
ATHLETIC GAMESATHLETIC GAMES
Vek: 7 – 99 rokov Počet hráčov: 2 – 5 

Obsah: 60 kariet, 25 medailí

Cieľ hry: Vyhrať 5 medailí. 

Príprava hry: Všetky karty zamiešajte a rozdajte si po 7 kariet. Na stôl položte 
5 kariet lícovou stranou nahor (obrázkom a číslom nahor) a usporiadajte ich do 
kruhu. Ostatné karty uložte na kôpku. Vedľa nej položte kôpku medailí.  

Princíp hry: Hráči vykladajú svoje karty na karty usporiadané do kruhu uprostred stola. 
Komu sa podarí vyložiť všetky svoje karty v jednom ťahu, získa medailu.   

Priebeh hry: Hru začne najmladší hráč a pokračuje sa v smere hodinových ručičiek. 
Hráč, ktorý je na ťahu, sa snaží vyložiť čo najviac svojich kariet. Karty ukladá na 
vyložené karty  podľa nasledovných pravidiel: 
- keď má karta rovnaké číslo ako vyložená karta  
- keď karta patrí do rovnakej skupiny (má rovnakú farbu) ako vyložená karta a má číslo o 
1 vyššie alebo nižšie než je číslo vyloženej karty.
POZN. 1: Na kartu s č. 1 sa dá uložiť len karta s č. 2 a na kartu s č. 10 len karta s č. 9. 
 
Hráč, ktorý je na ťahu, smie: 
- vyložiť viacero kariet na seba, t. j. poukladať ich na kôpku, pričom vrchná karta je 
určujúca pre vyloženie nasledujúcej karty
- uložiť karty na rôzne kôpky, t. j. jednu kartu na niektorú kôpku, druhú kartu na inú 
kôpku atď.
- v kruhu vyložených kariet vytvoriť medzeru tak, že karty určitej kôpky postupne, jednu 
po druhej, premiestni na inú kôpku, podľa pravidiel ukladania kariet. Vytvorenú medzeru 
môže zaplniť hociktorou zo svojich kariet.
Tým si vytvorí priestor na vyloženie čo najväčšieho počtu kariet.  

- Keď sa hráčovi podarí v 1 ťahu vyložiť všetky svoje karty, získa medailu  a z kôpky 
kariet si zoberie 7 nových kariet. Nasleduje ďalší hráč. 
- Keď sa hráčovi nepodarí vyložiť v 1 ťahu všetky svoje karty, ponechá si nevyložené 
karty na ruke a z kôpky si zoberie ďalšie 3 karty. Nasleduje ďalší hráč.

Príklad ->

POZN. 2: Keď sa minie kôpka kariet, hráči zoberú z 5 kôpok uprostred stola všetky 
vyložené karty okrem vrchných kariet, ktoré zostanú na stole ako východiskové karty. 
Ostatné karty uložia na kôpku. 

Koniec hry: Hra sa skončila, keď niektorý hráč  získa 5 medailí. Tento hráč je 
vyhlásený/vyhlásená za Atléta roka.

Autorka hry: Danna Banki



Príklad ťahu
Hráčove karty

Karty  
na stole

A, Hráč vyloží modrú 7 na vyloženú 
fialovú 7.
B, Vyloženú ružovú 1 preloží na vyloženú 
modrú 1, čím vytvorí medzeru.
C, Hráč vyloží fialovú 4 do medzery, ktorú 
vytvoril. 
D, Potom postupne vyloží oranžovú 1, žltú 
1 a žltú 2 na vyloženú ružovú 1.
E, Vyloženú žltú 3 preloží na vyloženú žltú 
2, čím vytvorí medzeru.  
F, Do medzery vyloží červenú 5 a na ňu 
položí oranžovú 5. 
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