
Crokinole játékszabály 

Játékosok:  2 játékos / 4 játékos két csapatban 

A játék célja: az a játékos nyer, aki előbb eléri a 100 pontot.  

A játéktábla területei. A középen lévő lyuk a “20-as” lyuk. A 

játékosok 20 pontot kapnak, ha a korongot ebbe a lyukba 

juttatják. A lyuk körüli belső kör szélén cövekek állnak.  Ezek 

ütközők, amelyek megnehezítik a korongoknak a területre való 

bejutattását. A táblán kívül, annak szintje alatt található az árok. 

A játékból eltávolított korongok az árokba kerülnek. A 

legnagyobb átmérőjű kör, kb. 2 centiméterre az ároktól a 

kezdővonal.  

Minden lövést úgy kell indítani, hogy a korong legalább részben 

érintse a kezdővonalat. A tábla négy negyedre oszlik. Amikor a 

játékos lő, a korongjának legalább 50 %-ban a saját negyedén 

belül kell lennie.  

Három pontot érő terület van a átblán. A 20-as lyukon kívüli és a 

cövekeken belüli terület a 15-ös zóna. A következő kör a 10-es 

zóna határait jelöli, és a kezdővonalon belüli terület az 5-ös 

zóna. A pontokat csak a körök legvégén számoljuk össze.  

A játék felállítása. Helyezzük el úgy a táblát, hogy minden 

játékos egyformán hozzáférhessen. 2 játékosnál minden játékos 

12 fakorongot kap különböző színben. 4 játékosnál minden 

csapat 12 fakorongot kap különböző színben, vagyis a csapat 

minden tagja 6-6 fakorongot. A csapattársak egymással 

szemben ülnek. Sorshúzással válasszuk ki a kezdőjátékost. A 

játék mindig az óramutató járásának megfelelően halad.  

A játékmenet. A játék elkezdése után a táblát nem lehet 

mozgatni. A játékosok nem mozgathatják a székeiket, és nem 

emelkedhetnek fel a székükből. Csak a soron lévő (lövő) játékos 

érhet hozzá a táblához. A lövő játékos az egyik korongját a 

kezdővonaljára helyezi, legalább 50%-ban a saját negyedén 

belül. A korongot pöcköléssel lövi el (a lökés nem megengedett). 

Lövés, ha az ellenfélnek nincs korongja a táblán. Az első 

játékos, és minden őt követő játékos, akinél nincs fenn az 

ellenfélnek korongja a táblán, megpróbál a 20-as lyukba találni. 

Ha a korong teljesen a lyukban landol, ki kell venni és félretenni 

a kör végi pontozás céljára. Ha a korong nem esik be a 20-as 

lyukba, és a 15-ös zónán belül vagy legalább a 15-ös vonalat 

érintve áll meg, a táblán maradhat, egyébként le kell venni a 

tábláról. (A szabály értelme az, hogy megakadályozza a 

játékosokat attól, hogy túlságosan védekezőek legyenek azáltal, 

hogy “elrejtik” a korongjaikat a cövekek mögött.) 

Lövés, ha ellenfélnek van korongja a táblán. Ha az 

ellenfélnek egy vagy több korongja van a táblán, a lövő játékos 

megpróbálja eltalálni az egyiket. Megjegyzés: ezt a célt el lehet 

érni gellerből is. Ha a lövő nem ütközött az ellenfél korongjával, a 

korongot az árokba kell helyezni. Továbbá, ha a lövő játékos 

nem ütközött az ellenfél korongjával, de saját (vagy 

csapattársának) korongjával ütközött, ezeket a korongokat 

szintén az árokba kell helyezni.  

Egyéb. A lövés után minden kezdővonalat érintő korongot az 

árokba kell helyezni. Ha egy korong a 20-as lyuk fölött állt meg, 

ott is marad. A táblát elhagyó, majd a táblára visszapattanó 

korongot szintén az árokba kell helyezni. Az általa érintett 

korongok azonban a helyükön maradnak.  

Pontozás. A kör végén pontozásra kerül sor. Minden játékos 

vagy csapat összeszámolja a pontot érő területeken álló 

korongjait. Ha egy korong a vonalon áll, a kevesebb pontot érő 

helyre számít. A 15-ös zónán belüli korongok egyenként 15 

pontot érnek, a 10-es zónán belüliek 10 pontot, az 5-ös zónán 

belüliek 5 pontot. Minden 20-as lyukba lőtt, félretett korong 20 

pontot ér. Vonjuk le a magasabb pontszámból a kevesebbet. A 

magasabb pontszámot elérő játékos vagy csapat megkapja a 

különbségnek megfelelő pontszámot.  

Következő kör. Ha egyetlen játékos vagy csapat sem ért el 100 

pontot, a következő kört a vezető játékostól balra ülő játékos 

kezdi.  


