
Специални Джокери
Специалният джокер не може да заеме мястото на Нормален джокер или на който и да е друг вид 
Специален джокер.

Напомняне: Всяка комбинация, поставена на масата, трябва да съдържа поне 3 плочки. Не можете да 
оставяте комбинации с две плочки на игралното поле(дори когато имате Двоен джокер).

При сумата на основата (в самото начало на играта) Специалният джокер представлява числото или 
числата, които замества.

Двоен джокер 
Този Специален джокер може да бъде използван само като Двоен джокер (т.е. като 2 последователни 
числа).

Пример: 

Поредица 2 – Двоен джокер – 5. Двойният джокер представлява
 цифрите 3 и 4. При полагането на основата, тази плочка получава 
стойността и на двете числа, които замества (в този случай стойността е 7).

Група синьо 3 – червено 3 – Двоен джокер. 
Двойният джокер представлява оранжево 3 и черно 3.

Двойният джокер може да бъде заменен или и с двете плочки, които представлява в комбинацията, 
или чрез разместване на комбинацията така, че джокерът да бъде освободен.

Плочката на Двойния джокер може да се използва на което и да е място от комбинацията – като 
първа, средна или последна плочка.

Двойният джокер не може да бъде използван преди цифрата 2 или след числото 12 (само 1 може да 
стои пред 2 и само 13 може да следва 12).

Поредица

Група

Огледален джокер
Огледалният джокер се използва за създаването на огледални серии както при поредиците, така и при 
групите.

Пример:

В Поредици                                                                                       В Групи

Всяко число, добавено от едната страна, трябва да бъде добавено и от другата.

Огледалният джокер представлява стойността на средното число,
например стойността на Джокера е 5.

Комбинациите могат да се развалят или допълват, но този 
Специален джокер може да се използва само като Огледален джокер.

Чудесно средство за игра с еднакви по цвят и стойност плочки.

    Забележка: Дадена серия може да съдържа повече от един Специален или Нормален джокер. 
Едната страна трябва винаги да е огледална на другата последователност от числа (включително и 
джокера).
 

   Пример 1:                                                                                 Пример 2:  

Времетраене:
Всеки играч разполага с 1 минута за всеки ход. Играчите, които преминат този лимит, трябва да 
изтеглят плочка от общия ресурс, с което ходът им приключва.

Незавършен ход:
Играчи, които не могат да завършат хода си в рамките на 1 минута, трябва да върнат плочките, 
намирали се на масата, на предишните им места, да си върнат плочките, които са взели от поставката 
си, и да изтеглят нови 3 плочки от общия ресурс като наказание. С това ходът приключва.

Надграждане на комбинации: 
Всеки играч може да надгради дадена комбинация по всеки от описаните начини (или във всякакви 
съчетания на тези начини), стига комбинациите на игралното поле да са валидни и в края на хода да 
няма останали самостоятелни плочки.

Победител:
Щом приключи и последният рунд, играчът, спечелил най-много игри във всички рундове взети 
заедно, печели. При случай на равенство, играчът с най-висок резултат е победител.

Определяне на резултата:
След като някой играч е изпразнил поставката си (и е извикал „Руммикуб!“), всеки от губещите 
играчи събира стойността на оставащите си плочки. След това всеки от тях поставя отрицателна 
стойност пред своя сбор, а сумата от тези резултати представлява резултата на победителя (този 
резултат е с положителна стойност). В края на игровата сесия всеки играч събира резултатите си от 
изминалите игри. Печели играчът с най-висок резултат.

Съвет за по-лесно пресмятане: положителният резултат от всяка игра е равен на сбора от 
отрицателните резултати.

Ако плочките от общия ресурс свършат, а всички играчи все още имат плочки върху поставките си, за 
победител се счита онзи, чийто сбор на плочките е най-нисък. В този случай, резултатите се 
изчисляват по следния начин: всеки губещ изважда своя сбор от сбора на победителя, за да изчисли 
собствения си резултат (отрицателен); сумата от резултатите на губещите е резултат на победителя 
(положителна стойност).

 

Джокер, сменящ цвета
Джокерът, сменящ цвета, се използва само в поредици и се използва за създаването на комбинация от 
два цвята:

Плочките преди използвания в поредицата Джокер, сменящ цвета, 
трябва да бъдат едноцветни, а тези след него трябва да са в различен цвят.
 
Джокерът, сменящ цвета, може да се използва в края на някоя комбинация, 
но плочките след него трябва да са в различен от предходния цвят. 

Резултати от примерна игрова сесия:
Играч А                        Играч Б                          Играч В                        Играч Г

Игра  1
Игра  2
Игра  3
Игра  4

16
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41
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47
6

Краен резултат: 24 54 45 33
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Стратегия:
В самото начало на играта вариантите може да изглеждат малко, но нейното напредване ще донася 
нови и нови възможности. В някои случаи е добра идея да задържите плочките си и да изчакате 
останалите играчи да запълнят игралното поле.
При определени обстоятелства е уместно да не използвате четвъртата си плочка за оформяне на дадена 
група, а да я задържите за следващия си ход: тогава няма да ви се налага да теглите плочка от общия 
ресурс.
Задържането на джокер в поставката може да се окаже добра стратегия – макар да носи и значителен 
риск, ако играта приключи неочаквано за вас.

® Руммикуб е регистрирана търговска марка.
© Миха и Мариана Херцано, всички права запазени.
Произведено от Лемада Лайт Индъстрис Лимитед
27 Бетзалел, Арад 8909355, Израел.
Внимание! Играта не е подходяща за деца под 
тригодишна възраст, защото съдържа дребни 
елементи. Опасност от задушаване. Възможно е 
съдържанието на кутията да не съвпада с 
примерните илюстрации. Произведено в Израел.

www.rummikub.com

D
-8

60
0/

86
01

-2
23

6-
05

42
 3

/2
/1

6

65 7



Цел на играта:
Да бъдете първият играч, свалил всичките си плочки на игралната маса.

Комбинации:
Има два вида комбинации:
Групата се състои от три или четири плочки с една и съща стойност, 
но с различен цвят.
 

Поредицата се състои от три или повече последователни числа с един 
и същи цвят.
Числото 1 се явява най-ниско; то не може да следва числото 13.

Подготовка:
Изсипете плочките върху масата с лицето надолу и ги размесете. Всеки играч избира една плочка. 
Онзи, чиято плочка носи най-голяма стойност, получава правото да започне първи (играчите се 
редуват по посока на часовниковата стрелка). Изтеглените плочки се връщат обратно и отново се 
размесват. Препоръчва се плочките да са в купчинки по 7 за улеснение. След като вече редът е 
определен, всеки от играчите избира по 14 плочки и ги подрежда върху поставката си. Останалите 
върху масата плочки представляват общия ресурс. Играчите решават колко рунда искат да изиграят; 
всеки рунд се състои от няколко игри. Броят на играчите определя броя на игрите в един рунд – ако 
играчите са четирима, един рунд се състои от четири игри; при трима, рундът е три игри; при двама 
– две игри. Когато играчът изиграе последната плочка от поставката си, едната игра приключва. 
Играчите започват отначало, докато не изиграят броя игри/рундове, на които са се съгласили в 
началото.

Игра:
В първия си ход играчите трябва да поставят върху игралната маса комбинации, чиято обща стойност 
е най-малко 30. Това е т. нар. полагане на основите.

Кутията съдържа:
112 плочки с числата от 1 до 13 (по 2 комплекта в черно, оранжево, синьо и червено), 8 плочки джокер, 
4 поставки и 8 крачета за поставките.

Сглобяване на крачетата и поставката:

По време на тази фаза никой от играчите няма право да размества или надстроява основата.
Джокерът има стойността на плочката, която замества. Ако съответният играч не разполага с плочки за 
достигането на нужната стойност (или избере да пропусне този етап), той трябва да изтегли нова 
плочка от общия ресурс и да отстъпи ред на следващия играч. В следващите ходове, след като играчът е 
поставил основата си, той може да построява други комбинации с плочките от поставката си. При 
всеки ход, при който играчът не може да допълни или създаде комбинация, той тегли плочка от общия 
ресурс и ходът му приключва. Току-що изтеглена плочка не може да бъде поставяна на игралната маса; 
трябва да бъде изчакан следващият ход на съответния играч, за да може плочката да бъде изиграна. 
Играта продължава, докато един от играчите не изпразни поставката си и не извика „Руммикуб!“ Това 
слага край на играта и играчите преброяват своите точки (виж Определяне на резултата). Ако в общия 
ресурс няма повече плочки, но никой от играчите не е приключил с плочките си, играта продължава, 
докато не могат да бъдат поставени повече плочки. Тогава играта приключва.

Разместване:
Разместването е най-забавната част от играта на Руммикуб. Играчите се опитват да поставят в 
игровото пространство колкото се може повече от плочките си, като пререждат или допълват вече 
намиращите се върху масата комбинации. Въпросните комбинации могат да бъдат размествани по 
много начини (следват примери), но в края на хода задължително трябва да останат само допустими 
подредби (групи и поредици), без изолирани плочки.

От 2 до 4 играчи, възраст 7+

.2 .3
Разделете

RL

.1

Плочки на масата

.4

Нормален джокер  
Заменете Нормалния джокер в която и да е комбинация с плочка, чиито цвят и номер 
той представлява.
В случай с група от 3 плочки, джокера може да бъде заменен от плочка, с който и да е от липсващите 
два цвята.
Ако в края на играта върху поставката на играча е останал джокер, това му носи 30 отрицателни 
точки.

Съществуват четири начина за отстраняването на Нормален джокер:

Джокери
Играчът не може да замени джокер преди или по време на полагането на основите.
Плочката, заменяща джокера, може да бъде взета от поставката или от комбинация на масата.
Комбинация с джокер може да се разделя, към нея могат да се добавят или да се премахват плочки.
Джокер, който е бил заменен, трябва да се използва в същия ход като част от нова комбинация.

1 Плочки на поставката

Играчът може да замени 
джокера с която и да е от 
двете плочки в поставката 
си (или и с двете).

Плочки на масата

2 Плочки на поставката

Играчът разделя 
поредицата и отстранява 
джокера.

Плочки на масата

3 Плочки на поставката

Играчът добавя синьото 5 
и отделя джокера.

Плочки на масата

4
Играчът разделя поредицата. 
Черното 1 прибавя към 
групата единици, черното 2 
мести в групата двойки. Това 
отстранява джокера.

Плочки на масата

21 3 4

Примери за разместване на плочките
Добавяне на една или повече плочки от поставката, което разширява дадена 
комбинация: 

Плочки на поставката
Върху масата се намират сини 
плочки със стойност 4, 5 и 6. 
Играчът добавя синьото 3 към 
първата комбинация (тя е 
поредица), а синьото 8 
разширява комбинацията от три 
осмици (група).

Плочки на масата

Отделяне на четвърта плочка от някоя група и нейното включване в нова 
комбинация:

Плочки на поставката
Сред плочките върху поставката 
на играча липсва единствено 
синьо 4, за да се оформи 
поредица. Играчът отделя 
синята плочка от групата 
четворки на масата, след което 
прибавя своите три сини 
плочки, оформяйки синя 
поредица: 3, 4, 5 и 6.

Плочки на масата

Добавяне на четвърта плочка към дадена комбинация и отделяне на друга 
плочка от нея, като с отделената се създава нова комбинация:

Плочки на поставката
Играчът прибавя синьо 11 
към поредицата, а с 
отделената синя осмица 
създава нова група с 
оставащите две свои осмици.

Плочки на масата

Разделяне на поредица:

Плочки на поставката
Играчът разделя поредицата; 
прибавянето на неговата 
червена шестица създава в 
игровото пространство две 
поредици.

Плочки на масата

Комбинирано разделяне:

Плочки на поставката

Включването на синята 
единица позволява на играча 
да оформи две групи и една 
поредица.

Многократно разделяне:

Плочки на поставката

Играчът прережда трите 
настоящи комбинации, след 
което използва черно 10 и 
синьо 5, за да създаде три 
нови групи и една нова 
поредица.

Плочки на масата

свободен

свободен

свободен

или

свободен свободен свободен

или



Цел на играта:
Да бъдете първият играч, свалил всичките си плочки на игралната маса.

Комбинации:
Има два вида комбинации:
Групата се състои от три или четири плочки с една и съща стойност, 
но с различен цвят.
 

Поредицата се състои от три или повече последователни числа с един 
и същи цвят.
Числото 1 се явява най-ниско; то не може да следва числото 13.

Подготовка:
Изсипете плочките върху масата с лицето надолу и ги размесете. Всеки играч избира една плочка. 
Онзи, чиято плочка носи най-голяма стойност, получава правото да започне първи (играчите се 
редуват по посока на часовниковата стрелка). Изтеглените плочки се връщат обратно и отново се 
размесват. Препоръчва се плочките да са в купчинки по 7 за улеснение. След като вече редът е 
определен, всеки от играчите избира по 14 плочки и ги подрежда върху поставката си. Останалите 
върху масата плочки представляват общия ресурс. Играчите решават колко рунда искат да изиграят; 
всеки рунд се състои от няколко игри. Броят на играчите определя броя на игрите в един рунд – ако 
играчите са четирима, един рунд се състои от четири игри; при трима, рундът е три игри; при двама 
– две игри. Когато играчът изиграе последната плочка от поставката си, едната игра приключва. 
Играчите започват отначало, докато не изиграят броя игри/рундове, на които са се съгласили в 
началото.

Игра:
В първия си ход играчите трябва да поставят върху игралната маса комбинации, чиято обща стойност 
е най-малко 30. Това е т. нар. полагане на основите.

Кутията съдържа:
112 плочки с числата от 1 до 13 (по 2 комплекта в черно, оранжево, синьо и червено), 8 плочки джокер, 
4 поставки и 8 крачета за поставките.

Сглобяване на крачетата и поставката:

По време на тази фаза никой от играчите няма право да размества или надстроява основата.
Джокерът има стойността на плочката, която замества. Ако съответният играч не разполага с плочки за 
достигането на нужната стойност (или избере да пропусне този етап), той трябва да изтегли нова 
плочка от общия ресурс и да отстъпи ред на следващия играч. В следващите ходове, след като играчът е 
поставил основата си, той може да построява други комбинации с плочките от поставката си. При 
всеки ход, при който играчът не може да допълни или създаде комбинация, той тегли плочка от общия 
ресурс и ходът му приключва. Току-що изтеглена плочка не може да бъде поставяна на игралната маса; 
трябва да бъде изчакан следващият ход на съответния играч, за да може плочката да бъде изиграна. 
Играта продължава, докато един от играчите не изпразни поставката си и не извика „Руммикуб!“ Това 
слага край на играта и играчите преброяват своите точки (виж Определяне на резултата). Ако в общия 
ресурс няма повече плочки, но никой от играчите не е приключил с плочките си, играта продължава, 
докато не могат да бъдат поставени повече плочки. Тогава играта приключва.

Разместване:
Разместването е най-забавната част от играта на Руммикуб. Играчите се опитват да поставят в 
игровото пространство колкото се може повече от плочките си, като пререждат или допълват вече 
намиращите се върху масата комбинации. Въпросните комбинации могат да бъдат размествани по 
много начини (следват примери), но в края на хода задължително трябва да останат само допустими 
подредби (групи и поредици), без изолирани плочки.

От 2 до 4 играчи, възраст 7+
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Плочки на масата
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Нормален джокер  
Заменете Нормалния джокер в която и да е комбинация с плочка, чиито цвят и номер 
той представлява.
В случай с група от 3 плочки, джокера може да бъде заменен от плочка, с който и да е от липсващите 
два цвята.
Ако в края на играта върху поставката на играча е останал джокер, това му носи 30 отрицателни 
точки.

Съществуват четири начина за отстраняването на Нормален джокер:

Джокери
Играчът не може да замени джокер преди или по време на полагането на основите.
Плочката, заменяща джокера, може да бъде взета от поставката или от комбинация на масата.
Комбинация с джокер може да се разделя, към нея могат да се добавят или да се премахват плочки.
Джокер, който е бил заменен, трябва да се използва в същия ход като част от нова комбинация.

1 Плочки на поставката

Играчът може да замени 
джокера с която и да е от 
двете плочки в поставката 
си (или и с двете).

Плочки на масата

2 Плочки на поставката

Играчът разделя 
поредицата и отстранява 
джокера.

Плочки на масата

3 Плочки на поставката

Играчът добавя синьото 5 
и отделя джокера.

Плочки на масата

4
Играчът разделя поредицата. 
Черното 1 прибавя към 
групата единици, черното 2 
мести в групата двойки. Това 
отстранява джокера.

Плочки на масата

21 3 4

Примери за разместване на плочките
Добавяне на една или повече плочки от поставката, което разширява дадена 
комбинация: 

Плочки на поставката
Върху масата се намират сини 
плочки със стойност 4, 5 и 6. 
Играчът добавя синьото 3 към 
първата комбинация (тя е 
поредица), а синьото 8 
разширява комбинацията от три 
осмици (група).

Плочки на масата

Отделяне на четвърта плочка от някоя група и нейното включване в нова 
комбинация:

Плочки на поставката
Сред плочките върху поставката 
на играча липсва единствено 
синьо 4, за да се оформи 
поредица. Играчът отделя 
синята плочка от групата 
четворки на масата, след което 
прибавя своите три сини 
плочки, оформяйки синя 
поредица: 3, 4, 5 и 6.

Плочки на масата

Добавяне на четвърта плочка към дадена комбинация и отделяне на друга 
плочка от нея, като с отделената се създава нова комбинация:

Плочки на поставката
Играчът прибавя синьо 11 
към поредицата, а с 
отделената синя осмица 
създава нова група с 
оставащите две свои осмици.

Плочки на масата

Разделяне на поредица:

Плочки на поставката
Играчът разделя поредицата; 
прибавянето на неговата 
червена шестица създава в 
игровото пространство две 
поредици.

Плочки на масата

Комбинирано разделяне:

Плочки на поставката

Включването на синята 
единица позволява на играча 
да оформи две групи и една 
поредица.

Многократно разделяне:

Плочки на поставката

Играчът прережда трите 
настоящи комбинации, след 
което използва черно 10 и 
синьо 5, за да създаде три 
нови групи и една нова 
поредица.

Плочки на масата

свободен

свободен

свободен

или

свободен свободен свободен

или



Цел на играта:
Да бъдете първият играч, свалил всичките си плочки на игралната маса.

Комбинации:
Има два вида комбинации:
Групата се състои от три или четири плочки с една и съща стойност, 
но с различен цвят.
 

Поредицата се състои от три или повече последователни числа с един 
и същи цвят.
Числото 1 се явява най-ниско; то не може да следва числото 13.

Подготовка:
Изсипете плочките върху масата с лицето надолу и ги размесете. Всеки играч избира една плочка. 
Онзи, чиято плочка носи най-голяма стойност, получава правото да започне първи (играчите се 
редуват по посока на часовниковата стрелка). Изтеглените плочки се връщат обратно и отново се 
размесват. Препоръчва се плочките да са в купчинки по 7 за улеснение. След като вече редът е 
определен, всеки от играчите избира по 14 плочки и ги подрежда върху поставката си. Останалите 
върху масата плочки представляват общия ресурс. Играчите решават колко рунда искат да изиграят; 
всеки рунд се състои от няколко игри. Броят на играчите определя броя на игрите в един рунд – ако 
играчите са четирима, един рунд се състои от четири игри; при трима, рундът е три игри; при двама 
– две игри. Когато играчът изиграе последната плочка от поставката си, едната игра приключва. 
Играчите започват отначало, докато не изиграят броя игри/рундове, на които са се съгласили в 
началото.

Игра:
В първия си ход играчите трябва да поставят върху игралната маса комбинации, чиято обща стойност 
е най-малко 30. Това е т. нар. полагане на основите.

Кутията съдържа:
112 плочки с числата от 1 до 13 (по 2 комплекта в черно, оранжево, синьо и червено), 8 плочки джокер, 
4 поставки и 8 крачета за поставките.

Сглобяване на крачетата и поставката:

По време на тази фаза никой от играчите няма право да размества или надстроява основата.
Джокерът има стойността на плочката, която замества. Ако съответният играч не разполага с плочки за 
достигането на нужната стойност (или избере да пропусне този етап), той трябва да изтегли нова 
плочка от общия ресурс и да отстъпи ред на следващия играч. В следващите ходове, след като играчът е 
поставил основата си, той може да построява други комбинации с плочките от поставката си. При 
всеки ход, при който играчът не може да допълни или създаде комбинация, той тегли плочка от общия 
ресурс и ходът му приключва. Току-що изтеглена плочка не може да бъде поставяна на игралната маса; 
трябва да бъде изчакан следващият ход на съответния играч, за да може плочката да бъде изиграна. 
Играта продължава, докато един от играчите не изпразни поставката си и не извика „Руммикуб!“ Това 
слага край на играта и играчите преброяват своите точки (виж Определяне на резултата). Ако в общия 
ресурс няма повече плочки, но никой от играчите не е приключил с плочките си, играта продължава, 
докато не могат да бъдат поставени повече плочки. Тогава играта приключва.

Разместване:
Разместването е най-забавната част от играта на Руммикуб. Играчите се опитват да поставят в 
игровото пространство колкото се може повече от плочките си, като пререждат или допълват вече 
намиращите се върху масата комбинации. Въпросните комбинации могат да бъдат размествани по 
много начини (следват примери), но в края на хода задължително трябва да останат само допустими 
подредби (групи и поредици), без изолирани плочки.

От 2 до 4 играчи, възраст 7+
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Нормален джокер  
Заменете Нормалния джокер в която и да е комбинация с плочка, чиито цвят и номер 
той представлява.
В случай с група от 3 плочки, джокера може да бъде заменен от плочка, с който и да е от липсващите 
два цвята.
Ако в края на играта върху поставката на играча е останал джокер, това му носи 30 отрицателни 
точки.

Съществуват четири начина за отстраняването на Нормален джокер:

Джокери
Играчът не може да замени джокер преди или по време на полагането на основите.
Плочката, заменяща джокера, може да бъде взета от поставката или от комбинация на масата.
Комбинация с джокер може да се разделя, към нея могат да се добавят или да се премахват плочки.
Джокер, който е бил заменен, трябва да се използва в същия ход като част от нова комбинация.

1 Плочки на поставката

Играчът може да замени 
джокера с която и да е от 
двете плочки в поставката 
си (или и с двете).

Плочки на масата

2 Плочки на поставката

Играчът разделя 
поредицата и отстранява 
джокера.

Плочки на масата

3 Плочки на поставката

Играчът добавя синьото 5 
и отделя джокера.

Плочки на масата

4
Играчът разделя поредицата. 
Черното 1 прибавя към 
групата единици, черното 2 
мести в групата двойки. Това 
отстранява джокера.

Плочки на масата

21 3 4

Примери за разместване на плочките
Добавяне на една или повече плочки от поставката, което разширява дадена 
комбинация: 

Плочки на поставката
Върху масата се намират сини 
плочки със стойност 4, 5 и 6. 
Играчът добавя синьото 3 към 
първата комбинация (тя е 
поредица), а синьото 8 
разширява комбинацията от три 
осмици (група).

Плочки на масата

Отделяне на четвърта плочка от някоя група и нейното включване в нова 
комбинация:

Плочки на поставката
Сред плочките върху поставката 
на играча липсва единствено 
синьо 4, за да се оформи 
поредица. Играчът отделя 
синята плочка от групата 
четворки на масата, след което 
прибавя своите три сини 
плочки, оформяйки синя 
поредица: 3, 4, 5 и 6.

Плочки на масата

Добавяне на четвърта плочка към дадена комбинация и отделяне на друга 
плочка от нея, като с отделената се създава нова комбинация:

Плочки на поставката
Играчът прибавя синьо 11 
към поредицата, а с 
отделената синя осмица 
създава нова група с 
оставащите две свои осмици.

Плочки на масата

Разделяне на поредица:

Плочки на поставката
Играчът разделя поредицата; 
прибавянето на неговата 
червена шестица създава в 
игровото пространство две 
поредици.

Плочки на масата

Комбинирано разделяне:

Плочки на поставката

Включването на синята 
единица позволява на играча 
да оформи две групи и една 
поредица.

Многократно разделяне:

Плочки на поставката

Играчът прережда трите 
настоящи комбинации, след 
което използва черно 10 и 
синьо 5, за да създаде три 
нови групи и една нова 
поредица.

Плочки на масата

свободен

свободен

свободен

или

свободен свободен свободен

или



Цел на играта:
Да бъдете първият играч, свалил всичките си плочки на игралната маса.

Комбинации:
Има два вида комбинации:
Групата се състои от три или четири плочки с една и съща стойност, 
но с различен цвят.
 

Поредицата се състои от три или повече последователни числа с един 
и същи цвят.
Числото 1 се явява най-ниско; то не може да следва числото 13.

Подготовка:
Изсипете плочките върху масата с лицето надолу и ги размесете. Всеки играч избира една плочка. 
Онзи, чиято плочка носи най-голяма стойност, получава правото да започне първи (играчите се 
редуват по посока на часовниковата стрелка). Изтеглените плочки се връщат обратно и отново се 
размесват. Препоръчва се плочките да са в купчинки по 7 за улеснение. След като вече редът е 
определен, всеки от играчите избира по 14 плочки и ги подрежда върху поставката си. Останалите 
върху масата плочки представляват общия ресурс. Играчите решават колко рунда искат да изиграят; 
всеки рунд се състои от няколко игри. Броят на играчите определя броя на игрите в един рунд – ако 
играчите са четирима, един рунд се състои от четири игри; при трима, рундът е три игри; при двама 
– две игри. Когато играчът изиграе последната плочка от поставката си, едната игра приключва. 
Играчите започват отначало, докато не изиграят броя игри/рундове, на които са се съгласили в 
началото.

Игра:
В първия си ход играчите трябва да поставят върху игралната маса комбинации, чиято обща стойност 
е най-малко 30. Това е т. нар. полагане на основите.

Кутията съдържа:
112 плочки с числата от 1 до 13 (по 2 комплекта в черно, оранжево, синьо и червено), 8 плочки джокер, 
4 поставки и 8 крачета за поставките.

Сглобяване на крачетата и поставката:

По време на тази фаза никой от играчите няма право да размества или надстроява основата.
Джокерът има стойността на плочката, която замества. Ако съответният играч не разполага с плочки за 
достигането на нужната стойност (или избере да пропусне този етап), той трябва да изтегли нова 
плочка от общия ресурс и да отстъпи ред на следващия играч. В следващите ходове, след като играчът е 
поставил основата си, той може да построява други комбинации с плочките от поставката си. При 
всеки ход, при който играчът не може да допълни или създаде комбинация, той тегли плочка от общия 
ресурс и ходът му приключва. Току-що изтеглена плочка не може да бъде поставяна на игралната маса; 
трябва да бъде изчакан следващият ход на съответния играч, за да може плочката да бъде изиграна. 
Играта продължава, докато един от играчите не изпразни поставката си и не извика „Руммикуб!“ Това 
слага край на играта и играчите преброяват своите точки (виж Определяне на резултата). Ако в общия 
ресурс няма повече плочки, но никой от играчите не е приключил с плочките си, играта продължава, 
докато не могат да бъдат поставени повече плочки. Тогава играта приключва.

Разместване:
Разместването е най-забавната част от играта на Руммикуб. Играчите се опитват да поставят в 
игровото пространство колкото се може повече от плочките си, като пререждат или допълват вече 
намиращите се върху масата комбинации. Въпросните комбинации могат да бъдат размествани по 
много начини (следват примери), но в края на хода задължително трябва да останат само допустими 
подредби (групи и поредици), без изолирани плочки.

От 2 до 4 играчи, възраст 7+
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Нормален джокер  
Заменете Нормалния джокер в която и да е комбинация с плочка, чиито цвят и номер 
той представлява.
В случай с група от 3 плочки, джокера може да бъде заменен от плочка, с който и да е от липсващите 
два цвята.
Ако в края на играта върху поставката на играча е останал джокер, това му носи 30 отрицателни 
точки.

Съществуват четири начина за отстраняването на Нормален джокер:

Джокери
Играчът не може да замени джокер преди или по време на полагането на основите.
Плочката, заменяща джокера, може да бъде взета от поставката или от комбинация на масата.
Комбинация с джокер може да се разделя, към нея могат да се добавят или да се премахват плочки.
Джокер, който е бил заменен, трябва да се използва в същия ход като част от нова комбинация.

1 Плочки на поставката

Играчът може да замени 
джокера с която и да е от 
двете плочки в поставката 
си (или и с двете).

Плочки на масата

2 Плочки на поставката

Играчът разделя 
поредицата и отстранява 
джокера.

Плочки на масата

3 Плочки на поставката

Играчът добавя синьото 5 
и отделя джокера.

Плочки на масата

4
Играчът разделя поредицата. 
Черното 1 прибавя към 
групата единици, черното 2 
мести в групата двойки. Това 
отстранява джокера.

Плочки на масата

21 3 4

Примери за разместване на плочките
Добавяне на една или повече плочки от поставката, което разширява дадена 
комбинация: 

Плочки на поставката
Върху масата се намират сини 
плочки със стойност 4, 5 и 6. 
Играчът добавя синьото 3 към 
първата комбинация (тя е 
поредица), а синьото 8 
разширява комбинацията от три 
осмици (група).

Плочки на масата

Отделяне на четвърта плочка от някоя група и нейното включване в нова 
комбинация:

Плочки на поставката
Сред плочките върху поставката 
на играча липсва единствено 
синьо 4, за да се оформи 
поредица. Играчът отделя 
синята плочка от групата 
четворки на масата, след което 
прибавя своите три сини 
плочки, оформяйки синя 
поредица: 3, 4, 5 и 6.

Плочки на масата

Добавяне на четвърта плочка към дадена комбинация и отделяне на друга 
плочка от нея, като с отделената се създава нова комбинация:

Плочки на поставката
Играчът прибавя синьо 11 
към поредицата, а с 
отделената синя осмица 
създава нова група с 
оставащите две свои осмици.

Плочки на масата

Разделяне на поредица:

Плочки на поставката
Играчът разделя поредицата; 
прибавянето на неговата 
червена шестица създава в 
игровото пространство две 
поредици.

Плочки на масата

Комбинирано разделяне:

Плочки на поставката

Включването на синята 
единица позволява на играча 
да оформи две групи и една 
поредица.

Многократно разделяне:

Плочки на поставката

Играчът прережда трите 
настоящи комбинации, след 
което използва черно 10 и 
синьо 5, за да създаде три 
нови групи и една нова 
поредица.

Плочки на масата

свободен

свободен

свободен

или

свободен свободен свободен

или



Специални Джокери
Специалният джокер не може да заеме мястото на Нормален джокер или на който и да е друг вид 
Специален джокер.

Напомняне: Всяка комбинация, поставена на масата, трябва да съдържа поне 3 плочки. Не можете да 
оставяте комбинации с две плочки на игралното поле(дори когато имате Двоен джокер).

При сумата на основата (в самото начало на играта) Специалният джокер представлява числото или 
числата, които замества.

Двоен джокер 
Този Специален джокер може да бъде използван само като Двоен джокер (т.е. като 2 последователни 
числа).

Пример: 

Поредица 2 – Двоен джокер – 5. Двойният джокер представлява
 цифрите 3 и 4. При полагането на основата, тази плочка получава 
стойността и на двете числа, които замества (в този случай стойността е 7).

Група синьо 3 – червено 3 – Двоен джокер. 
Двойният джокер представлява оранжево 3 и черно 3.

Двойният джокер може да бъде заменен или и с двете плочки, които представлява в комбинацията, 
или чрез разместване на комбинацията така, че джокерът да бъде освободен.

Плочката на Двойния джокер може да се използва на което и да е място от комбинацията – като 
първа, средна или последна плочка.

Двойният джокер не може да бъде използван преди цифрата 2 или след числото 12 (само 1 може да 
стои пред 2 и само 13 може да следва 12).

Поредица

Група

Огледален джокер
Огледалният джокер се използва за създаването на огледални серии както при поредиците, така и при 
групите.

Пример:

В Поредици                                                                                       В Групи

Всяко число, добавено от едната страна, трябва да бъде добавено и от другата.

Огледалният джокер представлява стойността на средното число,
например стойността на Джокера е 5.

Комбинациите могат да се развалят или допълват, но този 
Специален джокер може да се използва само като Огледален джокер.

Чудесно средство за игра с еднакви по цвят и стойност плочки.

    Забележка: Дадена серия може да съдържа повече от един Специален или Нормален джокер. 
Едната страна трябва винаги да е огледална на другата последователност от числа (включително и 
джокера).
 

   Пример 1:                                                                                 Пример 2:  

Времетраене:
Всеки играч разполага с 1 минута за всеки ход. Играчите, които преминат този лимит, трябва да 
изтеглят плочка от общия ресурс, с което ходът им приключва.

Незавършен ход:
Играчи, които не могат да завършат хода си в рамките на 1 минута, трябва да върнат плочките, 
намирали се на масата, на предишните им места, да си върнат плочките, които са взели от поставката 
си, и да изтеглят нови 3 плочки от общия ресурс като наказание. С това ходът приключва.

Надграждане на комбинации: 
Всеки играч може да надгради дадена комбинация по всеки от описаните начини (или във всякакви 
съчетания на тези начини), стига комбинациите на игралното поле да са валидни и в края на хода да 
няма останали самостоятелни плочки.

Победител:
Щом приключи и последният рунд, играчът, спечелил най-много игри във всички рундове взети 
заедно, печели. При случай на равенство, играчът с най-висок резултат е победител.

Определяне на резултата:
След като някой играч е изпразнил поставката си (и е извикал „Руммикуб!“), всеки от губещите 
играчи събира стойността на оставащите си плочки. След това всеки от тях поставя отрицателна 
стойност пред своя сбор, а сумата от тези резултати представлява резултата на победителя (този 
резултат е с положителна стойност). В края на игровата сесия всеки играч събира резултатите си от 
изминалите игри. Печели играчът с най-висок резултат.

Съвет за по-лесно пресмятане: положителният резултат от всяка игра е равен на сбора от 
отрицателните резултати.

Ако плочките от общия ресурс свършат, а всички играчи все още имат плочки върху поставките си, за 
победител се счита онзи, чийто сбор на плочките е най-нисък. В този случай, резултатите се 
изчисляват по следния начин: всеки губещ изважда своя сбор от сбора на победителя, за да изчисли 
собствения си резултат (отрицателен); сумата от резултатите на губещите е резултат на победителя 
(положителна стойност).

 

Джокер, сменящ цвета
Джокерът, сменящ цвета, се използва само в поредици и се използва за създаването на комбинация от 
два цвята:

Плочките преди използвания в поредицата Джокер, сменящ цвета, 
трябва да бъдат едноцветни, а тези след него трябва да са в различен цвят.
 
Джокерът, сменящ цвета, може да се използва в края на някоя комбинация, 
но плочките след него трябва да са в различен от предходния цвят. 

Резултати от примерна игрова сесия:
Играч А                        Играч Б                          Играч В                        Играч Г

Игра  1
Игра  2
Игра  3
Игра  4

16
22

2
41

3
5

47
6

Краен резултат: 24 54 45 33

24
6

32
10

+
-
-
-

5
11
13
25

-
-
-
-

-

-
+
-
+

+

-
-
+
-

+-

www.r ummikub.com
PLAY ONLINE

®

Стратегия:
В самото начало на играта вариантите може да изглеждат малко, но нейното напредване ще донася 
нови и нови възможности. В някои случаи е добра идея да задържите плочките си и да изчакате 
останалите играчи да запълнят игралното поле.
При определени обстоятелства е уместно да не използвате четвъртата си плочка за оформяне на дадена 
група, а да я задържите за следващия си ход: тогава няма да ви се налага да теглите плочка от общия 
ресурс.
Задържането на джокер в поставката може да се окаже добра стратегия – макар да носи и значителен 
риск, ако играта приключи неочаквано за вас.

® Руммикуб е регистрирана търговска марка.
© Миха и Мариана Херцано, всички права запазени.
Произведено от Лемада Лайт Индъстрис Лимитед
27 Бетзалел, Арад 8909355, Израел.
Внимание! Играта не е подходяща за деца под 
тригодишна възраст, защото съдържа дребни 
елементи. Опасност от задушаване. Възможно е 
съдържанието на кутията да не съвпада с 
примерните илюстрации. Произведено в Израел.

www.rummikub.com
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Специални Джокери
Специалният джокер не може да заеме мястото на Нормален джокер или на който и да е друг вид 
Специален джокер.

Напомняне: Всяка комбинация, поставена на масата, трябва да съдържа поне 3 плочки. Не можете да 
оставяте комбинации с две плочки на игралното поле(дори когато имате Двоен джокер).

При сумата на основата (в самото начало на играта) Специалният джокер представлява числото или 
числата, които замества.

Двоен джокер 
Този Специален джокер може да бъде използван само като Двоен джокер (т.е. като 2 последователни 
числа).

Пример: 

Поредица 2 – Двоен джокер – 5. Двойният джокер представлява
 цифрите 3 и 4. При полагането на основата, тази плочка получава 
стойността и на двете числа, които замества (в този случай стойността е 7).

Група синьо 3 – червено 3 – Двоен джокер. 
Двойният джокер представлява оранжево 3 и черно 3.

Двойният джокер може да бъде заменен или и с двете плочки, които представлява в комбинацията, 
или чрез разместване на комбинацията така, че джокерът да бъде освободен.

Плочката на Двойния джокер може да се използва на което и да е място от комбинацията – като 
първа, средна или последна плочка.

Двойният джокер не може да бъде използван преди цифрата 2 или след числото 12 (само 1 може да 
стои пред 2 и само 13 може да следва 12).

Поредица

Група

Огледален джокер
Огледалният джокер се използва за създаването на огледални серии както при поредиците, така и при 
групите.

Пример:

В Поредици                                                                                       В Групи

Всяко число, добавено от едната страна, трябва да бъде добавено и от другата.

Огледалният джокер представлява стойността на средното число,
например стойността на Джокера е 5.

Комбинациите могат да се развалят или допълват, но този 
Специален джокер може да се използва само като Огледален джокер.

Чудесно средство за игра с еднакви по цвят и стойност плочки.

    Забележка: Дадена серия може да съдържа повече от един Специален или Нормален джокер. 
Едната страна трябва винаги да е огледална на другата последователност от числа (включително и 
джокера).
 

   Пример 1:                                                                                 Пример 2:  

Времетраене:
Всеки играч разполага с 1 минута за всеки ход. Играчите, които преминат този лимит, трябва да 
изтеглят плочка от общия ресурс, с което ходът им приключва.

Незавършен ход:
Играчи, които не могат да завършат хода си в рамките на 1 минута, трябва да върнат плочките, 
намирали се на масата, на предишните им места, да си върнат плочките, които са взели от поставката 
си, и да изтеглят нови 3 плочки от общия ресурс като наказание. С това ходът приключва.

Надграждане на комбинации: 
Всеки играч може да надгради дадена комбинация по всеки от описаните начини (или във всякакви 
съчетания на тези начини), стига комбинациите на игралното поле да са валидни и в края на хода да 
няма останали самостоятелни плочки.

Победител:
Щом приключи и последният рунд, играчът, спечелил най-много игри във всички рундове взети 
заедно, печели. При случай на равенство, играчът с най-висок резултат е победител.

Определяне на резултата:
След като някой играч е изпразнил поставката си (и е извикал „Руммикуб!“), всеки от губещите 
играчи събира стойността на оставащите си плочки. След това всеки от тях поставя отрицателна 
стойност пред своя сбор, а сумата от тези резултати представлява резултата на победителя (този 
резултат е с положителна стойност). В края на игровата сесия всеки играч събира резултатите си от 
изминалите игри. Печели играчът с най-висок резултат.

Съвет за по-лесно пресмятане: положителният резултат от всяка игра е равен на сбора от 
отрицателните резултати.

Ако плочките от общия ресурс свършат, а всички играчи все още имат плочки върху поставките си, за 
победител се счита онзи, чийто сбор на плочките е най-нисък. В този случай, резултатите се 
изчисляват по следния начин: всеки губещ изважда своя сбор от сбора на победителя, за да изчисли 
собствения си резултат (отрицателен); сумата от резултатите на губещите е резултат на победителя 
(положителна стойност).

 

Джокер, сменящ цвета
Джокерът, сменящ цвета, се използва само в поредици и се използва за създаването на комбинация от 
два цвята:

Плочките преди използвания в поредицата Джокер, сменящ цвета, 
трябва да бъдат едноцветни, а тези след него трябва да са в различен цвят.
 
Джокерът, сменящ цвета, може да се използва в края на някоя комбинация, 
но плочките след него трябва да са в различен от предходния цвят. 

Резултати от примерна игрова сесия:
Играч А                        Играч Б                          Играч В                        Играч Г

Игра  1
Игра  2
Игра  3
Игра  4

16
22

2
41

3
5

47
6

Краен резултат: 24 54 45 33

24
6

32
10

+
-
-
-

5
11
13
25

-
-
-
-

-

-
+
-
+

+

-
-
+
-
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www.r ummikub.com
PLAY ONLINE

®

Стратегия:
В самото начало на играта вариантите може да изглеждат малко, но нейното напредване ще донася 
нови и нови възможности. В някои случаи е добра идея да задържите плочките си и да изчакате 
останалите играчи да запълнят игралното поле.
При определени обстоятелства е уместно да не използвате четвъртата си плочка за оформяне на дадена 
група, а да я задържите за следващия си ход: тогава няма да ви се налага да теглите плочка от общия 
ресурс.
Задържането на джокер в поставката може да се окаже добра стратегия – макар да носи и значителен 
риск, ако играта приключи неочаквано за вас.

® Руммикуб е регистрирана търговска марка.
© Миха и Мариана Херцано, всички права запазени.
Произведено от Лемада Лайт Индъстрис Лимитед
27 Бетзалел, Арад 8909355, Израел.
Внимание! Играта не е подходяща за деца под 
тригодишна възраст, защото съдържа дребни 
елементи. Опасност от задушаване. Възможно е 
съдържанието на кутията да не съвпада с 
примерните илюстрации. Произведено в Израел.
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Специални Джокери
Специалният джокер не може да заеме мястото на Нормален джокер или на който и да е друг вид 
Специален джокер.

Напомняне: Всяка комбинация, поставена на масата, трябва да съдържа поне 3 плочки. Не можете да 
оставяте комбинации с две плочки на игралното поле(дори когато имате Двоен джокер).

При сумата на основата (в самото начало на играта) Специалният джокер представлява числото или 
числата, които замества.

Двоен джокер 
Този Специален джокер може да бъде използван само като Двоен джокер (т.е. като 2 последователни 
числа).

Пример: 

Поредица 2 – Двоен джокер – 5. Двойният джокер представлява
 цифрите 3 и 4. При полагането на основата, тази плочка получава 
стойността и на двете числа, които замества (в този случай стойността е 7).

Група синьо 3 – червено 3 – Двоен джокер. 
Двойният джокер представлява оранжево 3 и черно 3.

Двойният джокер може да бъде заменен или и с двете плочки, които представлява в комбинацията, 
или чрез разместване на комбинацията така, че джокерът да бъде освободен.

Плочката на Двойния джокер може да се използва на което и да е място от комбинацията – като 
първа, средна или последна плочка.

Двойният джокер не може да бъде използван преди цифрата 2 или след числото 12 (само 1 може да 
стои пред 2 и само 13 може да следва 12).

Поредица

Група

Огледален джокер
Огледалният джокер се използва за създаването на огледални серии както при поредиците, така и при 
групите.

Пример:

В Поредици                                                                                       В Групи

Всяко число, добавено от едната страна, трябва да бъде добавено и от другата.

Огледалният джокер представлява стойността на средното число,
например стойността на Джокера е 5.

Комбинациите могат да се развалят или допълват, но този 
Специален джокер може да се използва само като Огледален джокер.

Чудесно средство за игра с еднакви по цвят и стойност плочки.

    Забележка: Дадена серия може да съдържа повече от един Специален или Нормален джокер. 
Едната страна трябва винаги да е огледална на другата последователност от числа (включително и 
джокера).
 

   Пример 1:                                                                                 Пример 2:  

Времетраене:
Всеки играч разполага с 1 минута за всеки ход. Играчите, които преминат този лимит, трябва да 
изтеглят плочка от общия ресурс, с което ходът им приключва.

Незавършен ход:
Играчи, които не могат да завършат хода си в рамките на 1 минута, трябва да върнат плочките, 
намирали се на масата, на предишните им места, да си върнат плочките, които са взели от поставката 
си, и да изтеглят нови 3 плочки от общия ресурс като наказание. С това ходът приключва.

Надграждане на комбинации: 
Всеки играч може да надгради дадена комбинация по всеки от описаните начини (или във всякакви 
съчетания на тези начини), стига комбинациите на игралното поле да са валидни и в края на хода да 
няма останали самостоятелни плочки.

Победител:
Щом приключи и последният рунд, играчът, спечелил най-много игри във всички рундове взети 
заедно, печели. При случай на равенство, играчът с най-висок резултат е победител.

Определяне на резултата:
След като някой играч е изпразнил поставката си (и е извикал „Руммикуб!“), всеки от губещите 
играчи събира стойността на оставащите си плочки. След това всеки от тях поставя отрицателна 
стойност пред своя сбор, а сумата от тези резултати представлява резултата на победителя (този 
резултат е с положителна стойност). В края на игровата сесия всеки играч събира резултатите си от 
изминалите игри. Печели играчът с най-висок резултат.

Съвет за по-лесно пресмятане: положителният резултат от всяка игра е равен на сбора от 
отрицателните резултати.

Ако плочките от общия ресурс свършат, а всички играчи все още имат плочки върху поставките си, за 
победител се счита онзи, чийто сбор на плочките е най-нисък. В този случай, резултатите се 
изчисляват по следния начин: всеки губещ изважда своя сбор от сбора на победителя, за да изчисли 
собствения си резултат (отрицателен); сумата от резултатите на губещите е резултат на победителя 
(положителна стойност).

 

Джокер, сменящ цвета
Джокерът, сменящ цвета, се използва само в поредици и се използва за създаването на комбинация от 
два цвята:

Плочките преди използвания в поредицата Джокер, сменящ цвета, 
трябва да бъдат едноцветни, а тези след него трябва да са в различен цвят.
 
Джокерът, сменящ цвета, може да се използва в края на някоя комбинация, 
но плочките след него трябва да са в различен от предходния цвят. 

Резултати от примерна игрова сесия:
Играч А                        Играч Б                          Играч В                        Играч Г

Игра  1
Игра  2
Игра  3
Игра  4

16
22

2
41

3
5

47
6

Краен резултат: 24 54 45 33

24
6

32
10

+
-
-
-

5
11
13
25

-
-
-
-

-

-
+
-
+

+

-
-
+
-

+-

www.r ummikub.com
PLAY ONLINE

®

Стратегия:
В самото начало на играта вариантите може да изглеждат малко, но нейното напредване ще донася 
нови и нови възможности. В някои случаи е добра идея да задържите плочките си и да изчакате 
останалите играчи да запълнят игралното поле.
При определени обстоятелства е уместно да не използвате четвъртата си плочка за оформяне на дадена 
група, а да я задържите за следващия си ход: тогава няма да ви се налага да теглите плочка от общия 
ресурс.
Задържането на джокер в поставката може да се окаже добра стратегия – макар да носи и значителен 
риск, ако играта приключи неочаквано за вас.

® Руммикуб е регистрирана търговска марка.
© Миха и Мариана Херцано, всички права запазени.
Произведено от Лемада Лайт Индъстрис Лимитед
27 Бетзалел, Арад 8909355, Израел.
Внимание! Играта не е подходяща за деца под 
тригодишна възраст, защото съдържа дребни 
елементи. Опасност от задушаване. Възможно е 
съдържанието на кутията да не съвпада с 
примерните илюстрации. Произведено в Израел.

www.rummikub.com
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