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Mikádo
Hra  s  barevnými  dřevěnými  tyčkami
mikádo  vyžaduje  absolutní  soustředění,
klid a zručnost.

V balení najdeš 41 barevných tyček.

1 × růžová (mikado) .................... 10 bodů
8 × modrá ...................................... 8 bodů
8 × červená .................................... 5 bodů
8 × žlutá ........................................ 3 body
8 × oranžová .................................. 2 body
8 × zelená ........................................ 1 bod
1 × dřevěný kroužek
1 × barevná vrhací kostka

Cíl hry
Každý hráč zkouší vytáhnout z dřevěného
kroužku  co  nejvíce  tyček  mikáda.  Hru
vyhrává  ten,  kdo  na  konci  hry  docílil
nejvyššího počtu bodů.

Příprava hry
Vezmi  všechny  tyčky  mikáda  do  jedné
ruky  a  dřevěný  kroužek  do  druhé  ruky.
Nasuň  dřevěný  kroužek  na  celý  svazek
dřevěných  tyček  a  umísti  ho  uprostřed
jejich délky. Nyní postav tyčky s kroužkem
svisle na hrací plochu.

Rozprostři  tyčky  vějířovitě  tak,  aby  celý
svazek zůstal na ploše samostatně stát.
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Výhodou je, když hrací plocha nemá moc
kluzký  povrch.  Nyní  můžeš  opatrně
svazek tyček s kroužkem pustit. Připravte
si hrací kostku.

Pravidla
Komu  jako  prvnímu  padne  na  kostce
růžová barva, začíná hru.

První  hráč  nejdříve  hodí  kostkou.  Nyní
vytáhni  z  dřevěného  kroužku  tyčku  té
barvy, která ti padla na kostce.

Každé  barvě  je  přiřazen  určitý  počet
bodů.  Za  zelenou obdržíš  jeden bod,  za
oranžovou  2  body,  za  žlutou  3  body,  za
červenou 5 bodů, za modrou 8 bodů a za
růžovou 10 bodů.

S  hrou  dále  pokračujte  ve  směru
hodinových ručiček. Hra končí, pokud se
po vytažení tyčky dřevěný kroužek dotkne
hrací  plochy  a  tyčky  se  rozpadnou nebo
pokud  je  dřevěný  kroužek  držen  pouze
třemi tyčkami.

Tyčka,  která způsobila  tento pád,  nesmí
být  započítána  do  bodového  hodnocení
hráče.  Pokud  hráč  hodí  kostkou  barvu,
která se již ve svazku v dřevěném kroužku
nenachází, musí jedno kolo vysadit.

Hru  vyhrává  ten,  kdo  má  na  konci  hry
nejvyšší počet bodů.
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