
Зарът има 8 страни: 6 страни със стойности от 1 

до 6 и 2 специални страни.

Два зара имат 2  страни показващи   . 

Стойността на тази страна е  1 или 10. 

Играчите трябва да изберат стойността. Едно 

зарче има       от едната страна вместо

Ако сумата от зарчетата е: 

10 или 17 

БГ

8-99

2-5

15'

Хвърляйте заровете, бройте бързо и бъдете 

пъргави с пръстите си, за да запазите поне един 

от тях и да спечелите играта. Tatamokatsu е 

вдъхновен от обучението на самураите. Пълната 

отдеденост е задължителна, докато обличането на 

екипи за бойни изкуства е приятен плюс. И последно: 

Не забравяйте, че истинската цел на самурая е 

мирът.

КАК СЕ ИГРАЕ

Всеки играч избира ръка и може да използва само  

нея през цялата игра. На своя ход хвърлете 3-те 

зара. Всички играчи сумират стойността на 

заровете възможно най-бързо. В зависимост от 

общата сума, на някой  от играчите може да се 

наложи да свият някой свой пръст, докато играта 

приключи (действията са обяснени по-долу). За 

щастие играчите биха могли и да възстановят някой 

от пръстите си!

Дизайн 

Mektoub Studio, Odile Sageat 
Опаковка

Joseph Chan

Автори 

Mektoub Studio (Nicolas Max 

Levy, Fahed Toumi, Guillaume 

Krystlik, Jean Baptiste Frier)

+ +
=

TATAMOKATSU

МАТЕРИАЛИ 
НА ИГРАТ
 3 зарчета 

Това е Tatamokatsu.

Първият играч, който извика “Tatamokatsu” 

избира някое от следните 2 действия:

- всеки опонент губи по един от пръстите си 

(играчът избира кой пръст за всеки опонент, не е 

задължително той да е един и същ за всички 

играчи).

- възстановява използването на някой от своите 
пръсти.

Внимание: Tatamokatsu има предимство пред 

всичко осанало. Ако играчът хвърлил зарче-

тата обяви 26 (        ,                                           и 6 ), но друг играч е извикал 

„Татамокатсу“, то той има приоритет. При заплетен   

случай (двама играчи извикват „Татамокатсу“  

едновременно), всеки от тях хвърля зар, за да се 

разплете случая. По-голямата стойност печели.

За целта, използвайте 2 еднакви зарчета, не това  

със символа
 

TATAMOKATSU

26

+ +
= 17

Пример



< 10  (Строго под 10)

Играчът, който е хвърлил зарчетата губи  

един пръст по избор.

11 <…< 16 (Между 11 и 16 включително)

Всички играчи трябва да поздравят своите 

опоненти като се наклонят на 30° и кажат 

“Hai”, за да избегнат загубата на пръст. 

>17   (Строго над 17)

Играчът, който хвърля заровете, избира кой 

играч да загуби пръст и избира кой пръст 

също така. 

Внимание: за тези 3 случая, 

играчът, който хвърля зарчетата решава каква е 

стойността            ако се налага.

TATAMOKATSU

TATAMOKATSU

Грешки: Ако играч извика “Tatamokatsu”, 

когато няма, грабне грешното зарче, обяви 

неправилно Катана атака, или изпусне зарче 

извън масата, то той губи пръст по избор.

Специални действия

Тройно зарче – Катана: ако 3-те зара са 

идентични, тогава това задейства атака Катана. 

Всеки играч трябва да удари масата със 

страната на ръката си. Ако вече сте загубили 

някои пръсти, трябва да ги държите сгънати, дори 

за Катана. Последният играч, който направи 

катана, губи един пръст по свой избор.

: когато се появи този символ       първият играч, 

който грабне зарчето със символа и извика  

“Tatamokatsu” може да приложи същото 

действие, което се задейства от 10 или 17 – 

Tatamokatsu. Естествено, играчите могат да 

хванат зарчето само с несвитите си пръсти.

Възкресението на Дракона: ако играч е загубил 

всичките си пръстите, той може да си ги възста- 

нови, ако успее да вземе зарчето с този символ 

когато се появи. Внимание:  Може да го 

хванете само с малкият си пръст, с никой друг!

!
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Пример

Играта приключва, когато всички играчи с изключение 

на един изгубят всичките си пръсти. Последният играч 

с един или повече останали пръсти се нарича 

Самурай. За останалите играчи остава просто да 

опитат отново!
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HAI !

HAI !
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