
MEGHÍVÓ 
A SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet sport szervezője UNO versenyt rendez. 

Időpont: 2019. október 12-én, szombaton 8:00 órai kezdettel. 

Helyszín: Kecskemét, Táncsics u. 19. 

      SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezet klubhelyisége. 

UNO szabályok:  

A játék célja: elsőként lerakni valamennyi lapot. Körönként a játékos egyszerre csak egy 

lapot tehet le, ha éppen van egy illeszkedő lapja. Ha egyik lapja sem illeszthető, akkor 

húznia kell egy lapot a csomagból. 

A játékos csak akkor tehet le egy lapot, ha a pakli tetején felfordított kártyával azonos 

színű, azonos számú vagy azonos szimbólumú kártyája van. 

Ha a játékos nem tud lapot tenni, akkor húznia kell egyet a csomagból és a következő 

játékosra kerül a sor. 

Akciókártyák 

Kirekesztő akciókártya: 

Ha a legfelső kártya pl. egy sárga színű kártya, akkor a játékos leteheti 

sárga színű kirekesztő akciókártyáját. Ezután a soron következő játékos se nem tehet le, se 

nem vehet fel kártyát, egyszer kimarad és az őt követő játékosra kerül a sor. 

  

Retúr akciókártya: 

Ha a legfelső kártya pl. egy kék színű kártya, akkor a játékos leteheti 

kék színű retúrkártyáját. Ekkor megváltozik a játék sorrendje, az óramutató járásával 

megegyező irány az óramutató járásával ellentétes irányra módosul mindaddig, amíg egy 

újabb retúrkártyát nem tesz le valaki. 

  

Húzz 2-t akciókártya: 

Ha a legfelül pl. egy piros kártya fekszik, akkor a játékos kijátszhatja a 

piros színű Húzz 2-t akciókártyáját. A következő játékosnak két kártyát kell felvennie és 

lapot nem tehet le. 

  

 



Színválasztás akciókártya: 

Ha egy játékos nem tud lapot tenni vagy egy meghatározott színt tudatosan meg akar 

tartani, akkor kijátszhatja a színválasztás akciókártyát. Az előző kártya színe közömbös. Az 

akciókártyát kijátszó játékos tetszőleges színt választhat. 

Húzz 4-et + színválasztás akciókártya: 

Ezt a kártyát is bármikor ki lehet játszani. Ezzel a kártyával két legyet üthetünk egy 

csapásra: a szín is megválasztható és ráadásul a következő játékosnak 4 kártyát kell 

felvennie, és egyet sem tehet le. Ez a kártya igen fontos szerepet játszik, mindaddig 

visszatartható, ameddig a kijátszott színre vagy számra tudunk tenni. 
  

A játék befejezése 

Az utolsó előtti kártya letételekor jól hallhatóan azt kell mondani, hogy UNO. Ez 

figyelmeztetés a többi játékos számára, hogy már csak egyetlen lap van a kezünkben. Ha ezt 

elmulasztjuk megtenni, akkor két kártyát kell felvenni. 
 

Részvétel: hallássérültek vehetnek rész, illetve ha párod halló (ő is részt vehet, de abban az 

esetben, ha hallássérült játékos részt vesz).  

Nevezési díj: 2000 Ft/ fő. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30-ig! 

Befizetési határidő: 2019. szeptember 30-ig, Gál Franciskának vagy Szendi Magdaléna 

titkárnak! 

Díjazás:  1.-3. helyezettje, női és férfi legjobb játékosa különdíj 

Programok: 

8:00    Találkozás a SINOSZ klubhelyiségben, sorsolás 

8:30    Helyek foglalása, verseny 

16:00   Eredményhirdetés a helyszínen  

 

Szeretettel várunk benneteket a versenyen!  

Gál Franciska 

szervező 
 

Kecskemét, 2019. 07. 09.  


