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Cesta je cíl 
Strategická hra s kuličkovou dráhou 
pro malé i velké hráče. 

pro 2 až 4 hráče 
od 6 let 
délka hry: 20 až S0 minut 

Pravidla hry 
Kombinaci cuboro prvků se hráči snaží 
postavit co nejdelší dráhy pro kul ičky 

od startovní věže až po prázdné cílové 
pole. Hráči se střídají. Čim vice cuboro 
prvků hráč použije, tím vice bodů 
dostává. 

Hra obsahuje 
• hrací pole/hrací rám 
• 9 prvků cuboro 

(8 kostek + startovní věž) 
• předlohy pro rozestaveni 

(Počáteční rozestaveni č. 1 a č. 2) 
• 4 figurky na počítáni bodů 
• 12 kuliček (8 modrých, 4 červené) 

+ 3 rezervní 
• 4 misky na kuličky 
• návod 
• Nálepky 
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Základní verze hry 
(od 6 let a pro poznání hry) 
V této verzi vedou dráhy po povrchu 
kostek, 
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Než začnete hrát 
Umístěte 8 cuboro kostek do hracího 
rámu podle předlohy Počáteční 

rozestaveni č. 1 - pozor na správný 
směr drah. Startovní věž zatím dovnitř 
nevkládejte! Do startovního pole v rohu 
položte pro každého hráče 1 figurku. 
Hraji-li čtyři hráči, dostane každý 3 
kuličky - 2 modré a 1 červenou (žolík). 
Pokud hraje méně hráčů, rozdělte ku
ličky rovnoměrně (každý stejný počet/ 
barvu). 

Průběh hry: 
- Začíná nejstarší hráč, 
- Kostky cuboro může z počátečního 

rozestaveni přestavět pouze třemi 
tahy, 

- Cílem je postavit co nejdelší dráhu z 
prázdného polička (rezervováno pro 
startovní věž) do cílového políčka , 

Povoleny jsou jen tři druhy tahů: 

1. Posunuti 
Hráč může posunout jednu kostku 
do volného polička (nesmí ji otočit). 

2. Otočeni 

Hráč může jednu kostku otočit na 
místě. 

3, Přeskočeni 

Hráč může s jednou kostkou přes
kočit z jakékoli pozice do prázdného 
polička a přitom j i také otočit. 

Je dovoleno použit třikrá t stejný typ 
tahu nebo libovo lnou kombinaci 
jednotlivých tahů , Pozor! Hráč může 
táhnout v rámci tahu pouze jednou 
kostkou. Nesmí z hracího pole vzít další 
kostku nebo táhnout zároveň dvěma 
kostkami. Poté hráč vloží startovní věž a 
pusti do dráhy kuličku (zastaveni kuličky 
kvůli příliš nízké rychlosti se nepovažuje 
za chybu), 

Žolík 
Každý hráč může jednou za hru použit 
ještě čtvrtý tah (červená žolíková kulič
ka), Nasazeni žolíka se nemusí během 
hry předem oznamovat. 

Body 
Za každou použitou herní kombinaci 
(startovní věž + dráha/dráhy) z cuboro 
kostek se hráč může se svou figurkou 
posunout o jeden důlek (~ bod) dál. 

Nejkratší možná dráha je ze startovní 
věže přímo do cílového pole (1 bod) 
-vždy možné. Nejdelší možná dráha 
je ze startovní věže přes 9 drah do 
cílového pole (1 O bodů). 

Další hráč 
Z hracího pole odebereme startovní věž 
a na řadě je další hráč. I ten má za úkol 
vytvořit třemi tahy co nejdelší dráhu do 
nového cílového pole. 

Cilová pole, která jsou obsazená kulič
kami, se už nesmí použit znovu. 

Hra konči, jakmile je kuličkou obsazeno 
poslední cílové pole. Vyhrává hráč, 
jehož figurka se v řadě důlků dostala 
nejdále, 

Pokud se na jeden důlek dostanou 
dvě figurky, post;ivi se vedle sebe. Na 
konci hry proto mohou mít někteří hráči 
stejný počet bodů . 

Rozšířená verze 
(od cca 12 let) 
V této verzi mohou hráči vytvářet dráhy 
na povrchu i uvnitř cuboro prvků (skryté 
dráhy a tunely). 

Počáteční rozestave ni č. 2 

Výchozí situace 
Umístěte do hracího rámu 8 cuboro 
kostek podle předlohy Počáteční 
rozestaveni č. 2. - pozor na správné 
nasměrováni drah a tunelů. 

Startovní věž dovnitř nevkládejte! 

Průběh hry: 
Průběh hry je stejný jako u základní verze. 
Otočeni znamená, že kostku můžete i 
• postavit vzhůru nohama•. Je dovoleno 
kostky nadzvednout a podívat se, kam 
směřuji tunely. 

Body 
Za každou herní kombinaci počáteční 
vhozeni/dráha je 1 bod, 
Za každou použitou funkci s tunelem 
jsou 2 body. 

Prvek, v němž kulička mění úroveň 

(11D, se považuje za funkci s tunelem 
(2 body). 

Nejkratší možná dráha je ze startovní 
věže přímo do cílového pole (1 bod) -
vždy možné. 
Nejdelší možná dráha je ze startovní 
věže přes 7 drah a 7 tunelů do cílového 
pole (22 bodů). 

Pokročilé herní variace pro náročné 
hráče: 
- Strategické plánováni kratších drah, 

č ímž hráč zkomplikuje situaci tomu, 
kdo následuje po něm. 

Přidělováni minusových bodů za 2. a 
3. druh tahu, např. : 

1) posunuti • O minusových bodů, 2) 
otočeni = 1 m inusový bod, 
3) přeskočení • 2 minusové body 
Časové omezení: na každý tah 
povolit jen 1 minutu, za každých 20 
sekund navíc je 1 minusový bod. 
Počáteční rozestavení: nechat jedno
ho z hráčů sestavit vlastní počáteční 
rozestavení. 
Prodlouženi hry: po prvním kole hry 
lze přidal d ruhé nebo i vice kol. 
Je možné hrát proti sobě v týmech. 

K optimálnímu využiti všech možnosti 
systému cuboro je zapotřebí hodně 
času a kreativity. Čim déle si s nim 
budete hrát, tím originálnější a překva

pivější dráhy objevíte. Tuto hru si proto 
užiji i lidé, kteří rádi řeší hádanky a mají 
smysl pro detail. 
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