JUGUEM A L’AUALÉ

TAULER I PECES
Per jugar a l’aualé necessitem un tauler format per dues rengleres de sis forats
cadascuna. A cada forat hi hauria d’haver 4 llavors, en total hi ha d’haver 48 llavors.
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Inici de la partida
S’ha de pactar qui ha de començar a jugar, el moviment és aquest, el segon jugador ha
d’ agafar el mateix sentit que el primer jugador.
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Es pot escollir qualsevol forat per començar a jugar, sempre ha de ser del camp propi,
mai del contrari. En el repartiment de les llavors sempre es comença pel següent forat
del que hem escollit.

Si hem acumulat més de 12 llavors, en el moment de repartir sempre se salta el forat on
hi havia les llavors, és a dir, que aquell forat queda buit. (Vegeu imatge A i després B).
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Collir llavors,
Sempre es podran collir llavors en el camp del contrari, quan en finalitzar de repartir
totes les llavors, si en el darrer forat en queden dues o tres.

Collita múltiple:
Collirem les llavors de tots els forats que acabin en 3 i/o 2 llavors, sense interrupció.

En el cas de la collita múltiple, sempre ha de ser de més gran a més petit o igual (el peix
gran es menja el peix petit) , és a dir, de 3 a 2, mai 2 a 3. També 2 amb 2 consecutives

Final de la partida
No es pot deixar mai un jugador sense llavors, quan l’altre jugador es quedi sense, i a
nosaltres ens en quedin unes quantes, les hem de repartir. En cas contrari, si en lloc de
repartir les llavors, ens les quedem, perdrem la partida.

Excepte que el contrincant no tingui més remei, en aquest cas finalitza la partida.

Hi dues maneres de finalitzar una partida per exemple en el cas anterior (dibuix).
L’altre cas és quan ens queden molt poques llavors, pactem amb l’altre jugador, que si
plantem la partida i cada jugador es quedi amb les llavors que li resten.

El guanyador serà el jugador que ha acumulat més llavors, més de 24.
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En el recompte, si tenim 24 llavors cada jugador, empatem.
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