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 ונות אסטרטגיים בתחרות האולימפיתעקר

 

 קורידור

 : ספירת צעדים ומחסומים .0

יאמר לכם מי מוביל של היריב ניתוח נכון של כמות המחסומים והמרחק משורת הבית 

 בכל נקודת זמן במשחק.

 

 :חסימה עצמית .1

מהלך זה רלוונטי במצבים רבים במשחק. נסו להבטיח את הדרך הקצרה ביותר 

 חסימה עצמית. בעבורכם על ידי

 

 :מודל הרמזור .3

המהלך , ובהתאם קבלו החלטה לגבי נסו להבין את תוכניותיונתחו את מהלכי היריב, 

 הבא שלכם.

 אבאלון

 :מודל הציפורים הנודדות .0

להדוף את היריב ומונעת שימרו על הקבוצה שלכם מאוחדת. קבוצה מאוחדת מאפשרת 

 אותי. ממנו להדוף

 

 : מרכז לעומת השוליים .1

 משוםכדור יריב החוצה  להדוףתכננו מתי ואיך ככל הניתן לשלוט במרכז הלוח. סו נ

 מהלך זה מוביל אתכם לשוליים.ש

 

 :הימנעו מאיומי סרק .3

 גובים לרוב איומים כאלה פשוט לחמוק מהם. שאיומי סרק הם איומים להוצאת כדור 

הכרח תוך מבנה הקבוצה. יוצא מן הכלל הוא במידה ואיום סרק מוביל בממחיר גדול 

 מספר מהלכים להוצאת כדור ליריב.

 

 : מומנטום .4

הבינו בכל שלב מי מוביל את המהלכים ומי מגיב. הזדמנות טובה לשינוי מומנטום היא 

 כאשר מוציאים לי כדור.

 

 :הקרבה .5

מהלכי  .בלוח כמות הכדוריםלשמור על המבנה מאשר לשמור על לעיתים חשוב יותר 

 .היריבי על פני יכולים ליצור יתרון מבנ הקרבה
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 דמקה

 :עץ החשיבהמודל  .0

 .אותן ופעלו בהתאםדרגו דקו את כל אפשרויות הפעולה שלכם, בכל מהלך ב

 

 : הקרבה .1

לעיתים הקרבה  ת חייל שלכם תרוויחו יותר חיילים.בהם על ידי הקרבתכננו מהלכים 

 ה. תסלול את הדרך לדמ

 

 : יתרון חומרי .3

במשחק יש משמעות לא מבוטלת לשאלה "למי יש יותר כלים על הלוח?". נסו ליצור מצב 

כי יתרון חומרי אינו מבטיח נצחון בו היתרון החומרי נמצא בצד שלכם. אך שימו לב 

 בהכרח.

 

 אוקטי

 :מודל הרמזור .0

נסו להבין את תוכניתו של היריב ושחקו בהתאם לכך. חיצי הכיוון מספרים לנו רבות על 

 תוכנית של היריב. ה

 

 :שליטה במרכז .1

השליטה במרכז באוקטי נובעת מאיום על המשבצות המרכזיות בלוח ומניעה מהכלים של 

 משבצות במרכז הלוח.על ההיריב להתקדם אליהם. בנו מערך שישלוט 

 

 :ריתוק .3

לנוע כלי  יםיכול ןליצור מצבים בהם אנו מאיימים על כל המשבצות אליהכדאי באוקטי 

 על ידי כך לרתק אותו למקומו.היריב ו

 

 :תנועה עם כל חץהגדילו את אפשרויות ה .4

צי התנועה הם משאב מאוד חשוב במשחק. השתמשו בהם בתבונה כך שלכל חץ יח

 משמעות.

 

 

 


