ניקוד:
שחקן שמסיים את המשחק מקבל  5נקודות .הניקוד של קלפי ה"בונוס" – נקודה
לכל קלף 2 ,נקודות לזוג קלפים זהים 3 ,נקודות לשלישיה זהה 4 ,נקודות לרבעיה
זהה 5 ,נקודות לחמישה קלפים מסוגים שונים.
********

לפני שהמשחק מתחיל השחקנים יכולים לבחור אם לשחק סיבוב אחד או כמה
סיבובי משחק.
*******

כאשר משחקים מספר סיבובים ,המנצח הוא השחק שצבר את המספר הנקודות
הרב ביותר
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