
Sorozat és Csoportkiegészítése
Játéklapokaz állványonJátéklapokaz asztalon

Az állványonlévő kék3és kék 8játéklapokkal
kiegészíthetőek:

-azasztalonlévősorozat:kék4,5és6.
-azasztalonlévőcsoport:sárga, piros és fekete 8-as.

Azígykialakultsorozat:Kék3,4,5és6.
AzígykialakultCsoport:Kék,sárga,pirosésfekete8-as.

EgyCsoportból egy Sorozat kiegészítése.
Játéklapokaz állványonJátéklapokaz asztalon

Azállványonlévőkék3,5és6játéklapokhoz
hiányzikakék4-eslap.Ahiányzójátéklapota
játékoselvesziazasztalonlévőcsoportból.

-az asztalon lévőcsoport:Kék,sárga, piros és fekete4-es.

Azígykialakultsorozat:Kék3,4,5és6.

EgySorozatbólegyCsoport kiegészítése.
Játéklapokaz állványonJátéklapokaz asztalon

Ajátékosazállványonlévőkék11játéklapotaz
asztalonlévőSorozatvégéreilleszti.Ezutána
játékoselvesziasorozatelejérőlakék8-asjátéklapot,
amivel8-asCsoportottudkialakítani.

Az így kialakult sorozat:Kék 9, 10 és11.
AzígykialakultCsoport:Kék,sárgaésfekete8-as.

EgySorozatbólkétsorozat kialakítása.
JátéklapazállványonJátéklapok az asztalon

Ajátékos azasztalon lévő Sorozatot kettéválasztja
ésazállványonlévőpiros6játéklapotbeilleszti.

Az így kialakult sorozatok:
Piros4,5és6.
Piros6,7és8.

Egy Sorozatból és egy CsoportbólújCsoportkialakítása.
JátéklapazállványonJátéklapok az asztalon

Ajátékos azasztalon lévő sárga Sorozatból elveszi
az1játéklapot,valamintazasztalonlévő1-es
Csoportbólelvesziafekete1lapotésazállványon
lévőkék1játéklappalúj1-esCsoportokalakítki..

AzígykialakultCsoport:fekete,kékéssárga1.
Azígykialakultsorozat:sárga2,3és4.

Sorozatok és CsoportkombinálásaújCsoportok és Sorozatkialakítása
JátéklapokazállványonJátéklapokazasztalon

AjátékoselvesziafeketeSorozatbólaz5,6ésa7-es
játéklapokat,felhasználja anarancsés a piros színű
Sorozatok5,6és7játéklapjaitésúj5-ös,6-osés7-es
Csoportokatképez,valamintegyújfeketeSorozatot.

Azígykialakultsorozat:Fekete8,9és10.
AzígykialakultCsoportok:
Sárga, pirosésfekete 7-es és 6-os.
Kék,sárga,pirosésfekete5-ös.

Ajátékbannégyjokerjátéklapvan,amikbármelyikjátéklapothelyettesíthetik.AJokerjátéklapértéke
mindigmegegyezikazáltalahelyettesítettjátéklapértékével.Ajátékosokcsaka30pontértékűkezdő
kombinációlerakásautánhasználhatnakfeljokert.Azéppensoronlévőjátékosfelvehetiajokertaz
asztalrólabbanazesetben,harendelkezikazzalajátéklappal,amitajokerhelyettesít.Ajátékosnak
viszontmégebbenakörbenfelkellhasználniaegykombinációletételéhezaJokert.Egyjokert
tartalmazóSort,vagyCsoportotakorábbanleírtszabályoknakmegfelelőenlehetkombinálni.Ajáték
végielszámoláskorazállványonmaradtjoker30büntetőpontotjelentajátékosnak.Ajokerjátéklapokat
mindigszámokkalkellkombinálni. 3 joker játéklapönmagábannemképez érvényeskombinációt.

Ajokerfelhasználásának lehetőségei
1.JátéklapokazállványonJátéklapokazasztalon

AjátékoselvehetiaCsoportból
ajokerjátéklapot,haegyvagy
mindkét3-asjátéklapjáta
Csoporthoz illeszti.

2.JátéklapokazállványonJátéklapokazasztalon

Ajátékoskettéválasztjaa
Sorozatot és elvesziajokert.

3.JátéklapazállványonJátéklapokazasztalon

AjátékoskiegészítiaSorozatot
akék5-ösjátéklappaléselveszi
ajokert.

4.Játéklapokazasztalon

Ajátékosfelhasználjaafekete
Sorozat1és2játéklapjaitúj
Csoportok kialakításához és
elvesziajokert.

A játék vége és a játék értékelése:

A játékosok a játék elején megegyeznek abban, hogy hány fordulót játszanak. Az utolsó forduló
végén a játék véget ér.
Egy forduló kétféleképpen is véget érhet:
- Akkor, amikor egy játékos az utolsó játéklapját teszi le és „Rummikub!”-ot kiált. A játékosok a forduló
végén összeadják az állványukon maradt játéklapok értékét (jokerenként 30 pontot kell számolni).
Minden játékos annyi mínusz pontot kap amennyit eredményül kapott. A forduló nyertese pedig
pluszpontként megkapja játékostársai mínusz pontjainak összegét.

- Akkor, ha elfogynak a játéklapok a bankból és már egy játékos sem tud több játéklapot letenni.
-Ebben az esetben a forduló nyertese az a játékos, aki a legkevesebb mínusz pontot gyűjtötte.

A játékot az a játékos nyeri, akinek a fordulók összegzése után a legtöbb pontja lesz.

Stratégiai tippek
• A játék előrehaladásával egyre több Sor és Csoport lesz az asztalon, így egyre több lehetősége

nyílik a játékosoknak a kombinálásra.
• Gyakran nincs értelme egy olyan játéklapot az állványon tartani, amit a játékos le tud tenni, mert

minden lehelyezéssel nő az esély újabb játéklapok lerakására.
• Megéri egy Csoport 4-ik játéklapját az állványon tartani. A játékos így a következő körben is le tud

majd tenni egy játéklapot, és nem kell a bankból húznia.
• Egy joker játéklapot visszatartani viszont nagyon veszélyes, mert –30 pontot kap a játékos, ha az

állványán marad akkor amikor egy játékostárs Rummikub-ot kiált.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: Izrael
www.piatnik.com

2-6 játékos részére, 7 éves kortól

A játék tartalma:

156 játéklap (3 sorozat 1-13 számokkal, 4 színben),
4 joker játéklap, 6 állvány és támasztékok,
1 játékszabály
5 – 6 játékos esetén:
Mind a 160 játékkövet használjuk a játékban.
1 – 4 játékos esetén:
Válogassunk ki és tegyünk félre minden színben egy-egy játékkövet (1-13-ig), valamint 2 jokert
(összesen 54 követ). Ezeket 1 - 4 játékos esetén nem használjuk.

A játék célja: 
A játékosok számkombináció, vagy számsor letételével megpróbálnak elsőként megszabadulni
játéklapjaiktól. Lehetőleg minél több pontot érő játéklapot hagyva a játékostársak állványain.

A játék előkészítése:
A játékosok kiválasztják a kezdő játékost úgy, hogy a játéklapokat lefordítva az asztalra teszik,
megkeverik, majd mindenki egy játéklapot húz. A játékot az kezdi, aki a legnagyobb számot húzta (a
joker nem számít). A játék további menete az óramutató járásával megegyező irányú.
A játékosok visszateszik a kihúzott játéklapokat, és újrakeverés után 14 lefordított játéklapot húznak.
A játékosok a felhúzott játéklapokat „Csoportokba” vagy „Sorozatokba” rendezve az állványaikra
helyezik. Az asztalon maradt játéklapok képezik a bankot.
Egy „Csoport” 3 vagy 4 különböző színű, de azonos számjegyet tartalmazó játéklapból áll.
Példa: 4 darab 7-es játéklap, fekete, piros, kék és narancsszínben.
Egy „Sorozat” 3 vagy 4 azonos színű egymást követő számjegyet tartalmazó játéklapból áll.
Példa: 3,4,5 és 6-os játéklapok kék színben.
Az 1-es játéklappal csak kezdeni lehet egy sorozatot. Az 1-es játéklap nem szerepelhet a 13-as
játéklap után. Példa: 12,13,1 és 2-es játéklapok nem alkotnak sorozatot.

A játék menete:
A játéklapon szereplő szám megegyezik az érte kapható pont értékével. A joker mindig annyit ér,
amilyen számot helyettesít. A beszálláshoz a játékosoknak összértékben legalább 30 pontot érő
sorozatokat és/vagy csoportokat kell letenniük. Fontos: Ebben a körben a játékos nem alkothat
kombinációkat az asztalon fekvő és az állványán lévő játéklapokból. Abban az esetben, ha egy
játékos nem tud, vagy még nem akar beszállni a játékba, húz egy játéklapot a bankból és a játékot a
következő játékos folytatja. Miután egy játékos beszállt a játékba, a következő körben, mikor rá kerül
a sor, 1 perc áll rendelkezésére, hogy az asztalon fekvő és az állványán lévő játéklapokból
kombinálva további csoportot vagy sorozatot tegyen le. Abban az esetben, ha a játékosnak nem
sikerül az 1 perc alatt befejeznie a kombinációkat az asztalon fekvő és az állványán lévő
játéklapokból, minden játéklapot vissza kell tennie az eredeti helyére, valamint büntetésül 3
játéklapot kell húznia a bankból. Ha a játékos nem emlékszik egy, vagy több játéklap helyére, akkor
azt a bankba kell visszatenni. A játékot a következő játékos folytatja.

Kombinálás:
A Rummikub legérdekesebb része az, amikor a játékos az asztalon lévő játéklapokat úgy kombinálja,
hogy a kialakult csoporthoz, vagy sorhoz minél többet oda tudjon illeszteni az állványán lévő
játéklapokból. A játékos az asztalon lévő játéklapokat szabadon kombinálhatja, azzal a feltétellel,
hogy az egy perc lejártakor minden addig az asztalon fekvő játéklapnak az asztalon kell lennie
valamilyen sorozat, vagy csoport részeként. Tehát nem maradhat egy játéklap sem felhasználatlan.

Egy példa az értékelésre:

A játékos B játékos C játékos D játékos
  1. Forduló  + 24  -  5  - 16  -  3
  2. Forduló  -  6 - 11  + 22  -  5
  3. Forduló  - 32   - 13  -  2  + 47

  összesen:  - 14   - 29  +  4  + 39

Összeszerelési útmutató

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható!
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a címet.

www.rummikub.com
Rummikub ® is a Registered Trade Mark.
© Copyrights, Micha & Mariana Hertzano, All Rights Reserved.
Manufactured by: Lemada Light Industries Ltd.,
27 Betzalel st., Arad 8909355, Israel.
Made in Israel.

160.223.31

www.rummikub.com
PLAY ONLINE
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Sorozat és Csoport kiegészítése
Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

Az állványon lévő kék 3 és kék 8 játéklapokkal
kiegészíthetőek:

- az asztalon lévő sorozat: kék 4, 5 és 6.
- az asztalon lévő csoport: sárga, piros és fekete 8-as.

Az így kialakult sorozat: Kék 3, 4, 5 és 6.
Az így kialakult Csoport: Kék, sárga, piros és fekete 8-as.

Egy Csoportból egy Sorozat kiegészítése.
Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

Az állványon lévő kék 3, 5 és 6 játéklapokhoz
hiányzik a kék 4-es lap. A hiányzó játéklapot a
játékos elveszi az asztalon lévő csoportból.

- az asztalon lévő csoport: Kék, sárga, piros és fekete 4-es.

Az így kialakult sorozat: Kék 3, 4, 5 és 6.

Egy Sorozatból egy Csoport kiegészítése.
Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos az állványon lévő kék 11 játéklapot az
asztalon lévő Sorozat végére illeszti. Ez után a
játékos elveszi a sorozat elejéről a kék 8-as játéklapot,
amivel 8-as Csoportot tud kialakítani.

Az így kialakult sorozat: Kék 9, 10 és 11.
Az így kialakult Csoport: Kék, sárga és fekete 8-as.

Egy Sorozatból két sorozat kialakítása.
Játéklap az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos az asztalon lévő Sorozatot kettéválasztja
és az állványon lévő piros 6 játéklapot beilleszti.

Az így kialakult sorozatok:
Piros 4, 5 és 6.
Piros 6, 7 és 8.

Egy Sorozatból és egy Csoportból új Csoport kialakítása.
Játéklap az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos az asztalon lévő sárga Sorozatból elveszi
az 1 játéklapot, valamint az asztalon lévő 1-es
Csoportból elveszi a fekete 1 lapot és az állványon
lévő kék 1 játéklappal új 1-es Csoportok alakít ki..

Az így kialakult Csoport: fekete, kék és sárga 1.
Az így kialakult sorozat: sárga 2, 3 és 4.

Sorozatok és Csoport kombinálása új Csoportok és Sorozat kialakítása
Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos elveszi a fekete Sorozatból az 5, 6 és a 7-es
játéklapokat, felhasználja a narancs és a piros színű
Sorozatok 5, 6 és 7 játéklapjait és új 5-ös, 6-os és 7-es
Csoportokat képez, valamint egy új fekete Sorozatot.

Az így kialakult sorozat: Fekete 8, 9 és 10.
Az így kialakult Csoportok:
Sárga, piros és fekete 7-es és 6-os.
Kék, sárga, piros és fekete 5-ös.

A játékban négy joker játéklap van, amik bármelyik játéklapot helyettesíthetik. A Joker játéklap értéke
mindig megegyezik az általa helyettesített játéklap értékével. A játékosok csak a 30 pontértékű kezdő
kombináció lerakása után használhatnak fel jokert. Az éppen soron lévő játékos felveheti a jokert az
asztalról abban az esetben, ha rendelkezik azzal a játéklappal, amit a joker helyettesít. A játékosnak
viszont még ebben a körben fel kell használnia egy kombináció letételéhez a Jokert. Egy jokert
tartalmazó Sort, vagy Csoportot a korábban leírt szabályoknak megfelelően lehet kombinálni. A játék
végi elszámoláskor az állványon maradt joker 30 büntetőpontot jelent a játékosnak. A joker játéklapokat
mindig számokkal kell kombinálni. 3 joker játéklap önmagában nem képez érvényes kombinációt.

A joker felhasználásának lehetőségei
1. Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos elveheti a Csoportból
a joker játéklapot, ha egy vagy
mindkét 3-as játéklapját a
Csoporthoz illeszti.

2. Játéklapok az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos kettéválasztja a
Sorozatot és elveszi a jokert.

3. Játéklap az állványon Játéklapok az asztalon

A játékos kiegészíti a Sorozatot
a kék 5-ös játéklappal és elveszi
a jokert.

4. Játéklapok az asztalon

A játékos felhasználja a fekete
Sorozat 1 és 2 játéklapjait új
Csoportok kialakításához és
elveszi a jokert.

Ajátékvégeésajátékértékelése:

Ajátékosokajátékelejénmegegyeznekabban,hogyhányfordulótjátszanak.Azutolsóforduló
végénajátékvégetér.
Egyfordulókétféleképpenisvégetérhet:
-Akkor,amikoregyjátékosazutolsójátéklapjátteszileés„Rummikub!”-otkiált.Ajátékosokaforduló
végénösszeadjákazállványukonmaradtjátéklapokértékét(jokerenként30pontotkellszámolni).
Mindenjátékosannyimínuszpontotkapamennyiteredményülkapott.Afordulónyertesepedig
pluszpontkéntmegkapjajátékostársaimínusz pontjainak összegét.

- Akkor, haelfogynak a játéklapokabankból ésmáregyjátékos sem tudtöbb játéklapot letenni.
-Ebbenazesetbenafordulónyerteseazajátékos,akialegkevesebbmínuszpontotgyűjtötte.

Ajátékot azajátékos nyeri,akinek afordulókösszegzéseutánalegtöbb pontjalesz.

Stratégiai tippek
•AjátékelőrehaladásávalegyretöbbSorésCsoportleszazasztalon,ígyegyretöbblehetősége

nyílika játékosoknakakombinálásra.
•Gyakrannincsértelmeegyolyanjátéklapotazállványontartani,amitajátékosletudtenni,mert

minden lehelyezéssel nő az esély újabb játéklapok lerakására.
•MegériegyCsoport4-ikjátéklapjátazállványontartani.Ajátékosígyakövetkezőkörbenisletud

majd tenni egy játéklapot, és nem kella bankból húznia.
•Egyjokerjátéklapotvisszatartaniviszontnagyonveszélyes,mert–30pontotkapajátékos,haaz

állványánmaradakkoramikoregyjátékostárs Rummikub-ot kiált.

A játékhozjó szórakozástkíván a Piatnik Budapest Kft.

Importálja ésforgalmazza a Piatnik BudapestKft.
1034Budapest, Bécsiút100.Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely:Izrael
www.piatnik.com
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Ajátéktartalma:

156játéklap(3sorozat1-13számokkal,4színben),
4 jokerjátéklap,6állvány és támasztékok,
1 játékszabály
5–6játékos esetén:
Mind a 160 játékkövet használjuka játékban.
1–4játékos esetén:
Válogassunkkiéstegyünkfélremindenszínbenegy-egyjátékkövet(1-13-ig),valamint2jokert
(összesen54követ).Ezeket 1- 4 játékos esetén nem használjuk.

Ajátékcélja: 
Ajátékosokszámkombináció,vagyszámsorletételévelmegpróbálnakelsőkéntmegszabadulni
játéklapjaiktól.Lehetőlegminéltöbbpontotérőjátéklapothagyvaajátékostársakállványain.

Ajáték előkészítése:
Ajátékosokkiválasztjákakezdőjátékostúgy,hogyajátéklapokatlefordítvaazasztalrateszik,
megkeverik,majdmindenkiegyjátéklapothúz.Ajátékotazkezdi,akialegnagyobbszámothúzta(a
jokernemszámít). A játéktovábbi menete az óramutató járásával megegyező irányú.
Ajátékosokvisszateszikakihúzottjátéklapokat,ésújrakeverésután14lefordítottjátéklapothúznak.
Ajátékosokafelhúzottjátéklapokat„Csoportokba”vagy„Sorozatokba”rendezveazállványaikra
helyezik. Az asztalon maradtjátéklapok képezikabankot.
Egy„Csoport”3vagy4különbözőszínű,deazonos számjegyettartalmazójátéklapbóláll.
Példa:4darab 7-es játéklap, fekete, piros, kékés narancsszínben.
Egy„Sorozat”3vagy4azonos színű egymást követő számjegyettartalmazójátéklapbóláll.
Példa:3,4,5 és 6-os játéklapok kék színben.
Az1-esjátéklappalcsakkezdenilehetegysorozatot.Az1-esjátéklapnemszerepelheta13-as
játéklapután.Példa:12,13,1és2-esjátéklapok nem alkotnaksorozatot.

Ajáték menete:
Ajátéklaponszereplőszámmegegyezikazértekaphatópontértékével.Ajokermindigannyitér,
amilyenszámothelyettesít.Abeszálláshozajátékosoknakösszértékbenlegalább30pontotérő
sorozatokatés/vagycsoportokatkellletenniük.Fontos:Ebbenakörbenajátékosnemalkothat
kombinációkatazasztalonfekvőésazállványánlévőjátéklapokból.Abbanazesetben,haegy
játékosnemtud,vagymégnemakarbeszállniajátékba,húzegyjátéklapotabankbólésajátékota
következőjátékosfolytatja.Miutánegyjátékosbeszálltajátékba,akövetkezőkörben,mikorrákerül
asor,1percállrendelkezésére,hogyazasztalonfekvőésazállványánlévőjátéklapokból
kombinálvatovábbicsoportotvagysorozatottegyenle.Abbanazesetben,haajátékosnaknem
sikerülaz1percalattbefejeznieakombinációkatazasztalonfekvőésazállványánlévő
játéklapokból,mindenjátéklapotvisszakelltennieazeredetihelyére,valamintbüntetésül3
játéklapotkellhúzniaabankból.Haajátékosnememlékszikegy,vagytöbbjátéklaphelyére,akkor
aztabankbakellvisszatenni.Ajátékotakövetkezőjátékosfolytatja.

Kombinálás:
ARummikublegérdekesebbrészeaz,amikorajátékosazasztalonlévőjátéklapokatúgykombinálja,
hogyakialakultcsoporthoz,vagysorhozminéltöbbetodatudjonilleszteniazállványánlévő
játéklapokból.Ajátékosazasztalonlévőjátéklapokatszabadonkombinálhatja,azzalafeltétellel,
hogyazegyperclejártakormindenaddigazasztalonfekvőjátéklapnakazasztalonkelllennie
valamilyensorozat,vagycsoportrészeként.Tehátnemmaradhategyjátéklapsemfelhasználatlan.

Egy példa az értékelésre:

A játékosB játékosC játékosD játékos
  1.Forduló  + 24 - 5 -16 - 3
  2.Forduló - 6-11 +22 - 5
  3.Forduló -32   -13 - 2 +47

  összesen: -14   -29 + 4 +39

Összeszerelési útmutató

Figyelem!3éveskoralattigyermeknek nem adható!
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély!Őrizze meg a címet.

www.rummikub.com
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Manufacturedby:LemadaLightIndustriesLtd.,
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MadeinIsrael.
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