
Підготовка до гри
Хід складається із вкидання 
ігрового кубика та пересуван-
ня фішок. Щоб фішка потрапи-
ла на Старт («HOME»), на 
ігровому кубику повинно 
випасти число «6». Кидати 
ігровий кубик можна тільки 1 
раз.
Якщо число «6» не випало, 
гравець пропускає хід  і пови-
нен чекати своєї черги, щоб 
спробувати ще раз. Коли під 
час гри випадає число «6», 

гравець може кинути кубик 
вдруге, якщо знов випало «6» 
– втретє (можна зробити лише 
3 ходи підряд по «6»).

Мета гри
Першим навколо ігрового 
поля обвести 4 фішки і прийти 
на фінішну позицію.

Хід гри
Якщо випало число «6», пере-
суньте свою ігрову фішку на 
стартову позицію. Киньте ще 
раз  кубик і пересуньте ігрову 

фішку зі Старту на кількість 
клітинок, що випало на ігро-
вому кубику. Завжди пересу-
вайте фішки за годинниковою 
стрілкою навколо ігрового 
поля. Враховуйте кожну 
клітинку, незалежно від того, 
зайнята вона чи ні.
Якщо під час гри випало число 
«6», гравець може висунути 
іншу свою фішку на стартову 
позицію, або продовжувати 
рухати ту, що вже на ігровому 
полі.
Якщо клітинка, на яку гравець 
повинен поставити свою 
фішку вже зайнята фішкою 
супротивника, тоді супротив-
ник повинен повернути свою 
фішку назад на стартову пози-
цію. Тепер гравець може 
поставити свою фішку на цю 
клітинку.
Якщо гравець хоче висунути 
іншу фішку на Старт, але 
фішка супротивника займає 
цю клітинку, тоді супротивник 
повинен повернути фішку на 
свою стартову позицію. Гра-

вець не може висунути іншу 
фішку, якщо на його старті 
стоїть його власна фішка.

Якщо фішка обійшла навколо 
ігрового поля, вона входить 
на свою кольорову фінішну 
позицію.

Фішка не може обійти навко-
ло ігрового поля більше 1 
разу.

Гравець може поставити свою 
фішку на фініш, тільки якщо 
випало точне число, необхід-
не для входу на фінішну пози-
цію.

На фініші, фішка гравця захи-
щена від фішок супротивни-
ків, так як вони не можуть 
рухатися по фінішних клітин-
ках інших гравців.

Кінець гри
Гравець, який першим обведе 
всі свої фішки навколо ігрового 
поля і поставить їх на фінішні 
позиції – стане переможцем. 
Гра продовжується, щоб дізна-
тися  хто буде другим і третім.

ХТО
ПЕРШИЙ?
Правила гри



Підготовка до гри
Хід складається із вкидання 
ігрового кубика та пересуван-
ня фішок. Щоб фішка потрапи-
ла на Старт («HOME»), на 
ігровому кубику повинно 
випасти число «6». Кидати 
ігровий кубик можна тільки 1 
раз.
Якщо число «6» не випало, 
гравець пропускає хід  і пови-
нен чекати своєї черги, щоб 
спробувати ще раз. Коли під 
час гри випадає число «6», 

гравець може кинути кубик 
вдруге, якщо знов випало «6» 
– втретє (можна зробити лише 
3 ходи підряд по «6»).

Мета гри
Першим навколо ігрового 
поля обвести 4 фішки і прийти 
на фінішну позицію.

Хід гри
Якщо випало число «6», пере-
суньте свою ігрову фішку на 
стартову позицію. Киньте ще 
раз  кубик і пересуньте ігрову 

фішку зі Старту на кількість 
клітинок, що випало на ігро-
вому кубику. Завжди пересу-
вайте фішки за годинниковою 
стрілкою навколо ігрового 
поля. Враховуйте кожну 
клітинку, незалежно від того, 
зайнята вона чи ні.
Якщо під час гри випало число 
«6», гравець може висунути 
іншу свою фішку на стартову 
позицію, або продовжувати 
рухати ту, що вже на ігровому 
полі.
Якщо клітинка, на яку гравець 
повинен поставити свою 
фішку вже зайнята фішкою 
супротивника, тоді супротив-
ник повинен повернути свою 
фішку назад на стартову пози-
цію. Тепер гравець може 
поставити свою фішку на цю 
клітинку.
Якщо гравець хоче висунути 
іншу фішку на Старт, але 
фішка супротивника займає 
цю клітинку, тоді супротивник 
повинен повернути фішку на 
свою стартову позицію. Гра-

вець не може висунути іншу 
фішку, якщо на його старті 
стоїть його власна фішка.

Якщо фішка обійшла навколо 
ігрового поля, вона входить 
на свою кольорову фінішну 
позицію.

Фішка не може обійти навко-
ло ігрового поля більше 1 
разу.

Гравець може поставити свою 
фішку на фініш, тільки якщо 
випало точне число, необхід-
не для входу на фінішну пози-
цію.

На фініші, фішка гравця захи-
щена від фішок супротивни-
ків, так як вони не можуть 
рухатися по фінішних клітин-
ках інших гравців.

Кінець гри
Гравець, який першим обведе 
всі свої фішки навколо ігрового 
поля і поставить їх на фінішні 
позиції – стане переможцем. 
Гра продовжується, щоб дізна-
тися  хто буде другим і третім.


