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Περιεχόμενο: 1 ταμπλό αριθμών - 40 καρτέλες Bingo - 75 πλακίδια αριθμών - 250 πλαστικές μάρκες

Σκοπός του παιχνιδιού: Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσει κάποιος μια σειρά Bingo
σε μια από τις καρτέλες του (5 μάρκες σε σειρά: οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια).

Προετοιμασία: Ορίζεται ένας αρχηγός. Αυτός είναι υπεύθυνος για το ταμπλό και τα πλακίδια αριθμών, 
όπως επίσης και για τη ροή του παιχνιδιού. Το ταμπλό και οι καρτέλες Bingo είναι χωρισμένα
σε 5 στήλες, με κάθε μία να χαρακτηρίζεται από ένα γράμμα B-I-N-G-O, για διευκόλυνση των παικτών.
Ο αρχηγός ανακατεύει τα 75 πλακίδια αριθμών και τα τοποθετεί με την όψη προς τα κάτω.
Μοιράζει στους παίκτες τον ίδιο αριθμό καρτελών, οι οποίοι από την αρχή αποφασίζουν πόσες 
καρτέλες Bingo θα πάρουν. Αν περισσέψουν καρτέλες, τις επιστρέφει στο κουτί. Τέλος, τοποθετεί
στο κέντρο του τραπεζιού τις πλαστικές μάρκες, οι οποίες είναι κοινές. Οι παίκτες τοποθετούν
μια πλαστική μάρκα στην κεντρική θέση (αυτή με τη βούλα) σε κάθε καρτέλα Bingo που έχουν,
ώστε να είναι πάντα καλυμμένη από την αρχή του παιχνιδιού. Στο Bingo δεν υπάρχει αφετηρία.

Τρόπος παιξίματος: Ο αρχηγός τραβάει ένα πλακίδιο αριθμού και το διαβάζει, π.χ. Β12.
Οσοι από τους παίκτες έχουν στις καρτέλες τους το Β12, το καλύπτουν με μια πλαστική μάρκα.
Ο αρχηγός τοποθετεί το πλακίδιο που μόλις τράβηξε στην αντίστοιχη θέση πάνω στο ταμπλό αριθμών. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι, ώσπου κάποιος παίκτης να συμπληρώσει οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια 
μια σειρά από μάρκες. Τότε φωνάζει “Bingo”. Ο αρχηγός επιβεβαιώνει την καρτέλα του νικητή
με τους αριθμούς που έχουν παιχθεί πάνω στο ταμπλό αριθμών. Δεν είναι απαραίτητο
όλες οι πλαστικές μάρκες πάνω στην καρτέλα να σχηματίζουν μια σειρά. Σίγουρα θα υπάρχουν
και κάποιες που δε θα μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν σειρά.

Τέλος παιχνιδιού: Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης φωνάξει “Bingo”. Στο επόμενο παιχνίδι 
γίνεται αυτός αρχηγός. Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες φώναξαν “Bingo” στον ίδιο γύρο, τότε γίνεται 
κλήρωση μεταξύ αυτών. Οι κάρτες και τα πλακίδια ανακατεύονται ξανά και το παιχνίδι ξεκινά.


