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Zawartość gry: 80 kart do gry .
(16 wyjątkowych symboli w 5 różnych kolorach)

Wprowadzenie
Sign to szybka gra karciana, która pozwoli Ci wypróbować
swoją zręczność, potencjał oraz spostrzegawczość. Podczas
gry, poprzez wymianę swoich kart z kartami na stole, dążysz
do skompletowania kwintetu (pięciu kart z tym samym
symbolem). Jeśli uda Ci się skompletować kwintet, dajesz
wtedy sygnał członkom swojej drużyny, aby wywołali Twój
kwintet i zdobyli punkt. W tym samym czasie starasz się
także mieć oko na swoich rywali oraz ich działania, aby móc
wywołać ich kwintet, co także kończy się zdobyciem punktu
przez Twoją drużynę. Pamiętaj, że Twoi przeciwnicy również
będą śledzić Twoje ruchy, dlatego aby wprowadzić ich w błąd
możesz spróbować ukryć swój kwintet poprzez: wybór
sprytnego sygnału, dawanie fałszywych sygnałów, a także
mylące dla przeciwników zachowanie w ciągu całej
rozgrywki.

Sygnały
Na początku gry każda z drużyn powinna zdecydować się na
swój indywidualny sygnał. Ważne jest, aby pozostał on
tajemnicą dla przeciwnej drużyny, ponieważ będzie on
konieczny do zasygnalizowania kwintetu. Sygnał musi spełniać
poniższe wymagania:
• Sygnał musi być widoczny dla wszystkich graczy .
(pokazywanie sygnału pod stołem nie jest dozwolone)
• Sygnał nie może być sygnałem dźwiękowym.
(na przykład: nie mogą to być słowa lub klaskanie)
• Sygnał nie może zawierać elementów kontaktu
fizycznego między dwoma graczami .
(włączając w to przeciwników)
• Sygnał nie może być przekazywany cyfrowo.
(na przykład: sygnał nie może być przekazany sms-em)
Początkujący gracze mogą zmieniać swój sygnał na końcu
każdej rundy. Dzięki temu będą mogli wyczuć, które znaki są
skuteczne, a które nie. Radzimy, aby bardziej doświadczeni
gracze nie mieli możliwości zmiany swoich znaków lub płacili
za to utratą punktu.

Cel gry
Gra Sign składa się z kilku rund, w których każda z drużyn może
zdobyć punkt. Na początku wszyscy gracze decydują, w którym
momencie gra się zakończy: czy wtedy, kiedy jedna z drużyn
uzyska określoną liczbę punktów, czy po wyznaczonej liczbie
rund. Najlepiej umówić się na nieparzystą liczbę rund, ponieważ
prawdopodobieństwo remisu będzie mniejsze. Jedna runda
trwa zazwyczaj około czterech minut. Jeśli zdecydujesz się grać
do momentu, w którym jedna z drużyn uzyska trzy punkty,
wtedy gra zakończy się w ciągu trzech do pięciu rund i potrwa
około 12 do 20 minut.

Drużyny
W grze Sign mogą brać udział co najmniej dwie drużyny z taką
samą liczbą graczy. W tabeli graczy poniżej znajdziesz
proponowane konfiguracje drużyn, w zależności od liczby
graczy. Jeśli wyznaczenie drużyn z taką samą ilością graczy nie
jest możliwe, radzimy, aby bardziej doświadczeni gracze zostali
przydzieleni do mniejszej drużyny. W innym przypadku
największa drużyna może mieć gracza rezerwowego. Jeśli to
możliwe, gracze powinni być usadzeni przy stole
naprzemiennie, w taki sposób, aby obok siebie siedzieli gracze
przeciwnych drużyn.

Gracze
4
5
6
7
8
9

Drużyny
2-2
3-2
3-3 lub 2-2-2
4-3 lub 3-2-2
4-4
3-3-3

Karty
5 kart
6 kart
6 kart
7 kart
7 kart
8 kart

Runda
Gra Sign rozgrywana jest w wielu rundach. Każda runda składa
się z poniższych etapów: przygotowanie, wymiana kart,
odświeżenie kart, wywołanie kwintetu, koniec rundy. Etapy
wymiany oraz odświeżania kart powtarzają się.

Cel rundy
Celem rundy jest wywołanie kwintetu przez członka drużyny
lub jednego z przeciwników. Kwintet to zestaw pięciu kart z tym
samym symbolem w pięciu różnych kolorach. W związku z tym
kwintet nie jest możliwy, jeśli gracz trzyma w ręku jedynie
cztery karty. Nie uznaje się go także, jeśli gracz ma w ręku sześć
kart.

Przygotowanie
Rozdający tasuje talię i rozdaje każdemu z graczy po pięć kart,
a następnie wyciąga określoną liczbę kart (wskazaną w tabeli
graczy) i kładzie je symbolem do dołu na środku stołu.
Następnie rozdający pokazuje wszystkim graczom kartę, która
znajduje się na dole talii. Po sprawdzeniu swoich kart przez
każdego gracza, karty położone na środku stołu zostają odkryte
i gracze mogą zacząć je wymieniać.

Wymiana kart
Po odkryciu kart na stole wszyscy gracze mogą zacząć
wymieniać je ze swoimi kartami. Wymiana kart nie musi
odbywać się w określonej kolejności. Wymiana kart z kartami
znajdującymi się na stole musi odbywać się zgodnie z
poniższymi zasadami:
• Karty wymieniane są jedna po drugiej (nie można wziąć
lub oddać kilku kart naraz).
• Każdy z graczy musi mieć w ręku od czterech do sześciu
kart.
• Wszystkie wymieniane karty muszą być widoczne (należy
je wymieniać symbolem do góry).
• Karty można wymieniać jedynie z kartami znajdującymi
się na stole (nie można ich wymieniać bezpośrednio z
innymi graczami).

Odświeżenie kart
Odświeżenie kart może nastąpić, jeśli żaden z graczy nie chce
już wymieniać kart i każdy z graczy ma w ręku dokładnie pięć
kart. Gracz po lewej stronie rozdającego bierze wszystkie karty
ze środka stołu i kładzie je symbolem do dołu na stosie
wykorzystanych kart. Następnie rozdający bierze z talii taką
samą ilość kart, jak w poprzedniej rundzie i odkrywa je na
środku stołu. Wszyscy gracze mogą wtedy ponownie zacząć
wymianę kart. Jeśli w talii nie ma już wystarczającej liczby kart,
runda kończy się remisem i nie przyznaje się żadnych punktów.

Wywołanie kwintetu
Gracz może wywołać kwintet w każdym momencie trwania
rundy. Wywołanie kwintetu polega na okrzyku "Sygnał!" i
wskazaniu innego gracza. Wskazany gracz musi wtedy
pokazać, czy faktycznie udało mu się skompletować kwintet.
Jeśli kwintet został skompletowany, punkt zostaje przyznany
tej drużynie, której członek wywołał kwintet i krzyknął
"Sygnał!". Jeśli wskazany gracz nie skompletował kwintetu, a
wskazujący był z tej samej drużyny, to jego drużyna nie dostaje
żadnego punktu. Punkt przyznawany jest wtedy drużynom
przeciwnym. Jeśli wskazujący był z innej drużyny, punkt
zostaje przyznany drużynie, do której przynależy gracz
posądzony o skompletowanie kwintetu. Runda kończy się po
wywołaniu kwintetu, niezależnie od tego, czy faktycznie został
on skompletowany.

Koniec rundy
Jeżeli nie określono jeszcze zwycięzcy, rola rozdającego jest
przekazywana kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Kolejna runda rozpoczyna się od etapu
przygotowania.

Koniec gry
Kiedy jedna z drużyn osiągnie wyznaczoną ilość punktów, gra
zostaje uznana za skończoną. Gra może też zostać zakończona,
jeśli odbyła się określona wcześniej liczba rund - wtedy
zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała najwięcej punktów.
Jeśli co najmniej dwie drużyny uzyskały tę samą liczbę
punktów, gra kończy się remisem.

Porady do gry
• Postaraj się zapamiętać, jakie symbole zbierają inni gracze.
Dzięki temu łatwiej odgadniesz, czy któryś z graczy mógł już
skompletować kwintet.
• Zapamiętując, które symbole są na stosie wykorzystanych
kart, unikniesz próby skompletowania kwintetu, który nie
jest już możliwy.
• Jeśli już na początku ustalicie, który członek drużyny pilnuje
określonego przeciwnika, możecie sprawniej obserwować
przeciwną drużynę.
• Prawdziwym celem gry nie jest skompletowanie kwintetu,
tylko jego wywołanie.

Różne warianty gry dla
zaawansowanych graczy
Drobne zmiany w zasadach gry mogą sprawić, że będzie ona dla
Ciebie zupełnie innym doświadczeniem. Różne warianty gry
znajdziesz na naszej stronie: www.themountainmen.nl/rules.
Możesz także podzielić się z nami swoimi propozycjami w
mediach społecznościowych, na portalu boardgamegeek lub
kontaktując
się
z
nami
pod
adresem
e-mail:
info@themountainmen.nl. Dzięki temu inni gracze będą mogli
skorzystać z Twoich pomysłów.

Podziękowania:
Adrián de Frutos Jiménez | Adrian Kessler | Adriano Longo | Agnes Vendrig | Alex Kuijer | Alexander Gonnissen
| Apollo BV | Arjan van Houwelingen | Benedetta Alibrandi | Bert Kattenberg | Bert Menting | Black Box
Adventures | Bradley Eng-Kohn | Calvin Telkamp | Carola Boerma | Chia Yaohan | Chiel-Jan Delis | Chris Luigjes
| Christian Dywan | Cody Jacob Bonham | Collin Blei | Daan t Sas | Daniel Jiménez García | Davey Schippers |
Davy Moerloose | De Pionisten | Dennis Merkx | Dennis Rosenbaum | Desmond Ronnenbergh | Dirk-Jan Bok |
Douwe Terluin | Dylan Tevardy-o"neil | Eelco Braad | Eelco Heuvelmans | Ella Splint | Ellen Koen | Emylee
Lendborg | Erica Pettit | Erik Bernsen | Erik Raj | Evalien Wiersma | Evelien Overtoom | Femke Witteveen |
Fenrir Cerebellion | Frank Bovenkerk | Fraukje Coopmans | Geert Noordzij | Gerrit Brouwers | Gijs Hobbelink |
Gijs Kattenberg | Greg Hardy | Hans Schmidt | Hansje Cool | Herman ten Kate | Het Duivelsei | Ilja Plutschouw
| James Burden | James Thomas | Jan Willem van Dijk | Janneke van Erp | Jan-Paul de Beer | Jasmijn van den
Berg | Jason Stanford | Jeannette Hoeflaken | Jenny Molenaar-van Boven | Jeroen Pieters | Jolijne Mein | Jon
Purkis | Jonathan McDonnell | Jonathan van Denzen | Joost Das | Kenny Beecher | Kevin Johar | Kim Leach |
Lars Bos | Laurens Bliek | Lieke Boersma | Lies Spruit | Lisette Overtoom | Maartje Cuppen - Dellebeke | Mac
Vijn | Magus Games | Mante van den Heuvel | Marc Mathijssen | Margo Hoogenberk | Maria Boersma | Marij van
den Heuvel | Mark Nealon | Marloes Van Diffelen | Martijn Poels | Martijn van der Meij | Martin van 't Hart |
Martine Erich | Matevz Spacapan | Matthew Spurling | Mechteld Bous | Menno Deen | Michelle Bradford |
Michiel de Cock | Michiel Hendriks | Michiel Luigjes | Monica Bentvelzen | Mr Alastair Thomas | Netflex BV |
Nick Degens | Nicola McKerras | Nicolas Boccanfuso | Niek Jonker | Niels van der Heide | Nienke Dekker |
Oberonn | Olaf de Groot | Oncko Heldring | Patrick Arbus | Paul Crompton | Paul van der Meer | Pepijn Geurts |
Peter de Cock | Pieter Syroit | Ralf Caelen | René Vendrig | Renée Tjassing | Rickstar Fleermeister | Ricky van
Cranenbroek | Roel vernooij | Ruben Scholten | Rudy Seuntjens | Ryan Mrochuk | Sanne Molenaar | Schmitt
Michael | Silje Printz Brostigen | Silvia Kattenberg | Simon Donkers | Sonny Hopman | Sophie Lojka |
Subcultures | Tamara van de Graaf | Thomas Maas | Tim Hopstaken | Tobias Bijl | Tom Slöetjes | Troy Rodger |
Vassil Stoitsev | Vendetta Games | Vinkenvleugel | Wieger Verhulsdonck | Wilfred Meyboom | Willemijn
Overtoom | Wilma Hofman | Wouter de Koning | Yolande Blei | Yves Houben

Specjalne podziękowania:

Alex Kuijer | Chris Luigjes | Joost Das | Lieke Boersma | Nienke Dekker | Ruben Scholten
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