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Nadszed! czas! W Zatoce "ó!wi dzieci #ó!wi morskich wykluwaj$ si% z jaj!  Nikt nie mo#e ich powstrzyma&. Chc$ 
szybko dotrze& do ch!odnych wód b!%kitnego oceanu.  Ale w tym zamieszaniu zdarza si%, #e  jeden lub  drugi 

#ó!wik zostanie tak mocno potr$cony,  #e l$duje  na plecach. Musi wtedy cierpliwie czeka&, a# nadejdzie pomoc. 
Kto wygra ten ekscytuj$cy  wy'cig?

Zawarto!" pude#ka

Cel gry:
Celem jest dotarcie jako pierwszy do oceanu wszystkimi swoimi !ó"wiami.

Ekscytuj$cy wy!cig ma #ych %ó #wi morskich

1 instrukcja
1 Plansza

Pole startowe

Meta

Trasa wy'cigu

1 znacznik pozycji w 
formie wodorostów

20 !ó"wi morskich, 
po 5 w czterech ró!nych kolorach 3 kostki oczkowe

PL

piatnik.com
Gra Piatnika  nr 665066
© Piatnik, 2022 • Wydrukowano w Austrii

15’2-46+



Przygotowanie gry:
• Po"ó!cie plansz# na $rodku sto"u.
• Ka!dy gracz bierze pi#% !ó"wi jednego koloru i ustawia jednego !ó"wia na polu startowym planszy. 

Pozosta"e cztery ustawia w linii obok planszy.  
• Po"ó!cie obok planszy trzy ko$ci i znacznik pozycji.

Rozgrywka
Zaczyna najm"odszy gracz. Nast#pnie gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Gracz, na którego przypada kolejka, wykonuje kolejno nast#puj&ce kroki:  

Rzut kostk! (kostkami)

Ustawienie znacznika po"o#enia (opcjonalnie!)

Przesuni$cie i odwrócenie #ó"wi 

Kostki
Tak d"ugo, jak wszystkie twoje !ó"wie s& na polu startowym lub poza plansz&, rzucasz tylko jedn& kostk&. 
W trakcie gry, liczba !ó"wi le!&cych na plecach okre$la, iloma kostkami mo!esz rzuci% w swojej turze:

1 kostka, gdy na plecach nie le!y !aden twój !ó"w lub le!y tylko jeden
2 kostki, gdy na plecach le!&  2 twoje !ó"wie
3 kostki, gdy na plecach le!& twoje 3 lub 4 !ó"wie

Dlaczego niektóre !ó"wie le!& na plecach mo!esz dowiedzie% si# w opisie kroku 3 „Przesuni#cie i odwróce-
nie !ó"wi”.

UWAGA: Je$li rzucasz kilkoma kostkami, liczy si# tylko wynik kostki, na której wypad"o najwi#cej oczek!
 

Ustawianie znaczników po"o#enia (opcjonalnie!)
Zanim zaczniesz swój ruch, umie$% znacznik pozycji obok pola !ó"wia, którego chcesz przesun&% do przodu. 
Pomo!e to zapami#ta%, z którego pola zacz&" si# ruch !ó"wia i które !ó"wie musisz obróci% po  przesuni#ciu 
go do przodu. Aby uzyska% wi#cej informacji, zobacz Krok 3: „Przesuni#cie i odwrócenie !ó"wi” . 

UWAGA: Na pocz&tku gry mo!e nie by% konieczne u!ywanie znacznika pozycji, ale je$li masz ju! kilka 
!ó"wi na trasie, lepiej z niego korzysta%.
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Przesuni$cie i odwrócenie #ó"wi
Przesu' dowolnego swojego !ó"wia o tyle pól do przodu, ile wskazuje 
kostka, na której wypad"o najwi#cej oczek.  Nale!y przy tym pami#ta% o 
nast#puj&cych warunkach:

• W jednej turze mo!esz porusza% tylko jednego !ó"wia. Nie mo!esz dzieli%  
wyniku rzutu mi#dzy kilka !ó"wi! 

• Je$li twój !ó"w opu$ci pole startowe, natychmiast wstawiasz na to pole
kolejnego !ó"wia, stoj&cego poza plansz&, o ile jeszcze takiego masz. O 
tym, czy poruszy% !ó"wia, stoj&cego na polu startowym, decydujesz sa-
modzielnie. Ale musisz go poruszy%, je$li nie mo!esz przesun&% !adnego 
innego!

• Lini# mety mo!esz przekroczy% równie! wtedy, gdy wyrzucona liczba
oczek jest wi#ksza od wymaganej. Nadwy!ka liczby oczek przepada i nie 
mo!e by% wykorzystana do przesuni#cia innego !ó"wia. 

Odwracanie #ó"wi:
Po przesuni#ciu do przodu swojego !ó"wia, zaczynaj&c od pola, z którego 
wystartowa", musisz obróci% wszystkie !ó"wie - w"asne lub obce - które 
twój !ó"w wyprzedzi". (ó"wie stoj&ce na nogach odwraca si# na plecy, 
a le!&ce na plecach – stawia na nogach. U!yj znacznika po"o!enia jako 
pomocy do zapami#tywania, z którego pola wystartowa" twój !ó"w. 
Je$li !ó"w le!y na plecach, nie wolno go przesuwa%! Musi poczeka%, a! wy-
przedzi go inny !ó"w tego samego lub innego gracza i zostanie obrócony 
plecami do góry. Dopiero wtedy mo!e kontynuowa% swoj& podró! w 
kierunku wody.

UWAGA: Je$li !ó"w wyl&duje na polu, na którym znajduje si# ju! jeden lub wi#cej !ó"wi,  wszystkie 
te !ó"wie pozostaj& w  takiej samej pozycji, w jakiej by"y. Dopiero wtedy, gdy jeden z !ó"wi zostanie 
przesuni#ty z tego pola, !ó"wie pozostaj&ce  na polu s& odwracane na drug& stron#. 

PAMI%TAJ: Liczba !ó"wi le!&cych na plecach okre$la, iloma kostkami mo!esz rzuci%!

Ka!dy ruch powinien by% $ci$le kontrolowany przez pozosta"ych graczy. Zagwarantuje to, !e  
• wszystkie wyprzedzone !ó"wie zostan& odwrócone
• nie zostanie poruszony !ó"w, le!&cy na plecach.

Po odwróceniu wszystkich wyprzedzonych !ó"wi ruch gracza ko'czy si# i do gry przyst#puje s&siad z lewej.

Marlena przesuwa swojego niebieskiego 
#ó!wia o 4 pola do przodu. Odwraca na 

drug$ stron% wszystkie wyprzedzone 
#ó!wie - w!asne i przeciwników.

Przed ruchem

Po ruchu
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Zako&czenie gry:
Gra ko'czy si#, gdy zdarzy si# jedna z nast#puj&cych sytuacji:

Jednemu z graczy uda si# doprowadzi% wszystkie pi#% !ó"wi do  mety. Ta osoba wygrywa. Uwaga: 
Mo!na umówi% si# na rozgrywk# skrócon&. Do zako'czenia gry wystarczy wtedy doprowadzenie do 
mety trzech swoich !ó"wi. Ale nadal gracie wszystkimi pi#cioma !ó"wiami!

Gdy gracz, na którego przypada kolejka, nie mo!e ruszy% !adnego ze swoich !ó"wi, poniewa! albo 
le!& na plecach, albo ju! dotar"y do mety.  W tym przypadku zwyci#zc& jest ten, który w tym mo-
mencie doprowadzi" najwi#cej !ó"wi do mety. W przypadku równej liczby doprowadzonych do mety 
!ó"wi lub je$li nikt jeszcze !adnego !ó"wia do mety nie doprowadzi", wygrywa osoba,   której !ó"w 
jest najbli!ej pola docelowego, nawet je$li ten !ó"w le!y na plecach.  Je$li jest równie! remis, liczy si# 
drugi !ó"w najbli!ej celu itd.

Je&li chcesz gra' w Turtle Bay bardziej taktycznie, skorzystaj z nast$puj!cych wskazówek:
• Czasami jest korzystne, je$li kilka twoich !ó"wi le!y na  plecach. Mo!esz wtedy rzuci% kilkoma kostkami, 

a tym samym mie% szans# na uzyskanie wi#kszej liczby oczek i jeszcze szybciej doprowadzi% !ó"wia 
do mety.  Ale uwa!aj, by nagle nie okaza"o si#, !e wszystkie twoje !ó"wie le!& na plecach, bo gra si# 
sko'czy!

• Zwracaj uwag# nie tylko na po"o!enie swoich !ó"wi ale tak!e !ó"wi przeciwników, aby uniemo!liwi%
komu$ innemu wczesne zako'czenie rozgrywki, je$li mo!esz wtedy przegra%. 

• Uwa!aj, aby nie zostawi% w"asnego !ó"wia zbyt daleko w tyle. Grozi to jego unieruchomieniem.
Przyk!ad: Je$li twój !ó"w jest przedostatni i zostanie wyprzedzony przez ostatniego, a przez to wyl&duje 
na plecach, nie ma ju! szans, by ponownie stan&% na nogach.

Je$li masz jakie$ pytania lub sugestie dotycz&ce gry „Turtle Bay“, skontaktuj si# z: 
Kluwi s.c., ul. (eromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno 

www.piatnik.pl
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Uwaga! Gra nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poni!ej 36 miesi#cy. Zawiera ma"e elementy. 
Niebezpiecze'stwo uduszenia. Prosz# zachowa% adres.
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