Ubongo
Oblíbená hra nyní v malém formátu s novými úlohami
Pro 1 až 4 hráčů od 7 let

 Hrací materiál
32 hracích karet (po 8 v každé ze 4 barev), 28 hracích dílků (po 7 v každé ze
4 barev), pravidla hry

Rychle a jednoduše
Rychle, protože všichni hráči hrají současně. Jednoduše, protože pravidla jsou
vysvětlena několika větami. Kde jsou potřebné díky? Komu se je podaří nejdříve
umístit na daný vzor? Kdo získá během hry nejvíce karet?

Cíl hry
Cílem je co nejrychleji najít správné dílky a umístit je na bílou plochu na kartě.
Vítězem je ten hráč, který má na konci hry před sebou nejvíce karet.

Před první hrou
Vezměte kartonové desky z krabičky a oddělte od sebe a od rámečku všech 28
kartiček.

Příprava hry
Každá karta má dvě strany s různou obtížností:
• Na jednodušší straně jsou zobrazené bílé čtverečky a dvě kartičky
• Na obtížnější straně jsou zobrazené bílé čtverečky a tři kartičky
Na začátku kola se hráči dohodnou, který stupeň obtížnosti chtějí hrát. Karty roztřídí
dle barev na čtyři hromádky zvolenou stranou karet dolů. Karty na každé
hromádce se zamíchají.
• Kartičky jsou rozloženy po stole barevnou stranou nahoru.
• Hromádky s kartami se umístí do tvaru kříže uprostřed stolu a rozdělí tak
kartičky.
• Pokud hrají jen dva hráči, z každé hromádky odstraníme vrchní tři karty.

Průběh hry
Nejmladší hráč začíná, hraje se v pořadí po směru hodinových ručiček. Hráč si
vezme horní kartu z některého balíčku a položí ji před sebe. Karta zůstává stále
neotočená! Nyní si vybírá horní kartu z nějakého jiného balíčku hráč po jeho levici.
Takto se pokračuje, dokud nemá každý hráč před sebou jednu kartu.
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Upozornění: Hráč si nesmí vzít kartu z balíčku, ze kterého si v tomto kole již vzal
kartu nějaký jiný hráč!
Nyní má každý hráč před sebou jednu kartu, na které jsou zobrazeny kartičky v jedné
ze čtyř barev: u jednoho hráče modré kartičky, u jednoho červené atd.
Začínající hráč zvolá „Ubongo!“ a všichni hráči otočí své karty.
Všichni hrají současně. Hráči se snaží co nejrychleji najít uprostřed stolu dílky, které
mají zobrazeny na své kartě. Musí u nich souhlasit barva i tvar. Nyní se snaží
nalezenými dílky zakrýt bílé čtverce na své kartě. I když se to někdy na první pohled
nezdá, vždy existuje správné řešení!
Důležité: Ke hře slouží pouze barevná strana kartiček. Jejich otočení na rubovou
stranu není dovoleno!
Hráč, který jako první sestaví správně dílky na své kartě, zvolá „Ubongo!“ a počítá
(ne příliš rychle) do 20ti (můžete se dohodnout i na 10ti nebo 5ti). Během
odpočítávání mají čas dokončit skládání na svých kartách také ostatní hráči. Všichni,
hráči, kteří stihnou kartičky sestavit správně v limitu, si mohou stejně jako první hráč
kartu ponechat.
Hráči, kteří neuspěli, věnují svoji kartu nejrychlejšímu hráči. Tím je skončeno jedno
kolo hry a začíná další. Hráč po levici hráče, který začínal kolo, se stane novým
začínajícím hráčem.

Konec hry
Hra končí, když jsou balíčky karet rozebrány. Vítězí hráč, který získal v průběhu hry
nejvíce karet.

Varianta pro profíky
Hraje se podle stejných pravidel, jak bylo napsáno výše s jedinou změnou. Hráč,
který jako první sestaví správně dílky na své kartě, zvolá „Ubongo!“. Ostatní hráči
mohou skládání dokončit, ale kartu si ponechá jen první hráč. Karty od ostatních
hráčů jdou zpět do krabičky.
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