JASZÍR
(Íjászles)

A játékok története:
„Batu kánt félelmetes hordái türelmetlenül várják a csata reggelén, készen állva, hogy újabb népeket igázzanak
le. De a kán sehol. Épp vezérei körében az íjászles nevű táblás játékkal játszik, így készül fel a döntő ütközetre.”
Ez persze csak a képzelet szüleménye, de akár meg is történhetett…
Egy régi tatár legenda szerint Batu kán (a híres Dzsingisz kán rangidős unokája), az Aranyhorda vezére a
hadjárataira mindig magával vitt egy különös játékot, amelyet csak a beavatottak láthattak. Ez a játék volt a
Jaszir, ami szellemileg felfrissítette, harci kedvre derítette a vezért.

Szabályok:
Két játékos játszik: sötét a világos ellen. 5-5 bábuja van mindkettőnek, amelyek a táblán
szemközt a két „alapvonalon” helyezkednek el, ezek az íjászok. A „Jaszír” felirat jelzi, melyik
a tábla két alapvonala.
A játékosok felváltva lépnek a vonalak mentén lehet őket eltolni, mindig egy mezőt,
bármilyen irányban.
Ha az egyik horda íjásza olyan mezőre lép, amely vonallal össze van kötve egy ellenséges
íjász uralta mezővel, akkor a támadó (az éppen lépő) íjászt lelövik. A lelőtt íjászt le kell venni
a tábláról.
A találatot elérő íjász - aki passzívan állva lelőtte a támadót - kiváltságot kap, a bábut
megfordítjuk (így látható a megkülönböztető jelzés). A kiváltságos íjász ugyanúgy kiüthető,
mint bármelyik másik bábu. A kilövés nem jelent lépést, nem lépünk a kilőtt íjász helyére,
tehát most a kilövést elérő horda következik.
Lépni mindig kötelező, de az oda-vissza lépésismétlés tilos!
Ha egy kiváltságos íjász beér az ellenfél alapsorába, akkor visszahozhat egy saját csapatába
tartozó már elesett íjászt, aki a saját alapsorából kapcsolódhat be a csatába.
A célba beért íjász többé már nem lőhet az ellenfélre.
Az nyer, aki több íjászt tud az ellenfél alapsorába bevinni.
Forrás:
Zdzislaw Nowak: 50 táblás játék
Sütheő László: Táblás játékok (kézirat)

A játék tartozékai:

1 db játéktábla
5-5 db fakavics (sötét és világos)

A játékot 5 éves kor felett ajánljuk. Kisgyermek kezébe ne adjuk a játékot, mert a kisméretű
fakavicsokat lenyelheti.

