
Jak przeprowadzić turniej eliminacyjny?  

 
1. Wyślij minimum 30 dni przed turniejem zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie. 

https://rummikub.pl/, podając podstawowe dane organizacyjne. Wysłanie zgłoszenie nie jest 

jednoznaczne z zatwierdzeniem turnieju eliminacyjnego. Organizator zastrzega sobie możliwość 

odrzucenia zgłoszenia bez podania uzasadnienia.  

2. Organizator tworzy plakat, dyplomy, formularz rejestracyjny, który zamieszcza na fanpage 

Rummikub oraz na Grupie Fani Rummikub. Wszystkie materiały udostępnia organizatorowi 

turnieju.  

W formularzu arkusza Google udostępniane są zakładki:  

a) Zgłoszone osoby. 

b) Tabela i TOPY. 

c) Gdzie siedzą 3 i 4 osoby. 

Natomiast w mailu są przesyłane wszystkie pozostałe informacje wraz z tabelą do liczenia punktów 

gotowa do wydruku. 

3. Do obowiązku organizatora turnieju należy m.in.: 

a) Przygotowanie komputera z dostępem do Internetu w celu wpisywania wyników online. 

b) Zorganizowanie sali z odpowiednią liczba stołów i krzeseł (każdy stolik musi składać się z 3 lub 

4 krzeseł). 

c) Wydrukowanie i ustawienie na każdym stole etykiety z numerami stołów.  

d) Wydrukowanie i wycięcie numerów do losowania stolików na I rundę. (II rudę gracze siedzą 

według schematu z tabelki „Gdzie siedzę”). 

4. Każdy z graczy siada do stolika według kolejności, w jakiej wylosował numer A, B, C, D. 

Gracz, który wylosował „A” ustala, gdzie chce usiąść, a pozostałe osoby siadają według 

wskazówek zegara. 

5. Na każdym stole umieść tabelę punktową z rundą I oraz długopis. 

6. Poproś jednego gracza przy każdym stole o włączenie aplikacji do liczenia wyznaczonego czasu 

na ruch. Telefon z aplikacją umieszczamy na środku stołu. Telefon powinien być wyciszony, aby 

nie wydawał żadnych dźwięków. 

Przykładowe aplikacje: 

a) Timer for Board Games (Android). 

b) Game Timer (Android). 

c) Game Clock (Apap Store). 

 

7. Jedne z graczy zapisuje w tabelę punktową imiona i nazwiska graczy, numer stolika oraz 

opcjonalnie numer turniejowy przypisany w pliku arkusz Google przez organizatora. 

8. Grę rozpoczyna osoba, która wylosowała numer z napisem „A”. 

9. Zapoznaj uczestników z regulaminem i zasadami rozgrywek. 

a) Gracze mieszają kostki i układają w stosy po 7 kostek i jeden stos z 8 kostkami. 

b) Jeżeli po rozdaniu gracz stwierdzi u siebie 3 dublety może zażądać ponownego rozdania 

kostek. Decyzja należy do gracza zgłaszającego. 



c) Zaczynając od gracza rozpoczynającego gracze przydzielają po jednym stosie kostek graczowi 

po swojej lewej i prawej stronie. 

d) Pozostałe kostki tworzą bank. 

e) Ustawiamy jeden stos na środku stołu, z którego będziemy dobierać kostki w trakcie gry. 

Zaczynamy od stosu z 8 kostkami. Gdy stos się skończy, gracz który ma dobrać kostkę wybiera 

z banku stos, który ustawia na środku stołu. 

f) Przy stoliku mogą przebywać osoby postronne, widzowie w odległości minimum 2 metry. 

g) Obowiązuje limit czasu – 40 sekund na każdy ruch. 

 Po upływie czasu graczowi nie wolno już wykonać żadnego ruchu. Jeżeli w ręku 

pozostanie kostka gracza, może ją odłożyć na swoją tabliczkę pozostałe poprawne 

układy pozostają na stole. Jeśli gracz dołożył swoja kostkę, ruch uznaje się za 

wykonany. Jeżeli graczowi pozostanie w ręku kostka pochodząca ze stołu, ruch 

uznaje się za niewykonany  i należy go cofnąć, a gracz pobiera kostkę ze stosu. 

 Jeżeli gracz nie dokończy manipulacji przed upływem czasu, musi poukładać kostki na 

stole tak, jak leżały przed jego ruchem (inni gracze mogą w tym pomóc) i wziąć z 

stosu 1 kostkę. Gdy gracz nie pamięta, jak leżały kostki przed jego ruchem, musi 

wziąć ze stołu wszystkie kostki nie należące do prawidłowych układów.  

 Jeśli wszystkie układy są stole prawidłowe, a czas 40 sekund minął. Uważa się taki 

ruch za prawidłowy. Grę kontynuuje następny gracz.  

 Układ jest prawidłowy jeśli odległości między kostkami jest nie większa niż  szerokość 

kostki.  

h) Do wyłożenia gracz potrzebuje 30 pkt. Mogą być one wyłożone w kilku układach, tak że z 

użyciem jokera. Joker daje wtedy tyle punktów, ile ma kostka, którą zastępuje. Przy 

pierwszym wyłożeniu gracz nie może wykonywać żadnych innych manipulacji. 

i) Nie ma obowiązku układania kostek w jednym kierunku. Tym samym dozwolone jest 

układanie kostek w ciągach rosnących i malejących.  

j) Podczas ruchu gracza: 

 inny gracz nie ma prawa dotykać kostek, stosów leżących na stole (przesuwać, 

poprawiać, zmieniać kolejność itp.). Wszystkie czynności może dokonać tylko 

aktywny gracz 

 Jeśli w trakcie gry zabraknie kostek do dobierania, tylko aktywny gracz ma prawo 

wybrać stos jaki zostanie ułożony na środku stołu.  

 Podczas rozgrywek należy zachowywać się kulturalnie i cicho, tak aby nie 

przeszkadzać innym graczom. Używamy komunikatów „Już” lub „Dalej” komunikując 

zakończeni ruchu. 

 3x krotne upomnienie grozi dyskwalifikacją z rundy.  

k) Jeżeli w chwili zakończenia gry gracz ma na tabliczce jokera, zapisuje się za niego minus 50 

punktów. 

l) Jeżeli gracz nie wykona pierwszego wyłożenia do chwili, gdy inny z graczy skończy grę: 

 zapisuje mu się minus 100 punktów, o ile nie miał 30 punktów niezbędnych do 

pierwszego wyłożenia.  

 Jeżeli jednak okaże się, że miał możliwość pierwszego wyłożenia, a tego nie zrobił, 

zapisuje mu się minus 200 punktów. (gracz może uniknąć tej kary, jeśli kostkę 

potrzebną do otwarcia wziął w ostatniej rundzie i zapowiedział przed od kliknięciem 

stopera, że w następnym ruchu będzie wykładał otwarcie.) Komunikat „Wyłożę się w 

następnej rundzie”. 

 Joker liczą się do możliwości wyłożenia się  



m) Czasami może się zdarzyć, że w banku zabraknie kostek, zanim ktokolwiek zakończy grę. 

Każdy gracz wykonuje po 1 ruchu i gra się kończy. Zwycięzcą zostaje wtedy gracz, który ma 

najmniej punktów na swojej tabliczce (najmniejszą sumę kostek). Pozostali gracze zapisują ze 

znakiem minus różnicę między wartością posiadanych kostek, a wartością kostek zwycięzcy. 

Zwycięzca sumę punktów (z tabliczek) pokonanych graczy. 

n) Graczowi wygrywającemu zapisujemy 1 duży punkt za zwycięstwo. Za drugie, trzeci lub 

czwarte miejsce 0 dużych punktów. 

o) Gra kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży na stół wszystkie kostki ze swojej tabliczki na stół 

(nie może pozostać żadna kostka na podstawce). Zostaje on zwycięzcą. Inni gracze liczą 

punkty, które pozostały im na tabliczkach i zapisują je ze znakiem minus. Zwycięzca zapisuje 

ze znakiem plus sumę punktów pozostałych graczy. 

p) Można zastąpić jokera kostką wziętą ze stołu. Można rozdzielać grupy albo serie zawierające 

jokera. Jeżeli gracz zdobywa jokera przez rozdzielenie leżącego na stole układu albo przez 

zamienienie go kostką wziętą ze stołu, musi w tym ruchu użyć co najmniej jednej kostki ze 

swojej tabliczki. 

q) Ilość kostek na tabliczce gracza jest jawna. Jeśli inny gracz zada pytanie o liczbę kostek, nalży 

takiej informacji udzielić.  

r) Za niewłaściwe zachowanie podczas turnieju uczestnik może być wykluczony z turnieju po 

wcześniejszym upomnieniu. O wykluczeniu decyduje sędzia główny. 

 

10) Po Rundzie I (3 gry) organizator wpisuje wyniki do arkusza Google. 

11) Na każdym stole ponownie umieszczamy tabelę punktową na Rundą II. 

12) W Rundzie II nie dokonujemy losowania. Gracze siadają według tabeli „Gdzie siedzę”. Grę 

rozpoczyna osoba, która jest na pierwszym miejscu w tabeli. 

13) Po Rundzie II (3 gry) ponownie wpisujemy wyniki do arkusza Google. 

14) Wykonaj sortowanie po dużych i małych punkach. 

15) Wyłaniamy osoby, które przechodzą do RUNDY III, w zależności od ilości osób biorących udział w 

turnieju do następnej rundy przechodzi od 30 do 55% z najlepszymi wynikami po I i II rundzie. 

Liczba 

osób 
TOP Ilość stoików Awanse 

20 – 23 TOP9 3 stoliki po 3 osoby 
Przechodzą zwycięzcy stolików i lucky loser 

(najlepszy wynik z 2 miejsc) 

24 – 30 TOP12 3 stoliki po 4 osoby 
Przechodzą zwycięzcy stolików i lucky loser 

(najlepszy wynik z 2 miejsc) 

31 – 37 TOP18 6 stoliki po 3 osoby 

Przechodzą zwycięzcy stolików do Rundy IV 

TOP9 i 3 lucky loser (3 najlepsze wynik z 2 

miejsc) 

37 – 43 TOP21 7 stolików po 3 osoby 

Przechodzą zwycięzcy stolików do Rundy IV 

TOP9 i 2 lucky loser (2 najlepsze wynik z 2 

miejsc)  

44 – 50 TOP24 6 stolików po 4 osoby 

Przechodzą zwycięzcy stolików do Rundy IV 

TOP9 i 3 lucky loser (3 najlepsze wynik z 2 

miejsc)  

51 – 57 TOP28 7 stolików po 4 osoby 

Przechodzą zwycięzcy stolików do Rundy IV 

TOP9 2 lucky loser (2 najlepsze wynik z 2 

miejsc) 

57 – 64 TOP32 8 stolików po 4 osoby 
Przechodzą zwycięzcy stolików do Rundy IV - 

TOP12 



Punkty z Rundy I i II nie przechodzą do Rundy III, w której gracze ponownie grają 3 gry. Siadają przy 

stołach na podstawienie systemu szwajcarskiego.  

Runda III I Rudna IV 

  Stolik 1 Stolik 2 Stolik 3 Stolik 4 Stolik 5 Stolik 6 Stolik 7 Stolik 8 

TOP9 1,6,7 2,5,8  3,4,9           

TOP12 1,6,7,12 2,5,8,11 3,4,9,10           

TOP16 1,8,9,16 2,7,10,15 3,6,11,14 4,5,12,13         

TOP18 1,12,13 2,11,14 3,10,15 4,9,16 5,8,17 6,7,18   

TOP21 1,14,15 2,13,16 3,12,17 4,11,18 5,10,19 6,9,20 7,8,21  

TOP24 1,12,13,24 2,11,14,23 3,10,15,22 4,9,16,21 5,8,17,20 6,7,18,19     

TOP28 1,14,15,28 3,13,16,27 3,12,17,26 4,11,18,25 5,10,19,24 6,9,20,23 7,8,21,22  

TOP32 1,16,17,32 2,15,18,31 3,14,19,30 4,13,20,29 5,12,21,27 6,11,22,27 7,10,23,26 8,9,24,25 

 

16) Po wyłonieniu TOP4 w finale gracze grają 4 gry i wyłaniają mistrza. 

17) Zapisujemy dane Mistrza (maila) i przesyłamy do Organizatora. 

18) Podczas eliminacji dokumentujemy turniej zdjęciami i filmami, które przekazujemy do 

organizatora. 

 

 

PRZYKŁ rozgrywek 
od 20 do 23 osób 

 

Losowanie 
stolików

Runda I 

3 gry

Grają wedgłu 
tabeli "Gdzie 

siedzę"

Runda II 

3 gry 

TOP9

3 stoliki 

3 gry

Finał TOP4

4 gry 

(zwycięzcy stolików 
oraz lucky loser)



 
od 31 do 37 osób 

 
 
 

 

  

Losowanie 
stolików

Runda I 

3 gry 

Grają wedgłu 
tabeli "Gdzie 

siedzę"

Runda II 

3 gry 

RUNDA III - TOP18

3 stoliki 

3 gry

Runda IV - TOP9

3 stoliki

3 gry

Finał - TOP4

4 gry

(zwycięzcy stolików oraz 
lucky loser)


