שם המשחק

!Sushi Go

נתונים טכניים

 2-5שחקנים ,מומלץ ב 3-4-שחקנים ,זמן משחק של  20דקות ,גילאי  8ומעלה.

מטרה

לצבור את מירב הנקודות בתום שלושה סיבובים.

מצב התחלתי

ערבבו את ערימת קלפי הסושי ( 108קלפים) והניחו אותה במרכז השולחן.

תיאור כללי

 המשחק מורכב משלושה סיבובי משחק ,המתנהלים בשיטת דראפט. בתחילת כל סיבוב מחלקים לכל שחקן כמות קלפים בהתאם למס' השחקנים:מס' השחקנים
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מס' הקלפים
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 כל תור מורכב מבחירת קלף ע"י השחקנים וביצוע.קביעת סדר

 בו זמנית כל שחקן בוחר את אחד מהקלפים שבידו ומעביר את השאר לשכנו (מונחים ביןהשחקנים).
 -בסיבוב הראשון והשלישי מעבירים את הקלפים עם כיוון השעון ,בסיבוב השני נגד כיוון השעון.

מהלך תור

 כל שחקן בוחר קלף מידו . בו זמנית כל השחקנים חושפים את הקלף שבחרו ומניחים אותו מולם. הקלפים עוברים במעגל ,ומתבצעים מס' תורים כאלה ,עד אשר לא יוותרו לאף שחקן קלפיםביד.

סוף המשחק

 המשחק תם בסוף הסיבוב השלישי. השחקן בעל מירב קלפי הפודינג מקבל  6נקודות. השחקן בעל מס' קלפי הפודינג הקטן ביותר מאבד  6נקודות. -השחקן בעל מירב הנקודות הוא המנצח (שובר שוויון :מירב קלפי הפודינג).

סיום סיבוב

 כל שחקן מקבל ניקוד בהתאם לקלפים ששיחק: כל שלישיית סשימי מקנה  10נקודות. כל זוג טמפורה מקנה  5נקודות. כל ניגירי מקנה נקודות בהתאם לרשום עליו ( .)1/2/3ניגירי המונח על ווסאבי מקנהניקוד גבוה פי .3
  1/2/3/4/5קלפי דמפלינג מקנים  1/3/5/10/15נקודות. השחקן בעל מירב קלפי רול מאקי מקבל  6נקודות .השחקן במקום השני מקבל 3נקודות.
 הסירו מהשולחן את כל הקלפים למעט קלפי הפודינג. -חלקו לשחקנים קלפים חדשים מהקופה והחלו את הסיבוב הבא.

חוקים נוספים

 אם שיחקת ווסאבי ,הנח על גביו את הניגירי הבא שתשחק באותו הסיבוב. אם שיחקת קלף צ'ופסטיקס ,הנך רשאי פעם אחת בסיבוב זה לבחור לשחק  2קלפים מידך .אםעשית זאת ,עליך להחזיר את קלף הצו'פסטיקס אל אותה יד.
 אסור להפעיל שני קלפי צ'ופסטיקס בבת אחת. במקרה של שוויון בבונוס  /עונשין על קלפי רול מאקי ופודינג ,מתחלקים בנקודות ומעגליםכלפי מטה במידת הצורך.

חוקים
שחקנים

ל - 2-אין נקודות עונשין לשחקן בעל מס' קלפי הפודינג הנמוך ביותר.

