
ПРАВИЛА ГРИ
. . .

Суть гри

У процесi гри треба зiбрати килим з рiзних за формою та розмiром 
клаптикiв — тайлiв та набрати якомога бiльше балiв. Кожен використаний 
тайл ма  свою вартiсть в балах в залежностi вiд форми та розмiру — чим 
складнiша форма та бiльший розмiр, тим бiльше балiв.

Пiдготовка до гри

Покладiть всi фiшки з номерами та вартiстю тайлiв (бали вказанi на 
фiшках внизу справа) у мiшечок.

Розкладiть iгрове поле. Покладiть тайли  посерединi мiж гравцями.

За допомогою жеребкування визначте ведучого. Ведучий вийма  фiшки 
з мiшечка,  оголошу  номер тайла та його вартiсть в балах i переда  фiшку 
гравцю, який виклада  тайл  з вiдповiдним номером на поле. Гравець-ве-
дучий, також, може грати .

Визначте послiдовнiсть ходiв та «свiй» колiр iгрового поля (iгрове поле 
подiлено на 4 кольоровi частини).



Хiд гри
Ведучий дiста  фiшку з мiшечка, оголошу  номер (що вiдповiда  номе-
ру на тайлi) i вартiсть в балах. Гравець в свiй хiд вирiшу : чи взяти тайл та 
покласти його на сво  поле, чи пропустити хiд.

Якщо гравець бере тайл, вiн розмiщу  його на сво му полi та залиша  
собi фiшку з номером тайла для пiдрахунку балiв в кiнцi гри. Хiд перехо-
дить до наступного гравця.

Якщо гравець вирiшу  не брати тайл, хiд переходить до наступного грав-
ця, а фiшка поверта ться у мiшечок.

Правила розмiщення клаптикiв-тайлiв 
на полi

Перший тайл ма  бути розмiщений так, щоб закрити кутову клiтинку «св » 
частини поля. В подальшому можна розмiщувати тайли на всьому полi та-
ким чином, щоб вони примикали до ранiше викладених  тайлiв хоча б однi
ю стороною по горизонталi або вертикалi. При цьому, викладений ранiше 

тайл не обов’язково ма  бути «сво м».

Намагайтесь у першу чергу заповнити «свою» частину поля. За кожну не-
заповнену клiтинку «сво » частини поля наприкiнцi гри знiмаються бали.

Не можна допускати, щоб частина або весь тайл виходив за межi iгрового поля.

Кiнець гри
Гра закiнчу ться тодi, коли гравцi повнiстю зiбрали килим (заповнили всi клiтин-
ки на iгровому полi), або не можуть викласти тайли 2 повних кола пiдряд.

Пiсля цього гравцi пiдраховують  бали  сво х фiшок, зiбраних пiд час 
гри (кiлькiсть балiв  позначенi на фiшцi з номером тайлу внизу справа). 
За кожну незаповнену клiтинку «сво » частини поля вiднiма ться 10 балiв.

Перемага  той гравець, який набрав найбiльше балiв.


