


Rondomino 
http://www.gemklub.hu 

A Rondomino-t ugyanúgy játsszuk, mint a sima dominót. Csak 
egy különbség van a két játék között: ennek a játéknak a 
kövei nem egyenesek.  

™ 

2-4 játékos részére, 5 éves kortól 

Tartazékok 

28 Rondomino-kı 

Szükség lehet még papírra és ceruzára. 



A játék célja 

Aki elıször eléri a 100 pontot, az a nyertes. 

Elıkészületek 

A 28 követ, a számos oldalukkal lefelé, az asztal közepére 
rakjuk, és megkeverjük. Két játékos esetén a játékosok 7 
követ, 3 játékos esetén 6-ot, míg 4 játékos esetén 5 követ 
húznak.  Minden játékos úgy tartja a köveit maga elıtt, hogy 
azt a többiek ne láthassák.  A többi kıbıl húzópaklit képzünk.  

A játék menete 

Az a játékos kezd, aki elıtt a legnagyobb egyforma számos, 
pl. a 6/6-os kı van. Ez a játékos a kövét az asztal közepére 
rakja. Ha senkinél sincs ilyen dupla kı, az a játékos kezd, 
akinél a legnagyobb összértékő kı van. A soron lévı játékos 
a már lerakott sor egyik szélére lerak egy saját követ, amin 
olyan szám található, mint a sor szélén lévı dominók egyikén. 
A játék folyamán egy Rondomino-kígyó alakul ki a játékosok 
elıtt. 



1-es példa: 
A játékos úgy dönt, hogy az 
egyes mellé tesz le követ. Ezt 
kétféleképpen teheti meg. Az ı 
köve balra és jobbra is állhat. 

2-es példa 
A soron lévı játékos a 
6-os mellé szeretne 
lerakni egy követ. 
Csak olyan követ 
választhat, ami jobbra 
kanyarodik. 

Ha valaki nem tud, vagy nem akar dominót lerakni, az 
passzol, és húz egy követ a húzópakliból. Ennek a játékosnak 
ez a kör befejezıdött. 



A kövek blokkolása 

A játékban több lehetıség is adódik, hogy a kígyó egyik végét 
elzárjuk, és ezzel a további kövek lerakását megakadályozzuk. 

• Ha már nincs olyan kı játékban, amelyen a kígyó két 
végén látható számok valamelyike rajta van. 

• Van ilyen kı, de az asztalon lévı kövek megakadályozzák 
egy újabb lerakását, mint ahogy az elızı oldali, és a bal 
ábrán látszik. (Vagyis nem fér oda) 

•  A kígyó két vége egybeér, egy zárt hurkot alakítva így ki. 
Ez látható a jobb oldali ábrán. 

  

Figyelem: Csak akkor célszerő egy követ úgy lerakni, hogy az 
a kígyó mindkét végét lezárja, ha biztosak vagyunk a 
gyızelmünkben.  



Egy forduló vége 

Egy fordulónak akkor van vége, ha egy játékos lerakta az 
összes követ a kezébıl, vagy már minden játékos passzolt, 
mivel több követ már nem tud lerakni. 

Rundensieger 
 

Az nyeri a kört, akinek elıször fogytak el a kövek a kezébıl, 
vagy ha ilyen nincs, akkor az a nyertes, akinek a legkevesebb 
dominó van a kezében. 

Értékelés 
 

A többi játékos összeadja a kövein található számokat. 
Ezeket a pontokat kapja meg a kör nyertese.  

A játék vége 

Az a játékos nyeri a játékot, aki elıször éri el a 100 pontot. 



Variációk 

Utánhúzás 
Ha valaki nem tud rakni, és a húzott kı sem illik a sor két 
végére, akkor addig kell húzni, amíg nem találunk egy passzoló 
követ. 

Húzás nélkül 
 

Aki nem tud követ lerakni, passzol. A húzópakliból ebben a 
variánsban nem húzunk a passzolás után. Ha már mindenki 
passzol, vége a játéknak. Az nyert, akinek a köveinek értéke a 
legkevesebb. Azaz csak a kezünkben lévı dominókkal 
gazdálkodhatunk. 

Csapatjáték 
 

A játék elején mindenki 7 követ húz. Két játékos alkot egy 
csapatot. Ilyenkor a nyertes csapat a vesztes csapat köveinek 
összértékét kapja meg. Az a csapat nyer, aki elıbb éri el a 100 
pontot. Persze ekkor is játszhatjuk az elıbbi két variáció 
bármelyikét.  

További játékvariációk: 
www.blueorangegames.com 
 
 
Fordította: CsaBull http://www.gemklub.hu 
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