Pravidla stolní hry "Ruské loto"
"Ruské loto", pravidla hry, "zavodilki"
Slovo "loto" vzniklo s největší pravděpodobností z francouzštiny ("loto") nebo má italský
původ ("loto"). Kombinuje hazardní hry s použitím speciálních karet s čísly vytištěnými na
nich (obvykle řádky a sloupce).
Pravidla hry v "ruském lotu" jsou jednoduchá a srozumitelná. Můžete hrát loto doma nebo
na jakémkoli jiném místě, hlavní věcí je, že by byla vhodná "společnost". Existuje několik
verzí pravidel hry "Ruské loto": jednoduchá loto, krátká loto a loto "tři na tři". Před zahájením
hry se účastníci dohodnou, která hra "Ruského loto" bude hrát.

Složení hry "Ruské loto"
- dřevěné sudy o délce 90 kusů s čísly na koncích od 1 do 90;
- karty s herními kartami 24 kusů, na každé kartě jsou tři řádky buněk, v každém řádku v
náhodném pořadí je pět číslic od 1 do 90;
- Plastové nebo kartonové čipy (značky) pro uzavírání buněk s čísly;
- neprůhledný sáček pro ukládání dřevěných sudů.

Pravidla hry v ruském lotu
Každý hráč obdrží tři herní karty a umístí se před sebe ve vhodném pořadí. Počet hráčů je
omezen počtem karet. Přednášející se vybírá - hráč, který vytáhne sudy z tašky a
oznamuje čísla.
Hráči, kteří mají číslo nebo čísla, je uzavřou je čipem (značkou). Pokud hráč uzavře jednu
z čáry na svých kartách, je povinen upozornit ostatní účastníky hry slovem "byt", po němž
přednášející dostane z tašky více než jeden barel.
Hráč, který první uzavřel všechna čísla na jedné z karet, vyhrál.

По поводу жаргона игроков лото: существует множество «заводилок».
Příležitosti slengu loto listů: existuje mnoho "startérů".
Nejslavnější z ních:
3
11
13
21
22
25
33
44
50
55
66

Tři
Paličky
Ďáblova desítka
Body
Kachničky, huse-labutě
Opět 25
Kudrlinky
Stoličky
Pul sta
Rukavice
Válenky

69 Tam - sem
77 Kladívky
89 Dědův Soused
90 Děd

