
KUTSIKAKOOL 

Lõbus kaardimäng 2-6 koerasõbrale. 

Iga mängija on koolitajaks suures ja mainekas koeraspordiklubis, eesmärgiga komplekteerida 

võimalikult kiiresti võimalikult palju koolitusgruppe. 

 

KOMPONENDID 

18 kaarti koolitusgruppidega (2, 4 ja 6 punkti - igaühte 6 kaarti) 

64 koerakaarti (8 erinevat tõugu - igaühte 8 kaarti) 

 

MÄNGU ALUSTAMINE 

Nii koolitusgruppide kui koerakaartide pakid segatakse ning igale mängijale jagatakse kätte 4 koerakaarti, 

seejärel lisaks lauale pildipoolega üles 6 koerakaarti - need moodustavad üldise ootejärjekorra. Koolitusgruppide 

pakist pööratakse lauale pildipoolega üles kolm kaarti – need moodustavad hetkel avatud koolitusgrupid. 

Loosi teel valitakse alustav mängija, peale tema käigu lõppemist on käigukord päripäeva järgmisel mängijal. 

 

MÄNGU KULG 

Oma käigukorra ajal saab mängija teha järgnevaid tegevusi antud järjekorras: 

 

1) Komplekteerida avatud koolitusgrupp (ei ole kohustuslik, võib kohe liikuda järgmise tegevuse juurde) 

 

Koolitusgrupi komplekteerimiseks valib mängija ühe avatud koolitusgrupi, käib käest välja koolitusgrupi poolt 

nõutud koerad ning võtab seejärel täidetud koolitusgrupi kaardi enda ette. 

Täidetud grupi asemele avatakse koolitusgruppide pakist uus kaart. Kui mängijal jäi grupi täitmise tulemusel 

kätte alla nelja kaardi, võtab ta koerakaartide pakist nii palju kaarte juurde, et käes jälle neli kaarti oleks. 

 

Näide: Margit tahab komplekteerida 2-punktilist koolitusgruppi, mis koosneb dogist, taksist ja terjerist. 

Selleks käib ta käest välja need kolm koerakaarti ja asetab grupikaardi enda ette. Komplekteerimise 

tulemusena jääb Margitile kätte vaid 1 koerakaart, seega võtab ta endale koerakaartide pakist 3 kaarti juurde 

ning avab ühtlasi koolitusgruppide pakist uue kaardi. 

 

2) Valida alljärgnevatest ühe tegevuse 

 

- Teha personaalne pakkumine 

Personaalse koolituspakkumise tegemiseks võtab mängija koerakaartide pakist pealmise kaardi. 

 

- Võtta koeri üldisest järjekorrast 

Üldisest järjekorrast saab mängija võtta endale kaks koerakaarti, kuid peab seejärel loobuma ühest enda käes 

olevast koerakaardist, mis läheb üldisesse järjekorda tagasi. Loobutav kaart võib olla ka üks äsjavõetutest. 

NB! Kui peale seda tegevust on üldisesse järjekorda jäänud vaid 2 koerakaarti, lisatakse sinna 

koerakaartide pakist veel 4 kaarti juurde. 

 

- Sulgeda koolitusgrupp 

Koolitusgrupi sulgemiseks valib mängija ühe koolitusgrupi kaardi ja eemaldab selle. 

Eemaldatud kaardi asemele võetakse koolitusgruppide pakist uus kaart. 

 

- Passida - teha mitte midagi 

 

NB! Kui mingil hetkel juhtub, et emb-kumb kaardipakk otsa saab, 

segatakse maha käidud kaardid uuesti läbi ning moodustatakse nendest uus kaardipakk. 

 

MÄNGU LÕPP 

Mäng lõpeb siis, kui üks mängijatest komplekteerib kolmanda koolitusgrupi. Kõik mängijad liidavad 

seejärel kokku oma koolitusgruppide eest saadud punktid ning võitjaks on suurima punktisummaga mängija! 

 

Valikuline reegel: kui mängijad tahavad pikemat mängu, võib kõigi kokkuleppel mängida kuni ühe mängija poolt 

viienda grupi komplekteerimiseni; eriti pika mängu saab kui võtta eesmärgiks kõigi 18 grupi komplekteerimine. 


