
Карточки «Форс-мажор»Карточки «Біржа»Фішки «Казино» Фішки «Лотерея»

• Ігрове поле — 1 шт. 
• Кубики — 2 шт.
• Фішки «коні» — 4 шт.
• Фішки «Казино»
   та «Лотерея» —  по 1 шт.  
• Карточки «Форс-мажор» — 18 шт.
• Карточки «Біржа» — 18 шт. 
• Ігрові гроші — 1 комплект 
• Інструкція — 1 шт.

• Коробка — 1 шт.         

Гра «Тоталізатор» — це азартна  гра для всієї сім’ї. Вона розвиває навички логічного мислення, примушує Вас йти на ризик чи залишатися 
аутсайдером, приймати вірні рішення чи грати навмання.
У грі можуть брати участь  від 3-х до 5-ти чоловік. Мета  гри (завдання гравців) – виграти найбільшу кількість грошей, роблячи ставки, граючи 
в казіно або лотерею.

Початок гри
 На ігровому полі виставляються карточки «Біржа», «Форс-мажор.
Гравці вибирають «букмекера». Для цього всі по черзі кидають кубики і гравець, який набрав найбільшу кількість очок, стає букмекером 
(при випаданні однакової кількості очок у декількох гравців – кубики кидають повторно). Одночасно встановлюється черговість ходу 
гравців в залежності від набраних очок — першим ходить гравець, який набрав найбільшу кількість очок після букмекера.
Після вибору букмекера і встановлення черговості ходів кожний гравець одержує по 1500 ігрових грошей, а букмекер – 500.
Букмекер слідкує за грошима в банку.
Фішки (коні) виставляються на лінію старту і гравці роблять ставки на коней на власний розсуд. Ставка може бути зроблена на одного 
(свого або чужого) коня (фішку), на декількох, або на всі.
Суму ставок гравець визначає на власний розсуд і повідомляє букмекера. Ставки можуть бути від 1:2 до 1:20, але не більше (ставка 1:2 
означає, що у випадку виграшу коня, на якого була зроблена ставка, сума ставки збільшується в 2 рази і т.д.).
Сума ставок передається букмекеру, котрий записує їх на листку паперу. Суми ставок гравців є таємницею і мають бути відомі лише 
букмекеру.
Гравець може використовувати всі свої гроші на ставки чи залишити частину грошей на гру в казино, лотерею.
Отож, ставки зроблені, букмекер записав ставки і зібрав гроші з гравців, фішки (коні) виставлені на старті – гра починається.
У грі беруть участь 4 фішки (коні). Хід починає гравець, який набрав найбільшу кількість очок. Він кидає обидва кубики.
Кожна доріжка має одинакові кількість кліток (ходів) від старту до фінішу, а також на кожній доріжці є клітинки з позначеннями Б, К, Л, Ф, 
Х, які означають: Б – біржа, К – казино, Л – лотерея, Ф – форс-мажор (не передбачувані обставини), Х – пропуск ходу.
Якщо в ході гри фішка (кінь) попадає на клітинку з одним з цих позначень, тоді в гру вступає букмекер, який зобов’язаний зіграти на полі, 
яке позначене на клітинці доріжки.

При попаданні на: 
-К- казино – букмекер (гравець) грає на полі «Казино». Для цього він робить любу ставку, тобто кладе в банк визначену суму з наявних у 
нього грошей, кидає обидва кубики і робить відповідну кількість ходів на полі «Казино». Кубики дозволено кидати три рази, якщо фішка 
потрапляє на червоне поле, вона переходить автоматично на початок. При попаданні останнього ходу на порожню клітинку – букмекер 
(гравець) програв – гроші залишаються  в банку. При попаданні на клітинку з позначенням (х3 і т.д.) – букмекер (гравець) виграв і 
поставлена сума відповідно збільшується (добирається з банка).
-Л- лотерея – грається аналогічно «казано».
-Б- біржа – букмекер (гравець) кидає кості (кубики) і витягує відповідну  карточку. У відповідності із записаним на ній завданням, букмекер 
(гравець) одержує з банка (прибуток) або кладе в банк (збиток) визначену на карточці суму і карточка кладеться на низ колоди.
-Ф- форс-мажор (непередбачені обставини) грається аналогічно до «біржа».
Участь гравця в «біржі» і «форс-мажорі» - обов’язкова.
При недостачі грошей, гравець, розраховуючи  на виграш, може взяти необхідну суму з банка, але в кінці гри він зобов’язані повернути її 
в банк в подвійному розмірі.
При попаданні фішки (коня) на клітинку доріжки з позначенням Х гравець пропускає хід.
Позначання в карточках «Біржа» і «Форс-мажор» означають: 
«-» — покласти відповідну суму в банк,
«+» — одержати з банка відповідну суму.
Гра закінчується, коли один з коней (фішок) подолав основний фініш.
Після цього букмекер виплачує гравцю (гравцям), котрі поставили на переможця, суми, які відповідають зробленим ставкам.
Потім проводиться остаточний підрахунок виграних грошей (після виплат гравцям, повернень в банк).

Кількість учасників:

Комплектність гри:

У грі перемагає той, хто набрав найбільшу суму грошей.

від 3-х до 5-х гравців.

Настільна гра «Тоталізатор ТехноК», арт. 0410
Виробник: ТОВ «Інтелком», Україна, 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7а, 

тел.:(0342)50 35 85, e-mail: inter@utel.net.ua, www.intelkom.net.ua. ТУ У 28.9-31789338-002:2013.
Інструкція. Попередження! Гра призначена для гри дітям віком старше 14-ти років. Перед 
використанням видалити всі пакувальні матеріали. Умови зберігання потребують сухого 

місця. Деталі виробу виготовлені з пластику та картону і їх колір може не відповідати 
зображенню. Зберігати у місцях, недоступних для дітей віком до 3-х років.

Містить дрібні деталі. Гарантійний термін 14 діб. Зберігати інформацію з адресою 
виробника. Термін придатності необмежений.

Настольная игра «Тотализатор ТехноК», арт. 0410
Производитель: ООО «Интелком», Украина, 76002, г. Ивано-Франковск, ул. Микитинецкая, 7а, 

тел.:(0342)50 35 85, e-mail: inter@utel.net.ua, www.intelkom.net.ua. ТУ У 28.9-31789338-002:2013.
Игра предназначена для игры детям старше 14-ти лет. Инструкция. Предупреждение! Перед 

использованием удалить все упаковочные материалы. Условия хранения требуют сухого 
места. Детали изделия изготовлены из пластика и картона и их цвет может не соответствовать 
изображению. Хранить в местах, недоступных для детей до 3-х лет. Содержит мелкие детали. 

Гарантийный срок 14 суток. Хранить информацию с адресом производителя.
Срок службы неограничен.



Количество участников: 
от 3-х до 5-х игроков. 

Комплектность игры:
• Игровое поле — 1шт.
• Кубики 2 шт.
• Фишки «лошади» 4 шт.
• Фишки «казино» и «Лотерея» по 1 шт.
• Карточки «Форс - мажор» 18 шт.
• Карточки «Биржа» 18 шт .
• Игровые деньги 1 комплект
• Инструкция 1 шт.
• Коробка 1 шт.

Игра «Тотализатор» - это азартная игра для всей семьи. Она развивает навыки логического мышления , заставляет Вас идти на риск 
оставаться аутсайдером , принимать верные решения или играть втемную.
В игре могут принимать участие от 3- х до 5 -ти человек. Цель игры (задача игроков) — выиграть наибольшее количество денег, делая 
ставки, играя в казино или лотерею.

Начало игры
 На игровом поле выставляются карточки «Биржа» , «Форс-мажор».
Игроки выбирают «букмекера». Для этого все по очереди бросают кубики и игрок, набравший наибольшее количество очков, 
становится букмекером (при выпадении равенстве очков у нескольких игроков - кубики бросают повторно). Одновременно 
устанавливается очередность хода игроков в зависимости от набранных очков - первым ходит игрок, набравший наибольшее 
количество очков после букмекера.
После выбора букмекера и установление очередности ходов каждый игрок получает по 1500 игровых денег, а букмекер - 500.
Букмекер следит за деньгами в банке.
Фишки (лошади) выставляются на линию старта и игроки делают ставки на лошадей по своему усмотрению. Ставка может быть 
сделана на одного (своего или чужого) лошади (фишку) , на нескольких или на всех.
Сумма ставок игрок определяет по своему усмотрению и сообщает букмекера. Ставки могут быть от 1:2 до 1:20, но не более ( ставка 
1:2 означает, что в случае выигрыша коня, на которого была сделана ставка, сумма ставки увеличивается в 2 раза и т.д.).
Сумма ставок передается букмекер, который записывает их на листке бумаги. Суммы ставок игроков секрет и должны быть известны 
только букмекеры.
Игрок может использовать все свои деньги на ставки или оставить часть денег на игру в казино, лотерею.
Так, ставки сделаны , букмекер записал ставки и собрал деньги с игроков, фишки (лошади ) выставлены на старте - игра начинается.
В игре принимают участие 4 фишки (лошади). Ход начинает игрок, набравший наибольшее количество очков. Он бросает оба 
кубика.
Каждая дорожка имеет одинаковые количество клеток (ходов) от старта до финиша, а также на каждой дорожке есть ячейки с 
обозначениями Б , К , Л , Ф , Х , которые означают: Б - биржа , К - казино , Л - лотерея , Ф - форс - мажор (непредвиденные 
обстоятельства ) , Х - пропуск хода .
Если в ходе игры фишка (лошадь) попадает на клетку с одним из этих обозначений, тогда в игру вступает букмекер , который обязан 
сыграть на поле, которое обозначено на ячейке дорожки.

При попадании на:
-К- казино - букмекер (игрок) играет на поле «Казино». Для этого он делает любую ставку, то есть кладет в банк определенную сумму 
из имеющихся у него денег, бросает оба кубика и делает соответствующее количество ходов на поле «Казино». Кубики разрешено 
бросать три раза, если фишка попадает на красное поле, она переходит автоматически на начало. При попадании последнего 
хода на пустую клетку - букмекер (игрок) проиграл - деньги остаются в банке. При попадании на ячейку с обозначением (х3 и т.д.) - 
букмекер (игрок) выиграл и поставлена сумма соответственно увеличивается (подбирается с банка).
-Л- лотерея — играет аналогично «лотерея».
-Б- биржа — букмекер (игрок) бросает кости (кубики) и извлекает соответствующую карточку. В соответствии с записанным на ней 
задачей, букмекер (игрок) получает из банка (прибыль) или кладет в банк (убыток) определенную на карточке сумму и карточка 
кладется на низ колоды .
-Ф- форс — мажор (непредвиденные обстоятельства) играет аналогично «биржа» .
Участие игрока в «бирже » и «форс - мажоре» - обязательна.
При нехватке денег, игрок, рассчитывая на выигрыш, может взять необходимую сумму из банка, но в конце игры он обязаны вернуть ее 
в банк в двойном размере .
При попадании фишки (лошади) на ячейку дорожки с обозначением Х игрок пропускает ход.
Обозначения в карточках «Биржа» и «Форс - мажор» означает:
«-» — Положить соответствующую сумму в банк,
«+» — Получить из банка соответствующую сумму.
Игра заканчивается , когда одна из лошадей (фишек) преодолел основной финиш.
После этого букмекер выплачивает игроку (игрокам), которые поставили на победителя, суммы, соответствующие сделанным 
ставкам.
Затем проводится окончательный подсчет выигранных денег (после выплат игрокам , возвратов в банк).
В игре побеждает тот, кто набрал наибольшую сумму денег.


