
Atletism (Athletic games), joc de societate Cod DJ05172 

 

Vârsta recomandată: 7-99 ani. Pentru 2-5 jucători.  

Conține: 60 cărți, 25 medalii. Scopul jocului: să câștigi 5 medalii. 

 

Reguli de joc: Se amestecă toate cărțile și se împart câte 7 fiecărui jucător. Alte 5 

cărți se pun cu fața în sus, în cruce, în mijlocul mesei de joc; restul se lasă în teanc, 

reprezentând rezervele. Jucătorii joacă cărțile proprii; dacă la o mână reușesc să le 

dea jos pe toate, câștigă o medalie. 

Începe cel mai tânăr jucător și se continuă în sensul acelor de ceasornic. Atunci când 

le e rândul, jucătorii încearcă să joace cât mai multe cărți din mână. Jucătorii pot să 

pună o carte din mână peste altele de jos dacă: 

- Valoarea cărții din mână este egală cu cea a cărții de jos, peste care o pune pe a sa; 
- Cartea pe care o are este din aceeași categorie (aceeași culoare la chenar) și are o 

valoare +1 sau -1 față de cartea de jos. Notă: peste cartea cu cifra 1 se poate pune 
doar 2, iar peste 10 doar o carte cu 9. 
La o mână, un jucător poate: 

• Să pună jos mai multe cărți deodată, una peste alta, cea de deasupra fiind referința 
pentru continuarea jocului; 

• Să pună jos o carte peste alta/altele de jos, și o altă carte peste alt teanc format de 
jucători (să dea cărți din mână jos în stive diferite din cerc); 

• Să mute o stivă creată anterior peste alta din zona de joc, lăsând astfel un loc gol în 
cercul de cărți. Jucătorul mută cărțile una câte una, respectând regulile de joc ale 
suprapunerii cărților. În locul gol rămas, poate să pună orice carte dorește din cele 
proprii. Se creează astfel oportunitatea de a juca noi cărți. 
Dacă un jucător poate să dea jos la o mână toate cărțile pe care le are, câștigă o 

medalie. Ia din teancul de rezerve alte 7 cărți și jocul continuă cu următorul jucător. 

Jucătorii care au rămas cu cărți în mână și nu mai pot face alte combinații, păstrează 

cărțile nefolosite și iau încă 3. Este apoi rândul următorului jucător.  

Notă: atunci când teancul de rezerve se termină, se amestecă cele jucate deja, cu 

excepția celor 5 de deasupra stivelor din centrul mesei de joc. 



Atunci când un jucător reușește să câștige 5 medalii, este declarat atletul anului și 

jocul (antrenamentul) se termină. 

Pe  cartonașele cu reguli din interiorul pachetului sunt ilustrate exemple de 

suprapunere a cărților. 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


