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ATLETICKÉ ZÁVODY  
DJ05172 Atletické hry 

Věk: 7-99let, hráči: 2-5, délka hry: 15 min, Obsah: 60 karet, 2 medailí, cíl hry: získat 5 medailí. 

Karty zamíchejte a každý hráč dostane 7 karet. Uprostřed stolu se umístí lícem nahoru 5 karet 
a zbylé karty tvoří balíček umístěný lícem nahoru. 

Hráči se mají zbavit všech svých karet, které vykládají na stůl ve správné kombinaci barev a 
čísel. Hráč získá medaili, když se mu v jednom kole podaří vyložit všechny své karty. 

Průběh hry: Nejmladší hráč začíná a hraje se dále ve směru hodinových ručiček. Hráč, který je 
na řadě se snaží vyložit najednou co nejvíce svých karet. Karty se pokládají na vrchní kartu, 
která je na stole, a to v případech kdy: 

Hodnota karty hráče jeshodná s hodnotou karty na stole 

Karta hráče má stejnou barvu jako karta na stole a její hodnota je o jedno číslo vyšší nebo 
nižší. 

Poznámka: Na kartu sč.1 je možno položit jen kartu s č.2 a na kartu s č.10 je možno položit jen 
kartu č. 9 

V jednom kole hráč může: 

- Vyložit více karet najednou, jednu po druhé a tím vytvoří balíček karet. Podle poslední 
vyložené karty se odvíjí další vykládání karet. 

- Hráč může vyložit jednu kartu navrch jednoho balíčku a druhou kartu navrch druhého 
balíčku karet atd. 

- Hráč může vytvořit mezeru – přesune karty na stole z jednoho balíčku do druhého jednu 
po druhé. Pokud přesunutím karet vytvoří volný prostor, může ho zaplnit jakoukoliv 
kartou. Tento postup umožňuje hráči vyložit co nejvíce karet. 

- Pokud hráč v jednom kole vyloží všechny své karty,získává medaili a vezme si 7 nových 
karet. 

- Pokud nemůže vyložit v jednom kole všechny karty, ponechá si v ruce zbylé karty a 
z balíčku si líhne 3 nové karty. 

Poznámka: Pokud v dobíracím balíčku nezůstala žádníkarta, odeberou se všechny karty ze 
středu stolu a zůstanou tam jen vrchní karty z každé hromádky. Odebrané karty se zamíchají a 
vytvoří nový balíček. 
Závěr: Jakmile hráč získá 5 medaili, hra končí a hráč se stává Atletem roku. 

Návod ke stažení na www.navodyzfrancie.cz


