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INSTRUKCJA

FLOTYLLA
gra dla 2 osób

Cel gry:
Celem gry jest trafienie i zatopienie okrętów przeciwnika rozmieszczonych na plastikowych 
paletkach (według wybranego przez siebie układu). Wygrywa ten z graczy, który potrafi 
szybciej podać współrzędne położenia okrętów przeciwnika.
Przygotowanie do gry:
Każdy z graczy otrzymuje:
- plastikowe pudełko
- komplet statków (5 szt.)
- komplet czerwonych kołków
- 2 komplety białych kołków
Gracze po otwarciu pudełek rozmieszczają swoje statki na połówce pudełka leżącej na stole. 
Druga połówka pudełka (uniesiona do góry) to obszar poszukiwań okrętów przeciwnika.

Przebieg gry:
Gracz patrząc na planszę - obszar poszukiwań okrętów przeciwnika (uchylone pod kątem 
wieczko pudełka od środka) próbuje zlokalizować wrogi statek podając głośno współrzędne 
(literkę z pionowego paska liter przy otworach na kołki i cyfrę z poziomego paska nad 
polem otworów) jego przypuszczalnej pozycji. Jeżeli podane współrzędne nie określają 
żadnego miejsca położenia statku, to przeciwnik woła „pudło”, a gracz zaznacza to miejsce 
(na swoim schemacie kontroli przeciwnika - górna plansza) wtykając biały kołek.
Gracze podają na przemian współrzędne miejsc z obszaru przeciwnika. Jeżeli przeciwnik 
poda współrzędne miejsca, na którym znajduje się statek gracza, to gracz musi wetknąć w 
otwór swojego statku czerwony kołek i powiedzieć głośno „trafiony”. Jeżeli podane przez 
przeciwnika współrzędne nie określają miejsca położenia statku to gracz mówi „pudło” i 
wtyka w to miejsce biały kołek. Jeżeli wszystkie otwory w jakimś statku zostaną zatkane 
czerwonymi kołkami, to jego właściciel musi oznajmić głośno „trafiony, zatopiony”

Koniec gry:
Gra kończy się jeżeli jeden z graczy pierwszy zlokalizuje wszystkie okręty przeciwnika. Ten z 
graczy zostaje zwycięzcą.

Gra w kilka osób:
„Flotylla” to gra dla 2 osób. Można jednak zorganizować turniej dla kilku graczy. W takim 
wypadku należy przyjąć zasadę gry - każdy z każdym. Zlicza się punkty każdej rozgrywki, a 
na koniec porównuje się wszystkie wyniki rozgrywek i wyłania zwycięzcę. Jeżeli będą gracze 
z równą ilością punktów to należy przeprowadzić dogrywkę. 

Punkty:
Lotniskowiec - 5 pkt.          Pancernik - 4 pkt.        Fregata - 3 pkt.

Łódź podwodna - 3 pkt.    Kuter - 2 pkt.


