
РАМІ

ЗМІСТ ГРИ
104 фішки гральних карт (туз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, валет, дама та король; по дві з кожної фішки чотирьох мастей), 2 тайли джокера, 4 

стійки для тайлів.

МЕТА ГРИ
Мета — стати першим гравцем, який позбудеться всіх плиток на своїй стійці.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ГРИ
Вирішіть разом, скільки раундів ви хочете зіграти. Покладіть плитки лицьовою стороною вниз на стіл і перемішайте їх. 
Кожен гравець бере одну плитку, і гравець з найбільшим числом йде першим. Поворот йде за годинниковою стрілкою.

Поверніть плитки назад на стіл і ретельно перемішайте всі плитки. Після змішування кожен гравець бере 14 плиток і 
розміщує їх на своїй стійці, розподіляючи їх у «групи» або «пробіги». Решта плиток на столі утворюють басейн.

НАБОРИ

- Групає наборомабо три, або чотириплитки однакової вартості, але 
різного кольору. Наприклад: 7 пік, 7 черв, 7 треф і 7 бубн.

- Бігє наборомтри або більшепослідовні плитки однієї 
масті. Наприклад: 3, 4, 5 і 6 черв.

Примітка!Туз (A) завжди грається як найменше число, воно не може слідувати за королем (номер 13).

ЯК ГРАТИ

Відкриття гри
Кожен гравець повинен розпочати свою гру, зробивши набори «групи» або «пробігу» або обох, на загальну суму 
щонайменше 30 очок. Якщо гравець не може відкрити свою гру у свій хід, він повинен взяти додаткову плитку з пулу. 
На цьому хід гравця закінчується. Гравець продовжує брати фішки з пулу в наступні ходи, поки не набере необхідних 
30 або більше очок. Потім він відкриває свою гру, тобто розміщує свій сет(и) на столі. Після того, як гравець відкрив 
свою гру, під час наступних ходів він може відтворювати будь-яку плитку зі своєї стійки на столі та маніпулювати всіма 
наборами (також тими, які поклали інші гравці) на столі.

Маніпулювання
Маніпуляція - це найцікавіший аспект гри в рамі. Це додавання або перегрупування раніше зіграних сетів, щоб 
дозволити гравцеві розмістити на столі якомога більше фішок зі своєї стійки. Плитками можна маніпулювати будь-яким 
із наведених нижче способів або будь-якою комбінацією цих способів, за умови, що наприкінці ходу гравця на столі 
залишаться лише законні набори та жодної плитки не залишиться. Якщо гравець не може зіграти жодну з фішок у свій 
хід або навмисно вирішив цього не робити, він повинен взяти додаткову фішку з пулу.

Гравці мають ліміт часу в 1 хвилину на хід. Якщо гравець до кінця хвилини не зміг успішно 
переставити тайли на столі, він повинен повернути всі тайли на початкове місце на столі та взяти три 
додаткові тайли з пулу як штраф. Залишки плиток (ті, початкові позиції яких гравці не пам’ятають) 
змішуються з плитками в басейні.
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- Додайте одну або кілька плиток зі стійки, щоб створити новий набір

На столі 4, 5 і 6 треф. Гравець додає 3 трефи до серії та 8 треф до групи вісімок.

- Видаліть четверту плитку з групи та використайте її для створення нового набору

У потенційному ряду треф на стійці відсутня плитка. Гравець бере 4 трефи з групи четвірок 
на столі та розкладає ряд: 3, 4, 5 і 6 треф.

- Додайте четверту плитку до набору та видаліть одну з неї, щоб створити інший набір

Гравець додає Трефовий валет до розбігу та використовує дві вісімки, щоб сформувати нову групу.

- Розбиття бігу
Гравець ділить серію та використовує 6 червів, щоб сформувати дві нові серії.

- Комбінований спліт

Гравець розміщує трефового туза зі стійки з бубновим тузом із бігу та червовим тузом із 
групи, щоб сформувати нову групу.

- Множинний розкол

Гравець маніпулює трьома існуючими наборами на столі та використовує 10 пік і 5 треф зі стійки, 
щоб створити три нові групи та один новий пробіг.

ЖАРТІВНИК
У грі є дві плитки джокера. Ними можна замінити будь-яку плитку в наборі, незалежно від її вартості чи кольору, і 
вони завжди оцінюють вартість плитки, яку представляють. Джокер не можна використовувати у стартовому сеті.

Джокер може бути отриманий із розіграного сету на столі будь-яким гравцем, який може замінити джокера у свій хід 
плиткою точно такого ж значення та масті, яку він представляє. Плитка, яка використовується для заміни джокера, має 
бути зі стійки гравця, а не зі столу. У випадку групи з трьох тайлів джокер можна замінити тайлом будь-якої масті, якої 
немає (з правильним значенням). У кожному наборі може бути лише один джокер.

Джокер, який був замінений, має бути використаний у той самий хід гравця, як частина нового набору, разом із 
плиткою або плитками з його/її стійки. Гравці не можуть отримувати джокери до того, як поклали свій початковий 
сет(и) на стіл. Набір, що містить джокера, не можна розділити або вилучити з нього тайли – за винятком заміни 
джокера – але до нього можна додавати тайли звичайним способом. Штраф за джокер становить 30 очок, якщо він 
залишається на полиці гравця в кінці гри.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
Гра закінчена після того, як гравець очистив свою стійку та назвав «Рамі!». Гравці, що програли, додають вартість 
плиток, які вони ще тримають на своїх полицях (дивСкоринг).

ОЦІНКА
Після того, як гравець очистив свою полицю та назвав «Рамі!», гравці, що програли, підсумовують вартість плиток, які 
вони ще тримають на своїх полицях. Їхня оцінка підсумовується як мінус (від’ємна) сума.Переможець гри отримує 
позитивний бал, що дорівнює сумі балів усіх програлих.

Після того, як визначену кількість раундів було зіграно, кожен гравець підсумовує свої мінусові та плюсові бали, щоб отримати 
загальний бал. Гравець з найбільшою кількістю балів є переможцем усієї гри.

У рідкісних випадках, коли ніхто не має корисних плиток на своїх стійках і всі плитки в пулі були використані – до того, як 
будь-який гравець зможе назвати «Раммі!» – слідує один раунд, у якому кожен гравець кладе одну плитку зі своєї стійки 
обличчям донизу на стіл. Потім плитки змішуються, і кожен гравець бере по одній плитці у свій хід, доки одному з них не 
вдасться завершити гру. Однак, якщо після цього раунду переможець все ще не визначено, гра



закінчується, і переможцем стає гравець, у якого на полиці залишилося найменше очок. Кожен, хто програв, підсумовує свою загальну кількість 

тайлів і віднімає від них загальну кількість балів переможця. Результат дорівнює мінус-балу того, хто програв. Переможець отримує позитивну 

оцінку, що дорівнює загальній сумі балів усіх переможених.

ПОРАДИ ЩОДО СТРАТЕГІЇ

Початок гри в рамі може здатися повільним, але в міру того, як стіл наростає, стає можливим все більше 
маніпуляцій. На ранніх етапах гри може бути гарною ідеєю стримати деякі фішки, щоб інші гравці також 
відкрили свою гру та надали більше можливостей для маніпуляцій.

Іноді корисно затримати четверту плитку в групі або бігти і покласти на стіл лише три, щоб наступного ходу 
можна було покласти плитку до набору на столі замість того, щоб брати додаткову плитку з басейн. Тримання 
джокера на своїй стійці також може бути гарною стратегією – хоча ви ризикуєте бути спійманим з джокером на 
стійці, коли інший гравець називає «Рамі!».
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