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Trigubas Domino

Žaidimo rinkinys
•
•
•
•
•

56 domino kauliukai;
4 laikikliai;
1 taškų skaičiavimo lenta;
1 medžiaginis maišelis;
1 žaidimo taisyklės.

Žaidimo tikslas
Visi žaidėjai stengiasi kuo greičiau atsikratyti visų turimų domino kauliukų
ir surinkti kuo daugiau taškų. Žaidimas baigiasi kuriam nors žaidėjui
surinkus 400 arba daugiau taškų, laimi žaidėjas, pasiekęs aukščiausią
rezultatą.
Pasiruošimas žaidimui
Domino kauliukai užversti sudedami ant stalo ir sumaišomi. Kiekvienas
žaidėjas gauna po:
• 9 domino kauliukus, jei žaidžiama dviese,
• 7 domino kauliukus, jei žaidžiama trise ar keturiese,
• 6 domino kauliukus, esant 5 ar 6 žaidėjams.
Gautus kauliukus žaidėjai susidėlioja turimuose laikikliuose taip, kad
kitiems nerodytų turimų kauliukų vertės. Likę domino kauliukai paliekami
užversti ant stalo taip, kad būtų visiems lengvai pasiekiami bet kuriuo
žaidimo momentu.
Kaip žaisti
Kiekvieno domino kauliuko vertė nustatoma sudedant atskirų kampuose
pavaizduotų skaičių vertes. Pavyzdžiui, kauliuko su skaičiais 3, 4 ir 5 vertė
yra 12. Žaidėjas turintis domino kauliuką su aukščiausia galima verte,
sudaryta iš trijų vienodų skaičių, pradeda žaidimą, dėdamas šį kauliuką
ant stalo. Jei nė vienas žaidėjas neturi kauliukų su trimis vienodais
skaičiais, žaidimą pradeda žaidėjas, turintis aukščiausios vertės kauliuką.

Pradedantis žaidėjas automatiškai gauna tiek taškų, kiek nurodo padėtas
kauliukas, ir papildomai 10 bonus taškų.
Tuomet žaidimas tęsiasi laikrodžio rodyklės kryptimi. Kitas žaidėjas gali
padėti savo domino kauliuką šalia jau ant stalo esančio, jei sutampa
abiejų kauliukų gretimų trikampių vertės. Žaidėjas gauna tiek taškų, kiek
vertas jo padėtas kauliukas. Taip pat atkreipkite dėmesį, jog svarbi skaičių
seka ant dedamo kauliuko — ji turi sutapti su prieš tai padėto kauliuko
skaičių seka.
Jei žaidėjas neturi reikiamo padėti kauliuko, ar nenori jo dėti, tuomet
jis traukia nuo vieno iki trijų iš užverstų laisvų kauliukų, atidėtų žaidimo
pradžioje. Jei naujai ištrauktas kauliukas gali būti prijungtas prie domino
grandinės, žaidėjas gali nedelsdamas jį padėti ir baigti savo ėjimą.
Už kiekvieną naujai paimtą kauliuką, žaidėjui taikoma minus 5 taškų
bauda. Jei žaidėjas ištraukia trečią naują domino kauliuką ir vis dar nerado
tinkamo, tuomet papildomai taikoma minus 10 taškų bauda, ir žaidėjo
ėjimas baigiasi. Jei traukimui nebelieka laisvų domino kauliukų, o žaidėjas
vis dar neturi reikiamo, taip pat taikoma minus 10 taškų bauda ir žaidėjo
ėjimas baigiasi.
Raundo pabaiga
Žaidėjas, pirmas sudėjęs visus turimus kauliukus, pabaigia raundą ir gauna
papildomus 25 bonus taškus. Dar svarbiau, šis žaidėjas papildomai gauna
tiek taškų, kiek verti visų kitų žaidėjų likę kauliukai, kurių jie nespėjo
padėti. Likę žaidėjai taškų negauna.
Jei nutinka taip, kad nebelieka laisvų kauliukų traukimui ir nė vienas
žaidėjas neturi padėti tinkamo kauliuko, raundas nedelsiant baigiamas.
Šiuo atveju, žaidėjas, likęs su mažiausiu taškų skaičiumi ant turimų
kauliukų, gauna bonus taškus už visų kitų žaidėjų turimus kauliukus.
Tačiau jo paties turimi taškai minusuojami iš bendros sumos. Žaidėjas taip
pat negauna papildomų 25 bonus taškų.

Papildomi taškai
Papildomų taškų galima gauti šiais 5 būdais.
Šie papildomi taškai pridedami prie įprastos padėto kauliuko vertės:
• Domino grandinės pradžia — 10 taškų;
• Raundo pabaiga (paskutinio kauliuko padėjimas) — 25 taškai;
• Tilto Statyba
Tiltą galite pastatyti, jei dedamas domino kauliukas sutampa su viena
padėto kauliuko briauna ir priešingu kampu liečiasi su kitu domino
kauliuku — 40 taškų;
• Dvigubos jungties sukūrimas
Jei dedamas kauliukas dviem briaunom liečiasi su jau padėtais
domino grandinėje — 40 taškų;
• Šešiakampio sudarymas
Šešiakampį „uždaręs“ žaidėjas gauna 50 papildomų taškų. Tokiu
atveju netaikoma dvigubos jungties taisyklė — 50 taškų.
Žaidimo pabaiga
Žaidimas baigiasi po raundo, kurio metu vienas ar keli žaidėjai surenka
400 taškų ar daugiau. Laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai taškų.
Trigubas Domino — Solo variantas
Tripple Domino taip pat gali žaisti ir vienas žaidėjas. Pirmiausiai, nežiūrint
ištraukite vieną domino kauliuką ir atverstą padėkite ant stalo. Toliau
po vieną traukite naujus domino kauliukus ir junkite prie jau esančiojo.
Taškų skaičiavimas lieka galioti toks pats.
Solo variante žaidimo tikslas yra kaskart pagerinti savo paties rezultatą.
Norint sekti rezultatus, žaidimą vertėtų riboti nustatytu pastoviu domino
kauliukų skaičiumi (pavyzdžiui 20 domino).

