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Abalone je abstraktní strategická hra pro dva. Pravidla 
naučíte během několika chvil kohokoliv, ale zároveň hra 
nabízí dostatečně komplexní herní zážitek, aby zaujala 
děti i dospělé.%
Herní doba se drží v příjemných mezích 10–20 minut, kdy i 
menší děti udrží pozornost. Nabízí nepřeberné množství 
počátečních rozestavení, a nehrozí tak rychlé opadnutí 
zájmu vlivem „ohrání“ s naučením několika zahájení a 
vítězných taktik. Na hráče totiž čekají nové výzvy v podobě 
rozličných startovních rozložení kuliček, kterých je k 
dispozici více než dvacet. Abalone tak nabízí velké 
množství zábavy, procvičování taktiky a prostorové 
představivosti. '
Hru je možné hrát v základu ve dvou hráčích, ale po 
přidání dalších kuliček až v šesti. Pravidla jsou jednoduchá, 
ale není tak lehké hru prohlédnout, odhalit všechny její 
možnosti a připravit si vhodnou strategii proti soupeři. Na 
začátku dostane každý hráč jednu sadu kuliček, které dle 
pokynů rozestaví na herní desku. Počínaje hráčem s 
černými kuličkami se následně oba střídají v tazích, ve 
kterých mohou udělat buď posunutí kuliček, nebo pohyb 
vytlačující kuličku soupeře. Druhá možnost je trefně 
nazývána„sumito“ s odkazem na japonské zápasníky 
sumó, kteří se taktéž snaží vytlačit protivníka 

z vyznačených kruhů. '
Skutečná strategie přichází s 
ohromnými možnostmi pohybu. 
Hráč může pohnout kuličkou o 
jedno pole do všech šesti směrů, a 
může se tak dle libosti posunovat 
dopředu, dozadu či do stran dle 
aktuálního rozestavení kuliček. '
Hráč může ovšem posunovat 
zároveň dvěma až třemi kuličkami 
naráz. Stačí dodržet jednoduché 
pravidlo, že se kuličky pohybují v 
řadě nebo linii stejným směrem 
vždy o jedno pole. Tento prvek je 
mimořádně důležitý pro druhou 
možnost pohybu, bez kterého by 
nebylo možné zvítězit, tedy sumito. '
Hráč může vytlačit soupeřovy 
kuličky při dodržení dvou prvků – 
početní převahy a vhodného po- 
stavení. '
Přestože je na krabici uveden 
doporučený věk dítěte sedm a více 
let, některé děti se pravidla hry 
mohou naučit i v útlejším věku, a 
hrát tak mohou společně nebo s 
rodiči. Jenom je třeba dávat pozor, 
aby děti některou z kuliček 
nespolkly. Jelikož jde o poměrně 
jednoduchou hru, trvá jedna partie 
zhruba mezi deseti a dvaceti 
minutami. '
Pokud by se často stávalo, že se vaše 
hra protahuje na delší dobu, můžete 
použít variantu s časovým 
omezením např. na 10-15 minut, 
která se běžně využívá při 
turnajovém hraní.'!


