
 
 
 
 
 

Luật chơi 2 người 
 
 
 
 
THÀNH PHẦN  
Bàn Cờ  
28 viên bi (14 đen và 14 trắng) luật 
chơi 
 
     

 
 
 
 
MỤC TIÊU  
Trở thành người đầu tiên đẩy 6 
viên bi của đối thủ ra khỏi bàn 
cờ. 
 
B  TRÍ  
Sắp xến những viên bi như trong 
hình 1. Đen đi trước. 
 
Hình 1 



 
CÁCH CH I  
Trong đợt, mỗi người chơi có 
thể di chuyển một viên bi hoặc 
một cột bi trong màu của mình - 

chỉ di chuyển một ô.  
 
Một cột bi bao gồm hai hoặc ba 
viên bi cùng màu kề cận trực tiếp 
với nhau tạo nên một hàng thẳng. 
 
Một viên bi hoặc một cột bi có thể 
di chuyển bất kỳ hướng nào theo 
hai cách: 1) dọc theo hàng hoặc 2) 
sang cạnh.  
Xem hình 2 & 3 
 
Hình 2 

 
 
Di chuyển dọc theo hàng: Những viên bi 
di chuyển theo hàng dọc đến một ô 
trống.  

Hình 3 

 
Di chuyển sang cạnh: Những viên bi 
di chuyển sang cạnh vào các ô trống 
kề cận. Di chuyển sang cạnh không 
thể sử dụng để đẩy một viên bi hoặc 

cột bi của đối thủ 
 
Tất cả viên bi trong một cột bi 
phải di chuyển cùng hướng 
(Hình 3). 
 
Một viên bi hoặc cột bi phải 
luôn di chuyển vào một ô trống, 
ngoại trừ tình huống đẩy. 
 
ĐẨY C T  
Khi một cột bi của người chơi đối 
mặt với một cột bi có số lượng ít 
hơn của đối thủ, người chơi có 
quyền đẩy cột bi của đối thủ.   
 
Theo đó, một cột gồm 3 bi của 
người chơi có thể đẩy một cột 2 
bi hoặc 1 viên bi của đối thủ lùi 
về một ô. Hoặc một cột 2 bi của 
người chơi có thể đẩy 1 viên bi 
của đối thủ lùi về một ô. (Hình 4) 



Hình 4 

 
 
M t s  luật ch i quan 
trọng sau đơy: 
 
• Người chơi phải đẩy những viên 

bi của đối thủ lùi vào một ô 
trống hoặc ra khỏi bàn cờ. 

 
• Những viên bi bị đẩy ra bàn cờ 

không còn tham gia cuộc chơi 
nữa. 

 
• Một viên bi đơn lẻ không thể 

đẩy một viên bi của đối thủ. Một 
cột bi cũng không thể đẩy bất kỳ 
viên bi nào nếu nó di chuyển 
sang cạnh. 

 
• Những viên bi kẹp giữa các 

viên bi đồng minh không thể 
bị đẩy. (Hình 5)  

 
• Những cột có số bi lớn hơn 3 

không thể được di chuyển. Ví 
dụ một cột 4 bi không thể đẩy 

hoặc bị đẩy. Do đó cột 3 bi 
cũng không thể bị đẩy.   

 
Hình 5 
 

 
Trong ví dụ này đen không 
thể đẩy trắng vì những lý do: 
 
1) Bi trắng bị kẹp giữa những 

viên bi đen. Vì vậy không có 
ô trống để bi trắng bị đẩy 
vào.  

2) Cột trắng và đen cách 
nhau một ô trống. 

3) Di chuyển sang cạnh thì 
không thể đẩy bi được.  

 
KẾT THÚC   
Người chơi chiến thắng ngay lập 
tức khi đã đẩy 6 viên bi của đối 
phương ra khỏi bàn cờ. 




