
Реверси - Othello
мисаона игра за два играча

ОПРЕМА Табла 8х8 поља, 32+32 
фигуре  -  диска.  Дискови  су  са 
једне  стране  црни,  а  са  друге 
беле боје.

ЦИЉ  ИГРЕ  Циљ  је  имати  на 
крају  партије  више  фигура  на 
табли од противника.

ПРАВИЛА Након  постављања 
почетнe позиције, као на слици, 
играчи играју наизменично поте-
зе, а партију почиње црни. 

Почетна позиција.
Потез се  састоји  од 

ограђивања противникових ди-
скова  и  окретања  ограђених 
противникових  дискова  у  своју 
боју.

Ограђивање значи пос-
тављање диска на таблу тако да 
постоји  низ  противникових  дис-
кова  који  су  са  обе  стране 
ограђени вашом бојом.

Пример 

Окрећу се ограђени црни 
дискови.

Овако изгледа након промене 
боје ограђених дискова.

Уколико  су,  у  склопу 
потеза,  постављањем  диска 
ограђени  противникови  дискови 
у више редова и праваца,  онда 
се  промена  боје  ограђених 
дискова  реализује  у  свим  тим 
редовима – хоризонтално, верти-

кално  или  дијагонално.  (Ред  се 
дефинише  као  један  или  више 
дискова  у  непрекидној  правој 
линији).

Пример

Након играња потеза на Ц7 
дешава се следећа промена:

Дакле окренути су сви, у овом 
потезу, ограђени дискови.

НАПОМЕНЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Окрећу  се  само  проти-

внички  дискови  који  су  у 
непрекидном низу  и ограђени са 
вашим дисковима са две стране, 
од  којих  сте  на  једној  страни 
одиграли у последњем потезу.

Постављањем диска на А7, 
окреће се само бели диск 
означен са 1.  (Не могу се 

окренути остала два бела диска)
Диск може  бити окренут 

само  као  директан  резултат 
тренутног потеза, и мора бити у 
линији  са  диском  који  је 
постављен  на  таблу  у  том 
потезу.

Ако се диск постави на А2, 
окрећу се само дискови који су 

том приликом ограђени. 

Дискови обележени са 1 и 2 не 
могу бити окренути.
Сви  дискови  ограђени  у 

било  ком  потезу  морају  бити 
окренути.

Диск  једном  постављен, 
на  поље  табле,  не  може  се 
померити више до краја партије 
на друго поље, већ се само може 
окретати  као  последица  неког 
потеза.

Ако је  играч на реду да 
одигра потез и нема могућности 
да га одигра валидно (претвори 
у своју боју најмање један проти-
внков  диск),  онда  пропушта тај 
потез и игра противник.

Ако  играч  остане  без 
дискова,  али  још  увек  има 
прилику  да  игра,  противник  му 
мора  дати  слободан  диск  да 
користи  у  потезу.  (То  се  може 
десити  онолико  пута  колико 
играч може да игра потеза).

Ако  се  догоди  да  оба 
играча, и пре попуњавања целе 
табле, не могу одиграти валидан 
потез  партија  се  завршава  и 
врши се пребројавање. 


