
ЗООРЕГАТА – ЦЕ ТРИ ГРИ В ОДНІЙ КОРОБЦІ!

Небезпечні перегони: квест-бродилка, де кожен гравець має подо-
лати перешкоди та уникнути багатьох небезпек. Переможцем стане той,
хто першим дістанеться фінішу!

ЗООрегата: гравці вирушають у захопливу навколосвітню подо-
рож, у якій відвідають усі континенти та сфотографують тварин у місцях
їхнього проживання. Течії та вири зроблять пригоди динамічними! Вина-
хідливість, точний розрахунок та фортуна допоможуть стати переможцем
у цій кругосвітній регаті. 

Головна особливість – у грі немає заданого маршруту, гравець сам визна-
чає шлях свого корабля.

Тримай Пірата: небезпечні пірати викрадають тварин по всій пла-
неті. І лише відважний морський патруль здатен захистити їх. Пірати під-
ступні й безжальні, але патрульний відчайдушний та наполегливий у гонитві!

Хто виявиться хитрішим і моторнішим, чия візьме?

Дивіться коротке відео правил за посиланням:

ЩО ВХОДИТЬ ДО ГРАЛЬНОГО НАБОРУ?

• 4 моделі пластикових кораблів 

• ігрове поле 

• картки кораблів (1) – 4 шт

• жетони:

- тварин (2) – 24 шт

- зарядів (3) – 8 шт

- шлюпок (4) – 8 шт

• кубик 

• правила гри
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ПЕРША ГРА: НЕБЕЗПЕЧНІ ПЕРЕГОНИ

Підготовка до гри

Розташуйте кораблики гравців на першому колі поблизу форту з
написом “START”. Кожен гравець по черзі кидає кубик. Той, у кого випало
найбільше число буде ходити першим. Він першим обирає корабель та
встановлює його на старті. Потім обирати корабель та робити хід буде
кожен наступний гравець за годинниковою стрілкою.

Як грати

Гравці по черзі кидають кубик і пересувають свої кораблі у на-
прямку стрілок таку кількість кіл, яку показує число на кубику. На полі
трапляються кола з роздоріжжям, тоді гравець може обрати один із двох
варіантів: безпечний довгий шлях, або коротку, проте небезпечну, дорогу.
На одному колі може перебувати кілька кораблів одночасно.

Особливі кола на карті

Атака піратів. Гравець має переміститися назад на
стільки кіл, скільки пострілів влучило в корабель (по-
значені зірочками на пунктирі з боку стрільців до кола, де
стоїть корабель);

Атака акули.
Гравець робить один крок назад;

Риф. Корабель натрапив на підводну скелю, для ремонту
потрібно пропустити один хід;

Атака восьминога.
Гравець відступає на коло, до якого прямує червона пунк-
тирна лінія;

Форт.
Корабель отримав допомогу від форту. Гравець повторно
кидає кубик та робить хід.

Перемога у грі

Гравець, що першим дістанеться форту з написом “FINISH”, переміг!
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ДРУГА ГРА: ЗООРЕГАТА

Гравці виступають в ролі капітанів вітрильних кораблів, що от-
римали надважливе завдання: здійснити навколосвітню подорож, відві-
дати всі континенти і сфотографувати всіх тварин у місцях їхнього
проживання! Переможе той, хто першим приведе свій корабель із по-
вною колекцією фото тварин у порт, з якого він рушав у навколосвітню
подорож.

Підготовка до гри

Розкладіть на гральному полі жетони тва-
рин. Їхні гекси позначені червоною рамкою.
Кількість жетонів кожної з тварин, які викла-
даються на полі, дорівнює кількості гравців. На-
приклад, якщо гравців троє, то на кожен
континент викладається по 3 жетони тварин.
Кожному гравцю роздається по одному план-
шету корабля з жетонами бомб та шлюпками.  

Черговість ходів визначається кидком кубика: пер-
шим ходить той, у кого випало найбільше число. Цей
гравець обирає порт, колір корабля та встановлює
його в обраний порт. Далі обиратиме порт, колір ко-
рабля та робитиме хід кожен наступний гравець за
годинниковою стрілкою. Порти позначені темно-
синьою рамкою, якорем та назвою: Бостон (1), Ріо-
де-Жанейро (2), Момбаса (3), Дарвін (4)

Підняти вітрила!

Перед своїм ходом гравець кидає кубик, він покаже скільки гексів
на карті треба подолати. Ходити на меншу
відстань не можна. Маршрут мандрівки гра-
вець визначає самостійно. Рухати корабель
можна в будь-якому напрямку на один із 6-ти
сусідніх гексів. 

На кожен рух у сусідній гекс витрача-
ється 1 очко. На малюнку зображено приклад
руху на 5 очок – корабель гравця утворює
петлю, щоб використати зайві очки і завер-
шити ходи на гексі з тваринами. 
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Якщо гравець зупиняється в гекс з твариною - його фото вважа-
ється зробленим, жетон тварини переміщується в каюту на планшет ко-
рабля. Каюти заповнюються фотографіями по черзі, від першої до шостої.
Фото тварин можна робити у будь-якій послідовності. Усі фото на план-
шеті одного гравця мають бути різними.

Корабель не може ходити (червоні стрілки на малюнку):
• на гекс, зайнятий іншим кораблем;

• в межах одного ходу на гекс, з якого він
щойно приплив (тобто не можна рухати
корабель туди-сюди);

• на ту частину карти, де немає окреслених
гексів;

• на гекси портів інших гравців.

Свій порт, у якому гравець починав мандрівку, і гекси з тваринами
– це звичайні морські гекси, ходити по них дозволено.

Течії

Течії на картах позначені стрілками (теплі – рожевим, холодні -
синім). Корабель що заплив на гекс із течією, додатково переміщається на
один гекс у напрямку стрілки. Рух за течією не
зменшує кількості очок руху за цей хід. Тобто,
якщо гравець викинув 3 очки на кубику, то, похо-
дивши на гекс із течією, він може пересунутися за
хід на 4 гекси замість 3-х. Приклад такого ходу по-
казаний на малюнку.

Якщо корабель став на гекс із течією, то ру-
хатися за стрілкою потрібно обов’язково. 

Якщо гравець став на стрілку з течією, але на гексі, у який він має
переміститися, є корабель іншого гравця, тоді той гравець (незалежно чи
ходив він у цьому раунді) має перемістити свій корабель на будь-який віль-
ний сусідній гекс за власним вибором. До того ж, якщо інший гравець ще
не мав ходу в цьому раунді, то, у свою чергу, він ходить як зазвичай. А
перший гравець продовжує своє пересування за всіма правилами, рухаючи
корабель на гекс, на який вказує стрілка. 
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Вири

Щоб швидко подолати великі відстані у грі, капітан
може використовувати вири. На карті їх гекси (усього 6) по-
значені, як показано на малюнку.

Якщо гравець закінчив свій хід на гексі вира, він
може (але не зобов’язаний) цим скористатися і кинути кубик іще раз.
Число, що випало на кубику, вказує, у яку водоверть викинуло корабель.
Гравець пересуває свій корабель на гекс виру з таким же номером. Звідси
він почне свій наступний хід.

Якщо на кубику випав номер вира, де вже є корабель іншого
гравця, тоді корабель гравця, що кидав кубик, виринає поруч із виром на
будь-якому сусідньому гексі (за вибором самого гравця). Якщо кубик
вкаже цифру, що дорівнює номеру виру, де вже перебуває корабель гравця,
то він лишається на місці. У випадку, якщо корабель виринув не у тому
вирі, де бажав гравець, дозволено не виходити з нього і вже наступного
ходу випробувати долю знову.

Якщо гравець вирішує не користуватися виром, то проходження
цим гексом відбувається за звичайними правилами.

Особливі умови

Якщо кораблю гравця рух перекрив інший гравець і у нього не буде
можливості піти в іншому напрямку, гравець може зупинитися на гексі, з
якого у нього немає ходу, але всі його невикористані очки пересування зго-
рають.

Вам телеграма!

Кожен капітан має на кораблі 2 шлюпки. На шлюпці він може від-
правити шпигуна на корабель суперника, щоб викрасти фото тварини. Су-
пернику знову доведеться плисти на континент за світлиною!

Для цього гравець має завершити свій хід поруч із кораблем супер-
ника, оголосити, що він відправляє на його корабель шпигуна і зробити
кидок кубиком. 

Цифра на кубику вкаже номер каюти корабля суперника, до якої
вдалося дістатися шпигуну.
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Якщо в каюті планшета ко-
рабля суперника не виявилося
фото тварини, шпигун схибив. 

Якщо ж у каюті, є світлина тва-
рини, то шпигун успішно завер-
шив операцію: жетон цієї тварини
суперник повертає на континент у
будь-який вільний гекс із зобра-
женням тварини. 

За свій хід можна лише один раз відправити шпигуна. Після кидка
кубика, незалежно від результату, шлюпка вважається використаною і її
жетон знімається з картки корабля гравця. 

Коли на картці гравця більше не залишилось шлюпок, відправити
шпигуна на корабель іншого гравця вже неможливо.

Перемога у грі

Перемагає той гравець, що першим приведе свій корабель із по-
вною колекцією фото тварин у порт, з якого він вирушав у кругосвітню
подорож.

ТРЕТЯ ГРА: ТРИМАЙ ПІРАТА!

У грі “Тримай пірата!” пірати збирають повну колекцію тварин
на свої кораблі, а патрульний, що охороняє тварин, має впіймати усіх
піратів.

Підготовка до гри

У цьому сценарії використовуються стандартні компоненти гри
“ЗООрегата”, але жетони позначають не фото, а самих тварин. Участь у
грі може взяти від 2-х до 4-х гравців. На поле викладаються жетони кожної
з тварин у кількості на один менше, ніж гравців. Надалі необхідно ви-
значити гравця, який отримає роль патрульного, решта гравців стають пі-
ратами. Учасники кидають жереб за допомогою кубика. 

Пірати отримують кораблі з кольоровими вітрилами: жовтими, чер-
воними або бузковими. Вони визначають чергу ходів і порт шляхом же-
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ребкування за допомогою кубика. Гравець, у якого на кубику випадає най-
більше очок, першим обирає собі порт і першим робить хід.

Патрульний отримує корабель з білими вітрилами та займає остан-
ній вільний порт. Хід патрульного в грі буде останнім, після всіх гравців
піратів.

Як грати

Пірати роблять хід і беруть тварин на борт по черзі за звичайним
правилами  гри “ЗООрегата”. Патрульний ходить за тими ж правилами,
але не бере на борт тварин, його мета – піймати піратів, тобто закінчити
хід на сусідньому від пірата гексі. У такому випадку корабель зловленого
пірата вилучається з карти.

Вири
Вири використовуються гравцями за звичайними правилами гри

“ЗООрегата”.

Якщо пірат випірнув у вирі, де вже перебуває патрульний, або він
займає сусідній з виром гекс, тоді пірат вважається пійманим. 

Якщо патрульний випірнув вирі, де перебуває пірат, або пірат
стоїть у сусідньому з виром гексі, тоді пірат також вважається пійманим.

Заряди
У кожного гравця на кораблі є 2 заряди. У сценарії “Тримай пі-

рата!” гравці можуть використати їх двома способами:

I спосіб
Використовуємо заряди для того, щоб викрасти у суперника тва-

рину. Для цього гравець має завершити свій хід на будь-якому сусідньому
гексі з кораблем суперника, тобто у свій хід капітан спочатку ходить, а
потім – використовує заряд. Якщо на сусідніх гексах кілька кораблів, гра-
вець має оголосити, який корабель буде атаковано.

Щоб визначити результат атаки, гравець кидає кубик. Очки на ку-
бику вказують номер каюти корабля суперника (якщо на кубику випало 6
– це відповідає 6-ій каюті корабля). 

Якщо в каюті з номером, що випав на кубику, є тварина, то гравець
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забирає її з каюти та повертає в місце природного проживання або забирає
цю тварину на свій корабель, якщо у нього такої тварини ще немає. Якщо
вказана каюта виявилася порожньою – пограбування було невдалим. 

Незалежно від результату заряд вважається використаним і його
жетон знімається з картки корабля атакуючого гравця. Коли на картці не
лишилося більше зарядів, викрадати тварин вже не можна.

II спосіб 
Використовуємо заряди для мінування акваторії. У цьому випадку

перед початком руху гравець (пірат або патрульний) знімає з корабля заряд
та викладає його як міну на карту в гекс, на якому зараз перебуває. Потім
гравець пересуває свій корабель в цей хід за стандартними правилами. 

Гравець, що зайшов на гекс з міною, завершує на ньому свій хід і
пропускає наступний, а відпрацьована міна знімається з поля. 

Мінувати порти та вири не можна!

Перемога у грі 

У грі перемагає той пірат, що першим зібрав усіх тварин на свій
корабель. Перемога здобувається тоді, коли на борт взято останню тварину. 

Перемогу здобуває патрульний, якщо він спіймає всіх піратів до
того, як хоча б одному з них вдається зібрати повну колекцію тварин.

Приємної та веселої регати піратам та патрульним!

bombatgame.com
8

ЦІКАВО ЗНАТИ

Кораблі, що використовуються у грі, створені на основі реальних кораблів,
які ходили морями у 18 - 19 століттях. Через реалістичність деякі вітрила – неве-
ликі, тому можуть відокремлюватися від щогли. У цьому випадку рекомендуємо
прикріпити їх до щогли за допомогою клею.

Будемо раді отримати питання або відгуки про гру на електронну пошту
office@bombatgame.com або в Instagram @bombatgamecom.У нас також є канал на
YouTube, де ви можете знайти відео з цієї та інших ігор.


