Teilenummer 02860350

2 έως 4 παίκτες
Περιεχόμενο:
- 106 πλακίδια με αριθμούς, συμπεριλαμβάνονται 2 Jokers
- 4 βάσεις στήριξης
- Οδηγίες

Σχετικά με το παιχνίδι:
Το Rummy είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι λόγω των άπειρων πιθανών
αριθμητικών συνδυασμών που μπορούν να δημιουργηθούν.

Σκοπός του παιχνιδιού:
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κατεβάσετε όλα σας τα πλακίδια στο τραπέζι.
Για να το πετύχετε αυτό πρέπει να δημιουργήσετε συνδυασμούς - με σειρές ή
ομάδες πλακιδίων - τους οποίους τοποθετείτε στο τραπέζι.
Ο πρώτος που θα τα καταφέρει, κερδίζει το παιχνίδι.

Προετοιμασία:
Όλα τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται στο τραπέζι με την όψη
προς τα κάτω. Κάθε παίκτης παίρνει από μια βάση στήριξης και 14 πλακίδια
τα οποία τα τοποθετεί στη βάση του, έτσι ώστε να μην τα βλέπουν οι άλλοι
παίκτες. Τα υπόλοιπα πλακίδια τοποθετούνται σε στοίβες το ένα πάνω στο
άλλο, με την όψη προς τα κάτω. Οι παίκτες αποφασίζουν ποιος θα παίξει
πρώτος και το παιχνίδι συνεχίζεται σύμφωνα με τη φορά που έχουν
οι δείκτες του ρολογιού.
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Τρόπος παιξίματος:
Κάθε παίκτης στη σειρά του: α) Κατεβάζει ένα συνδυασμό β) Παίρνει ένα
πλακίδιο από μία από τις στοίβες, που βρίσκονται στο τραπέζι και πετά ένα
από αυτά που ήδη έχει ή αυτό που μόλις πήρε - αν δεν του κάνει. Κάθε
πιθανός συνδυασμός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 πλακίδια.
Ο πρώτος συνδυασμός:
Ειδικά για τον πρώτο συνδυασμό, για να μπορέσει να τον κατεβάσει, πρέπει
να είναι αξίας τουλάχιστον 30 βαθμών. Οι βαθμοί προκύπτουν από
το άθροισμα των αριθμών πάνω στα πλακίδια του συνδυασμού.
Οι συνδυασμοί:
Σειρές: Αποτελούνται από σειρές τουλάχιστον 3 πλακιδίων του ιδίου
χρώματος με αύξοντες αριθμούς, π.χ. 4 κόκκινο-5 κόκκινο-6 κόκκινο.
Όμοια: Αποτελούνται από 3 ή 4 πλακίδια του ιδίου αριθμού αλλά
διαφορετικού χρώματος, π.χ. 5 κόκκινο-5 μπλε-5 κίτρινο.
Jokers:
Ένας Joker αντικαθιστά οποιοδήποτε πλακίδιο και αποδίδει τους βαθμούς της
αξίας του πλακιδίου που αντικαθιστά. Στο τέλος του παιχνιδιού αξίζει πάντοτε
25 βαθμούς.
Ένας παίκτης μπορεί να αντικαταστήσει έναν Joker που βρίσκεται σε
συνδυασμό, με το πλακίδιο που αντικαθιστούσε με 2 προϋποθέσεις:
α) Να παίξει τον Joker στον ίδιο γύρο και β) να έχει ήδη κατεβάσει
τον πρώτο του συνδυασμό.

Παραδείγματα συνδυασμών:
1) Έστω ότι υπάρχει ο συνδυασμός 6, 7, 8 κόκκινο. Μπορείτε
να προσθέσετε ένα 5 κόκκινο ή 9 κόκκινο.
2) Έστω ότι υπάρχει ο συνδυασμός 8 κόκκινο, 8 κίτρινο και 8 μαύρο.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα 8 μπλε.
3) Έστω ότι υπάρχει ο συνδυασμός 2, 3, 4, 5 μαύρο και στο χέρι σας έχετε
ένα 6 μαύρο, 2 κίτρινο και 2 μπλε. Μπορείτε να προσθέσετε το 6 μαύρο και
να χρησιμοποιήσετε το 2 μαύρο μαζί με το 2 κίτρινο και το 2 μπλε που έχετε
στο χέρι σας για να δημιουργήσετε ένα συνδυασμό 3 ομοίων.
4) Έστω ότι υπάρχει ο συνδυασμός 2, 3, 4, 5, 6 μπλε και στο χέρι σας έχετε
ένα 4 μπλε. Αν προσθέσετε το 4 μπλε που έχετε στο χέρι σας μπορείτε να
δημιουργήσετε 2 νέους συνδυασμούς: α) τον 2, 3, 4 μπλε και β) τον 4, 5, 6
μπλε.

Νικητής του παιχνιδιού:
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης παίξει και το τελευταίο του πλακίδιο
ή όταν δεν υπάρχουν άλλα πλακίδια στη στοίβα πλακιδίων και το παιχνίδι δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Οι παίκτες μετρούν τη βαθμολογία τους αθροίζοντας τα
νούμερα των πλακιδίων που έχουν στις βάσεις τους. Νικητής είναι ο παίκτης
με τη μικρότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι παίκτες αποφασίσουν να
παίξουν πολλές παρτίδες, νικητής είναι αυτός με τη μικρότερη βαθμολογία.

Επεκτείνοντας τους συνδυασμούς:
Ένας παίκτης μπορεί να επεκτείνει έναν συνδυασμό πάνω στο τραπέζι με
το να του προσθέσει ένα ή περισσότερα πλακίδια, αρκεί βέβαια ο νέος
συνδυασμός να ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να
έχει ήδη κατεβάσει τον πρώτο του συνδυασμό.
Αλλάζοντας τους συνδυασμούς:
Ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει κάποιους από τους συνδυασμούς πάνω
στο τραπέζι με το να τους “κόψει”, έτσι ώστε να δημιουργήσει καινούριους
συνδυασμούς. Πάντοτε όμως πρέπει στον αρχικό συνδυασμό να μένουν
τουλάχιστον 3 από τα αρχικά πλακίδια.
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