Pravidla Joker

Pravidla hry Joker
Pravidla Joker pro druţstvo
Pravidla Joker pro systém vyřazovánÍ
Tabulka pro rozmístění hráčů ke stolům podle čísla losu

Pravidla hry Joker
Jednotlivci:
 Začíná se losováním hráčů.
 Podle vylosování se sestaví čtyřčlenná skupina. Pokud nelze sestavit čtyřčlennou skupinu,
pořádající organizace odvolá své hráče, aby byla dosažena čtyřčlenná skupina.
 Umístění hráčů ke stolu je podle vylosování čísel hráči. Toto sestavení je uvedeno na hrací kartě.

karty JOKER
kolo
I.
II.
III.
IV.

datum:
stůl:

Jméno hráče podle vylosování

jméno jméno jméno jméno
Součet zbylých karet v prvním kole
Součet zbylých karet v druhém kole
v druhémvkioookokolekole
Součet z prvního a druhého kola
v druhémvkioookokolekole

V.
VI.
VII.
VIII.
pořadí

Součet bodů všech kol

 První ve skupině je zapisovatel a zároveň i kontroluje správný počet bodů zbylých karet. Ostatní
hráči kontrolují správný zápis zapisovatele.
 Hraje se čtyři hry po osmi kolech, pokud není stanoveno jinak

Samotná hra:
 První hráč v listině zamíchá karty. Hráč po jeho levé straně sejme a prohlídne tři karty, zda se
nenachází karta JOKERa. Pokud se tato karta nachází v těchto tří karet, zůstává mu. Jsou- li dvě
karty JOKERa, bere se pouze jedna karta!!!
 Pokud hráči při snímání vypadnou karty, počítá se třetí karty z vypadlých karet. Nikoliv ze zbylých
karet držených v ruce.
 První hráč rozdá po jedné kartě hráčům celkem dvanáct karet. Třináctou kartu dá hráči po své levici.
 Rozdá-li špatný počet karet, rozdává se znova, ale nesnímá se.
 Hráč, který má třináctou kartu, vyhazuje jako první do středu stolu, tj. koš, vedle zbylých karet balíček. Tento hráč si nebere z balíčku.
 Další hráč po levici si sejme z balíčku a vyhazuje jednu kartu do koše.

KOŠ

BALÍČEK

 Po třetím kole je moţné vyhodit do koše JOKERa, dříve ne!!! Pokud se tak stane, vrací se karta
hráči zpět. V tomto kole lze i vykládat na stůl. Karty se vykládají v postupu: první postupka čistá –
pokládá se na levou stranu. Musí být bez použití JOKERa – tj. čistá. Zbylé karty mohou
obsahovat JOKERa. Celkový součet musí být minimálně 42 bodů.

ČISTÁ POSTUPKA

ŠPINAVÁ POSTUPKA

 Sestava karet

DOBŘE

DOBŘE

 Použije-li hráč stejné hodnoty karet, vykládá se vždy tak, aby shodné barvy byly na prvním a třetím
místě. Nikdy nesmí být stejné barvy vedle sebe. Použije-li hráč stejné hodnoty karet všech barev.
Vykládá se stejně, ale čtvrtá karta se překříží přes vyložené tři karty.

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

 Do čisté postupky se nesmí vkládat Joker. Pouze karty s hodnotou.
ČISTÁ POSTUPKA

ČISTÁ POSTUPKA

DOBŘE

ŠPATNĚ

 Sčítání karet

30 bodů

31 bodů

30 bodů

6 bodů

18 bodů

33 bodů

 Hráč, který vykládá, nejprve vyloţí sobě a potom ostatním. Není možné, aby hráč vyložil sobě,
potom ostatním a ještě vyložil dál sobě. Výjimka je pouze v případě, kdy hráč získá z jiných
vyložených karet hráčů JOKERa. Tuto kartu musí v tomto kole vyložit, nelze si ji ponechat do
dalšího kola nebo hry.
 Hráč, který už má vyloženo, může vkládat své karty ostatním hráčům, kteří mají vyložené karty.
 Hráč, který nemá vyloţeno na stole, nemůţe vyhodit kartu, kterou může doplnit sestavu
vyložených karet dalších hráčů.
 Vyhodí-li hráč, který již má vyloženy karty kartu, která může být použita dalším hráčem do sestavy
vyložených karet, tato karta se nesmí vzít. „Vyhozeno do koše – smůla hráče“.
 Kartu z koše může vzít hráč pouze ve dvou případech.
a) kdy vyhozenou kartu použije pro své karty držené v ruce.

HRÁČ DRŢÍ KARTY V RUCE

KARTY VYHOZENÉ - KOŠ

KARTY PRO VYLOŢENÍ NA STŮL

ZBYLÉ KARTY V RUCE

b) kdy vyhozenou kartu použije pro doplnění sestavy vyložených karet svých, nebo i spoluhráčů,
s vložením své karty.
HRÁČ DRŢÍ KARTY V RUCE

KARTY NA STOLE

KARTY VYHOZENÉ - KOŠ

DOPLNĚNÁ SESTAVA KARET
NA STOLE

 V případě, kdy hráč nemá vyloženo a nemá možnost vyhodit kartu, která nemůže být použita.
Oznámí hráč tuto skutečnost rozhodčímu, ten potvrdí a hráč sám vyhodí kartu.
 Hráč, který špatně sestaví karty, bere karty zpět a jedno kolo nehraje.
 Vyhodí-li hráč JOKERa do odhozeného balíčku, tato karta se dává křížem přes balíček a v tomto
kole nelze uzavřít.

 Pokud se dobere balíček karet, otočí se z vyhozených karet a první hráč zamíchá karty.
 Hráč při uzavírání hry, tj. zbaví se všech svých karet, poslední kartu otočí rubem na odkládací
hromádku - koš.

KONEC HRY
 V případě, zbude-li hráči JOKER držený v ruce, ukáže ostatním tuto kartu a potom druhou kartou
uzavře hru.

 Varianta, kdy lze uzavřít po výměně JOKERa, drží-li hráč dvě poslední karty.
poslední dvě karty drţí hráč v ruce

NOVÁ SESTAVA KARET NA STOLE

KARTY NA STOLE

karta na zavření

konec hry

HODNOTY KARET:
A – 11b
K – 10b

Q – 10b

J – 10b

10 – 10b

9 – 9b

8 – 8b

7 – 7b

6 – 6b

5 – 5b

4 – 4b

3 – 3b

2 – 2b

JOKER – 20b

Zůstane-li hráči při uzavření hry všech dvanáct karet bez Jokera– 100b
s jedním Jokerem – 120b
s dvouma Jokerama – 140b
s třemi Jokery – 160b
se čtyřmi Jokery – 180b

Pravidla Joker pro druţstvo
 Hra začíná sestavou čtyřčlenného družstva – klub. Seznam jmen napíše kapitán družstva na
lístek a předá pořadateli.
družstvo klub
jméno

AAAA

jméno

BBBB

jméno

CCCC

jméno

DDDD

 Pořadatel z vybraných lístků od kapitánů opíše první jména z lístků na hrací kartu, takto
postupuje, až opíše poslední jména na hrací kartu.

karty JOKER
družstvo

kolo
I.
II.

datum:
stůl: 1

jméno jméno jméno jméno
AAAA DDDD HHHH LLLL

karty JOKER
družstvo

kolo
I.
II.

III.

III.

IV.

IV.

pořadí

pořadí

datum:
stůl:

2

jméno jméno jméno jméno
BBBB EEEE IIII
MMMM

družstvo klub

družstvo klub

družstvo klub

družstvo klub

jméno

AAAA

jméno

DDDD

jméno

HHHH

jméno

LLLL

jméno

BBBB

jméno

EEEE

jméno

IIII

jméno

MMMM

jméno

CCCC

jméno

FFFF

jméno

JJJJ

jméno

NNNN

jméno

DDDD

jméno

GGGG

jméno

KKKK

jméno

OOOO

 Pokud je z klubu více hráčů, např. 8 hráčů, rozdělí se do družstva A, B.
 Pokud do družstva chybí hráč, může si ho vypůjčit z jiného klubu. Tento hráč hraje za
družstvo - klub. V případě, že jsou z každého klubu dva hráči, domluví si za jaké družstvo klub budou hrát.
 Hraje se jedna hra po čtyřech kolech.
 Po dohře se sečte součet bodů hráčů družstva. Vyhrává družstvo s nejnižším počtem bodů.

Pravidla Joker pro systém vyřazování
 Stejná pravidla jako u jednotlivců
 Postupují první dva hráči s nejnižším počtem bodů
 Třetí hráč postupuje podle tabulky, která vyhodnotí počet postupujících hráčů s nejnižším
počtem bodů z celkového počtu hráčů.

 Čtvrtý hráč končí.
 Vítězí hráč, který postoupil do finále, ve kterém získal nejnižší počet bodů

VYTVOŘENO Z PODKLADŮ PŘEDSEDŮ KLUBŮ Jokeru ČR
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