
DJ05172 – Strateegiamäng “Spordivõistlused” 
 
Vanus alates: 7-99  
Mängijate arv: 2-4 

Mäng sisaldab: 60 mängukaarti, 25 medalit.  
Eesmärk: võita 5 medalit. 
 
Mängu ettevalmistus: Segage mängukaardid ja jagage igale mängijale 7 kaarti. Asetage 
5 mängukaarti mängulaua keskele ringikujuliselt, pilt ülespoole. Asetage ülejäänud 
kaardid ühte kuhja, pilt allapoole suunatud. Medalid asetage kaardipaki kõrvale. 
 
Mängu põhimõte: Mängijad peavad enda käes olevatest mängukaartidest lahti saama 
nii, et need sobituksid ringis olevate kaartidega. Kui nad mängivad oma käes olevad 
kaardid edukalt lauale, võidavad nad medali.  
 
Mängu käik: Kõige noorem mängija alustab ja mäng liigub edasi päripäeva. Oma korra 
ajal proovib mängija käest ära käia järgemööda nii palju kaarte, kui võimalik. Mängija 
saab käia oma kaardi mängulaua keskel asuvale kaardile, kui: 

- Mängija käes oleva kaardi väärtus on sama mis mängulaual (näiteks nr 1). 
- Mängija käes oleva kaardi värv on sama ja väärtus ühe võrra kõrgem või 

madalam, kui mängulaual oleval kaardil (näiteks kollane 2 ja kollane 3 või vastupidi). 
 
Märkus 1. Numbriga “1” tähistatud kaardile saab käia vaid kaarti nr 2 ning numbriga 
“10” tähistatud kaardile saab käia vaid kaarti nr 9. 
 
Enda mängukorra ajal: 

- Käige nii palju kaarte üksteise järel kui võimalik. Viimane kaardikuhjale käidud 
kaart määrab, missugust kaarti saab käia järgmisena.  

- Mängukaarte võib ringis asetada erinevatele kaardikuhjadele. 
- Looge kaartide ringi sisse "auk" – tõstke sobivaid kaarte ühest kaardikuhjast 

teise, järgides mängureegleid (näiteks: ringis oleva punase “8” saan tõsta ringis oleva 
punase “7” peale). Tekkinud tühjale kohale võib seejärel käia mistahes kaardi. See avab 
uusi võimalusi maksimaalse arvu kaartide lauale käimiseks. 

- Kui mängija suudab maha käia kõik oma kaardid ühe mängukorra jooksul, 
võidab ta medali. Ta võtab 7 uut kaarti ja seejärel on järgmise mängija kord. 

- Kui mängija ei suuda kõiki oma mängukaarte ühe korra ajal lauale käia, siis  
võtab ta kätte jäänud kaartidele lisaks kaardikuhjast 3 uut mängukaarti ning mängukord 
läheb järgmisele mängijale. 
 
Märkus 2. Kui laual olevas kaardikuhjas ei ole rohkem mängukaarte, kogutakse kõik 
kaardid mängulaua keskelt kokku,  välja arvatud ringis olevad kõige pealmised kaardid. 
Kaardid segatakse omavahel ja asetatakse ühte kuhja, pilt allapoole suunatud.  

Mängu lõpp: Kui üks mängija on võitnud kokku 5 medalit, on mäng läbi ja ta 
kuulutatakse Aasta Sportlaseks.    

Näidis 
Näidised mängukäigu kohta 

 

  
 

A - Mängija käib oma sinise mängukaardi nr 7  
lilla mängukaardi nr 7 peale. 
B - Mängija liigutab roosa mängukaardi nr 1 
mängulaual sinisele kaardile nr 1. See tekitab 
mängukaartide ringi tühja koha. 
C - Mängija käib suvalise kaardi tühjale 
kohale.  
D - Mängija käib oranži mängukaardi nr 1, siis 
kollase kaardi nr 1 ja seejärel kollase kaardi nr 
2 mängulaual oleva roosa kaardi nr 1 peale.  
E - Mängija liigutab kollase mängukaardi nr 3 

mängulaual kollase kaardi nr 2 peale, tekitades mängukaartide ringi augu. 
F - Mängija käib oma punase mängukaardi nr 5 mängulaual tekkinud tühja koha peale 
ja asetab selle peale oranži mängukaardi nr 5.  


