Víte, jak dlouhý krk má žirafa ? Kolik toalet najdete v Bílém domě ? V jakém roce byl vynalezen knihtisk ? Nevíte ? To vůbec nevadí !
V Tipni si ! Junior totiž vůbec nejde o to všechno přesně znát, jako ve škole. Stačí mít dobrý odhad. A když ani ten nestačí, vždycky
můžete vsadit na kamaráda, který možná vyzná víc. Během hry se dozvíte vtipnou formou spoustu zajímavých informací, rekordů
a kuriozit. Vyhraje ten, kdo získá nejvíce bodů, ale něco se naučí úplně všichni.

P R AV I D L A H R Y
Průběh hry
Začíná nejmladší hráč. Při shodě začíná dívka. Hráč, který je na řadě, si
vybere jednu kategorii a vezme si vrchní kartičku z příslušného balíčku.
Rozhodne se, na kterou ze tří otázek chce odpovídat a přečte ji nahlas.
Poté každý (tj. včetně hráče, který přečetl otázku) skrytě napíše svůj tip
na svou odpovědní tabulku. Jakmile dopíše svůj tip poslední hráč, všichni
otočí tabulky se svými tipy, tak aby si je navzájem mohli prohlédnout.
 Stále se nikdo nedívá na správnou odpověď z druhé strany kartičky !

240 karet s otázkami
ze čtyř okruhů
80 bodovacích
žetonů

Lidé

6 hráčských
žetonů

V tuto chvíli musí každý hráč vsadit na odpověď jiného hráče (nesmíte
sami na sebe). Na znamení své sázky předá vybranému spoluhráči svůj
hráčský žeton. Jakmile si každý vsadí, otočte kartičku se správnou odpovědí a zjistěte, kolik kdo získal bodů.
Bodování
Hráč, který byl nejblíže správné odpovědi, získává ihned 2 body z banku.
Pokud má nejbližší odpověď více hráčů zároveň, získávají 2 body všichni
tito hráči. Hráči, kteří si vsadili na spoluhráče, jehož tip byl nejblíže
správné odpovědi, získávají jeden bod.
 Příklad : Petr vsadil na Moniku. Monika vsadila na Lucii a Lucie vsadila
také na Moniku. Monika měla nejlepší tip, získává tedy 2 body za správnou odpověď. Petr a Lucie získávají 1 bod za sázku na Moniku. Monika
za svou sázku žádný bod nezíská.

Země

Další kolo

6 ﬁxů
s mazátkem
Příroda

6 mazatelných
destiček

Jakmile vyřešíte bodování, vezměte si příslušný počet bodů z banku
a vezměte si také zpět své hráčské žetony. S výběrem okruhu je na řadě
další hráč (po levici hráče, který vybíral okruh minule). Nesmí vybrat
otázku ze stejného okruhu, na který hráči právě odpovídali.

Konec hry
Hra končí, jakmile každý hráč přečte 4 (ve hře 2–4 hráčů), resp. 3 (ve hře
5–6 hráčů) otázky (tj. po 4, resp. 3 kolech). Hráč, který má na konci hry
nejvíce bodů vyhrává. V případě shody může být vítězů i více.

Různé
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Skvěle se bavte !

