
Игра DJ08493 - POLYSSIMO CHALLENGE 

 

 

 

 



Възраст: 7+ 

Брой играчи: 2-4 

Включва: 24 части (12 цветни, включващи 5 квадрата и 12 черно-бели, съдържащи 6 

квадрата), дъска за игра. 

 

Цел на играта: Да поставиш възможно най-голям брой парчета на игралната дъска. 

Подготовка за игра: Поставете дървените парченца в центъра на масата, така че да се виждат от 

всички играчи. Може да разделите цветните от черно-белите, за да става избирането по-лесно.  

Как се играе: Играта се развива в два етапа: Избиране на парчета и подреждането им върху дъската. 

Започва най-малкият играч.  

1. Избиране на игрални парчета (по посока на часовниковата стрелка) 

Първият играч избира една фигурка и я слага пред себе си. След това вторият прави същото, и така 

докато не останат части в центъра. 

2. Поставяне върху дъската (обратно на часовниковата стрелка) 

След като всички са избрали елементи от купчинката, поставяте игралната дъска в центъра на 

масата. Последният играч, който е избирал фигурка, започва играта. Взема една и я поставя върху 

дъската, така че да не излиза извън пределите ѝ. 

Всеки следващ играч поставя една от фигурките си, като внимава също да не излиза от дъската, както 

и да не застъпва вече поставено парче от друг играч. Когато някой от играчите не може да постави 

повече фигурки – спира да играе. 



Стратегически съвет: За да поставите повече парчета от опонентите си, може да си оставите „следи“, 

например в L-образна форма. Така вашето парче ще е единственото, което ще се побере в 

пространството и ще го поставите, когато всички останали полета на дъската са заети. 

 

Победа: Когато вече никой не може да поставя парчета, всички играчи преброяват с колко 

парчета са останали пред себе си. Който е с най-малък брой – печели! В случай на равенство – печели 

този, който последен е поставил парче на дъската. 

Забележка: Черно-белите фигурки са по-трудни за поставяне на игралната дъска, отколкото 

цветните. В игри, включващи играчи на различни нива на трудност, може да решите тези играчи да 

избират различни по сложност комбинации, за да дадат шанс на всеки играч да печели повече. Най-

опитните играчи ще взимат повече черно-бели фигурки (Най-малко 7-8 за двама играчи, 5-6 за трима 

играчи и 4-5 за четирима играчи). 


