
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітній чемпіонат 

2019
   



Правила гри (короткий огляд) 

Розподіл ролей Ролі 
Золотошукач 

Карти дії 

Виграє раунд, якщо був 
створений безперервний 
тунель від карти "Початок" 
до карти з золотом (золото 
відкрив не гном-егоїст). 

 

 

 

 
Гном-егоїст 
Виграє, якщо особисто 
розміщує останню карту на 
шляху від старту до скарбу. 

Якщо виграє гном-егоїст, 

інші гравці золоті самородки 
не отримують. 

Розподіл карт 

Саботер 
Переможе в цьому раунді, 
якщо ніхто не дістанеться до 
золота. 

 

 
 

Саботаж 
Розміщуєтся напроти 

іншого гравця. Він не 

має права будувати 

тунель, поки не 

відремонтує свій 

інвентар. 

 

Ремонт 
Ремонтує відповідний 
зламаний інструмент. 
Після розіграшу 
відправляється у 

відбій разом з 

картою "Саботаж". 

Супер-ремонт 
Може полагодити 
один з 2 зображених 
інструментів. 

Після розіграшу 
відправляється у 
відбій разом з картою 
"Саботаж".

. Розвідка 
Дозволяє 

підгледіти, що 

знаходиться на 

звороті однієї з 

карт "Кінця". 

Обвал 
Прибирає будь-

яку карту тунелю 

зі столу (окрім 

карт "Початок" 

та "Кінець"). 



Основні турнірні положення  
Під час турніру діють всі правила з базової гри "Саботер", окрім розподілу ролей на 

початку кожного раунду та золотих самородків в кінці. Як завжди, кожна гра 

складається з трьох раундів. 

Спілкування – одна з головних частин гри. Гравці можуть ділитися інформацією про 

розташування скарбів або обговорювати свої ролі. Авжеж, вони можуть і брехати. 

Гравці не мають права показувати один одному карти в руках або карти ролей до кінця 

раунду. Карта "Кінець" може бути відкрита всім, тільки якщо до неї веде безперервний 

шлях від карти "Початок". 

В кінці документу є список можливих помилок та штрафів. Використовуйте його. 

Гном-егоїст 

Турнірні правила мають одну нову роль – гнома-егоїста. Це 

золотошукач, який мріє загарбати все золото. Він не ділиться 

картами золотих самородків ані з добрими гномами, ані з 

саботерами. Так само золотошукачі, якщо дістаються до 

скарбу – не діляться з гномом-егоїстом. 

Для гри використовуйте спеціальну промокарту або карту 

золотошукача у червоному жакеті (див. малюнок справа). 

Якщо в грі беруть участь 7 гравців, можна використати 

карту золотошукача у фіолетовому жакеті як другого 

гнома-егоїста. 
Зауважте: якщо зворотня сторона карти гнома-егоїста відрізняється за забарвленням від 

інших ролей, то це може позбавити гру будь-якого сенсу. В такому разі використовуйте 

протектори з малюнком на зворотньому боці. 

Підготовка до гри 

Оберіть відповідального 

Призначте найстаршого гравця за столом відповідальним за роздачу карт та 

зберігання таблиці переможних балів. Це дозволить зменшити час між ігровими 

раундами. 

Розподіл карт з ролями 

Кількість тих чи інших ролей залежить від кількості гравців і зазначена в таблиці 

нижче. Мінімальна кількість людей – 5, оптимальна – 6 і максимальна – 10 за 

столом. 

 
Той, хто роздає ролі, відбирає відповідну кількість карт та перемішує їх. 

 

5 гравців 1 саботер 3 золотошукачі 1 гном-егоїст 

6 гравців 2 саботери 3 золотошукачі 1 гном-егоїст 

7 гравців 2 саботери 3 золотошукачі 2 гноми-егоїсти 

8 гравців 2 саботери 6 золотошукачів – 

9 гравців 3 саботери 6 золотошукачів – 

10 гравців 3 саботери 7 золотошукачів – 

 

Кількість карт в руках 

Залежить від кількості гравців: 

5 гравців – 6 карт в руках у кожного. 

6-7 гравців – 5 карт в руках у кожного. 

8-10 гравців – 4 карти в руках у кожного.



Визначення першого гравця 
Найстарший гравець перемішує карти золотих самородків. Їх має бути стільки ж, скільки 

учасників за столом. Серед всіх карт  має бути лише одна з зображенням трьох золотих 

самородків. Той, кому вона дістанеться, розпочинає раунд. 

 

На плейматі 2019 року вказане спеціальне місце посередині ігрового поля. Після того, як 

всі гравці отримали карти, перший гравець бере верхню карту з колоди. Якщо це карта 

тунелю, вона розміщається на вказаному місці ігрового поля. Якщо це не карта тунелю, 

перший гравець бере наступну карту з колоди, доки не знайде карту тунелю. Після цього 

всі інші карти затасовуються назад у колоду. 

Хід гри 

Під час турніру гра проходить за базовими правилами. 

Зіграв одну карту – взяв у руку нову: у свій хід гравець має зіграти або скинути лише 

одну карту. Після цього він має взяти одну нову карту з колоди (якщо колода ще не 

скінчилася). Гравці ходять за годинниковою стрілкою. Ніхто не може розігрувати карти не в 

свій хід. 

 
Існує декілька типів карт: 

Карти тунелю: 

Гравець може зіграти таку карту, тільки якщо перед ним не лежить карта зламаного 

інструменту. 

Карти дії: 

За допомогою них гравці можуть перешкоджати або допомагати один одному (карти 

"Ремонту" та "Саботажу"), прибирати будь-яку карту з лабіринту (карта "Обвал тунелю"), а 

також отримувати інформацію про карти "Кінець" (карта "Розвідка"). 

Пропуск ходу 

Якщо гравець не хоче або не може зіграти карту з руки – він скидає карту у відбій взакриту 

та бере нову карту в руку. На цьому його хід закінчується. 

Докладніше правила описані в базовій грі "Саботер". 

Кінець раунду 

Раунд закінчується, коли один з гравців побудував безперервний шлях від карти "Початок" 

до карти зі скарбом, або коли кожен з гравців не має на руках карт, щоб зіграти їх, і не 

може пропустити хід, бо колода скінчилася. 

Золотошукачі виграють, коли шлях до скарбу побудований і останню карту поклав не 

гном-егоїст. 

Гном-егоїст здобуває перемогу, якщо саме він з'єднав скарб та початок тунелю, поклавши 

останню карту, що їх пов'язує. 

Саботери перемагають, якщо скарб так і не був відкритий, а гральна колода скінчилася. 

Нарахування переможних балів 

Замість того, щоб використовувати карти золотих самородків, ви можете записувати 

переможні бали у відповідну таблицю або доручити цю справу найстаршому гравцю за 

столом. 

 

Переможні бали нараховуються таким чином: 

Якщо виграли золотошукачі – гравець, який відкрив карту з золотом, отримує 3 бали, 

інші по 2 бали. 

Якщо виграв гном-егоїст – він отримує 4 бали. 

Якщо в партії брав участь лише один саботер і він виграв, то він отримує 4 бали. Якщо 

саботерів було 2 чи 3, то всі вони отримують по 3 бали. 



Додаткові правила  
 

Не дивлячись на назву гри – "Саботер" – всі гравці мають дотримуватися правил та 

слідкувати за тим, щоб гра велась без помилок та порушень. 

Кожна помилка має свої наслідки і може зіпсувати весь раунд. Тому дуже важливо, 

щоб гравці стежили не лише за своїми діями, а й за діями опонентів і не соромилися 

дати пораду, якщо хтось помилився. 

Гравець забув взяти карту? Скажіть йому про це. Хтось намагається зіграти карту 

тунелю, що не може бути поєднаним із вже розіграними картами в цьому місці? 

Підкажіть йому інше місце для цієї карти. 

Такий підхід допоможе уникнути можливих серйозних помилок та провести турнір 

без ускладнень. 

 

Список можливих помилок: 

• спроба зіграти карту не в свій хід; 

• зіграти більш ніж одну карту за хід; 

• скинути карту з руки у відбій горілиць; 

• забути взяти карту в кінці свого ходу; 

• взяти карту з відбою; 

• зіграти карту тунелю, якщо твій інструмент зламаний. 

• передати комусь або прибрати карту "Саботажу", не застосовуючи карту "Ремонт"; 

• перемістити карту тунелю, яку було зіграно раніше; 

• скинути карту тунелю у відбій без розіграшу карти "Обвал"; 

• зіграти карту дій неправильно (спробувати зламати ліхтар гравцю, в якого він і 

так зламаний, або підгледіти карту цілей за допомогою карти "Обвал" і т.д). 

• показати карти з руки іншим гравцям до кінця раунду; 

• показати карту цілей іншим грацям; 

• показати карту з роллю іншим грацям; 

• подивитися карти інших гравців (в руках, або карту з роллю); 

• неправильно записати переможні бали; 

• тощо. 



Покарання за порушення  
 

Для організації великого змагання вам обов'язково знадобиться суддя. Він буде вирішувати 

проблеми за столом та призначати штрафні санкції в залежності від ступеня порушення 

правил. 

Зауваження. Вкажіть гравцю на його помилку та допоможіть її виправити. Це може 

зробити будь-який гравець за столом. 

Попередження. При допущенні декількох помилок винесіть гравцю попередження. 

Це має робити суддя. Декілька попереджень можуть призвести до вибуття гравця з гри чи 

дискваліфікації з турніру. 

Вибуття з гри. Гравець припиняє гру і не отримує балів за поточний раунд. Він 

може приєднатися до гри у наступному раунді. 

Дискваліфікація. Застосовується лише після детального розслідування, якщо інші 

види покараннь застосувати неможливо. 

Нижче наведені приклади помилок та два види покарань за них. 

 

Перший вид може застосовуватися на невеличких турнірах та регіональних змаганнях, 

другий – на національному та всесвітньому чемпіонатах. 

 
1.0 Помилки у ході гри 

1.1. Невеличкі помилки 

Приклади: 

• забути взяти карту в кінці свого ходу; 

• зіграти карту тунелю, якщо твій інструмент зламаний; 

• зіграти карту дій неправильно (спробувати зламати ліхтар гравцю, в якого він і так зламаний, 

або підгледіти карту цілей за допомогою карти "Обвал" і т.д); 

• та інше. 

 
Покарання: 
1 вид – зауваження; 

2 вид – попередження. 

 
1.2. Серйозні помилки 

Приклади: 
• скинути карту з руки у відбій горілиць; 

• зіграти карту не в свій хід; 

• зіграти більш ніж одну карту за хід; 

• взяти більш ніж одну карту в кінці ходу; 

• перемістити карту тунелю, яку було зіграно раніше; 

• показати карти з руки іншим гравцям до кінця раунду; 

• передати комусь або прибрати карту "Саботажу", не застосовуючи карту "Ремонт" (навмисно). 
 

Покарання: 
1 вид – попередження; 

2 вид – попередження. 



 

1.3. Важкі помилки 

Приклади: 

• показати карту цілей іншим грацям до кінця раунду; 

• показати карту з роллю іншим гравцям; 

• неправильно записати переможні бали; 

• подивитися карти інших гравців (навмисно); 

• зіграти карту тунелю, якщо твій інструмент зламаний (навмисно); 

• скинути карту тунелю у відбій без розіграшу карти "Обвал". 

 

Покарання: 

1 вид – попередження; 

2 вид – вибуття з гри. 

 
2.0 Інші помилки 

2.1 Невеличкі помилки 

Приклади: 

• зайти на територію позначену як "лише для персоналу"; 

• перебивати ведучого або суддю під час оголошення інформації для гравців або результатів; 

• запізнитися на турнір (до 5 хвилин). 

Покарання: 

1 вид – попередження; 

2 вид – попередження. 

 
2.2 Серйозні помилки 

Приклади: 

• запізнитися на турнір більш ніж на 5 хвилин. 
 

Покарання: 

1 вид – вибуття з гри; 

2 вид – вибуття з гри. 

 
3.0 Неспортивна поведінка 

Приклади: 

• шахрайство; 

• словесна образа; 

• агресивна поведінка, бійка; 

• крадіжка. 

 
Покарання: 

1 вид – дискваліфікація; 

2 вид – дискваліфікація 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бажаємо цікавої гри 

та чудових перемог! 
 

 

 
  www.igromag.ua 

 

Слідкуйте за новинами в нашій спільноті в FB. 

http://www.igromag.ua/
https://www.facebook.com/IgromagUa

