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A játék szabályai

ESZKÖZÖK:
− Csúszós alaplemez bükkfa kerettel és két gumiszalaggal
− 10 fakorong
− 6 fapecek pontozáshoz
− Egy homokóra

JÁTÉKMENET:
A játék elején mindkét játékos elhelyezi korongjait a saját térfelén, kivéve a „csapóajtónak” 
nevezett kapu elé. A két játékos egyszerre játszik. A játék célja korongjainkat a lehető 
leggyorsabban a kapun keresztüljuttatni az ellenfél területére. Korongjainkat csak a 
gumiszalagok segítségével hajthatjuk meg.

Néhány pontosítás: A játék úgy kezdődik, hogy mindkét játékos tapsol egyet. A játékosok 
csak egy kezüket használhatják a korongok mozgatására és kilövésére (a másik kézzel a 
keretbe kapaszkodhatnak). Csak a középső kapun keresztül átjutó korongok lesznek 
érvényesek – azokat a korongokat, amelyek a falon repülnek át, vissza kell adni annak a 
játékosnak, aki kilőtte. A csapóajtóban megállt korongot nem lehet visszavenni; egy másik 
korongnak kell nekiütköznie, hogy elmozduljon.
Előfordulhat, hogy egy korong az ellenfél térfeléről visszaütődik a saját térfeledre. Ez nagy 
kár, mivel ezt a korongot újra ki kell majd lőnöd, mint egy normál korongot.

VARIÁNSOK:
1. Az Idő Legjobbja - a legnépszerűbb változat egy kis feszültséggel fűszerezve:

Az első játékos, aki megnyer négy kört, megnyeri a meccset. Egy meccs menete: A két 
játékos egyike megfordítja a homokórát a játékosok tapsolnak és indul a 45 másodperces 
őrület. A kör végetér, amint a homokóra lepereg. Az a kör nyertese, akinek kevesebb 
korong van a térfelén. A győztes játékos felhelyez egy fapecket a saját oldalán lévő lyukak 
egyikébe.
Ha az egyik játékos az előtt át tudja lőni az összes korongot a másik térfelére, mielőtt az 
idő lejár, akkor ez a kör duplán számít, a játékos „Világbajnokság!”-ot kiált és 2 fapecket 
kap.
Döntetlen esetén szükség lesz egy döntő körre. Kezdjétek játékosonként 1-1 koronggal, a 
játékosok tapsolnak és elkezdődik a kör. Aki először lövi át korongját az ellenfél táborába, 
megnyeri a játékot.

2. Klasszikus – versenyeken gyakorolják és a francia bajnokságokon: Az a játékos 
lesz a nyertes, aki először nyer meg 2 meccset. Használjátok a fapeckeket a pontok 
követéséhez.

3. Szóló őrület: Egyedül játszol. Helyezd a 10 korongot a térfeledre, fordítsd át a 
homokórát, tapsolj – és kezdődjön a játék! Az a cél, hogy kevesebb korong legyen a 
te térfeleden, mint az ellenfélén, amikor az óra lepereg.

4. Visszaverődő szóló: Egyedül játszol, homokóra nélkül. Meg kell próbálnod átlőni az 
összes korongot 20 próbálkozásból.



5. Nem nevetség tárgya – a könnyedebb hangulatért. Szükségetek lesz egy bíróra 
vagy akár kettőre is. Játszatok az alapszabályok szerint. Ha az egyik játékos 
ellenfelét nevetni látja vagy hallja, lefektetheti a homokórát egy pillanatra annak 
jeleként, hogy az ellenfél valóban nevetett, majd ezután megbünteti a jókedvűt 
azzal, hogy leveszi saját térfeléről az egyik korongot. A játék újrakezdődik, a 
homokórát átfordítják, tapsolnak...

6. Kétkezes – Ez a változat úgy zajlik, mint az alapjáték, csak két körből áll; az első 
körben ügyesebb kezeiket használhatják, a másodikban pedig az ügyetlenebbet.

A NAGY CSAPÁS
A nagy csapás az utolsó négy változatot kombinálja. Minden körben pontokat kapunk:
Visszaverődő szóló: mindegyik kapun áthaladt korongért 2 pont.
Szóló őrület: mindegyik kapun áthaladt korongért 2 pont.
Klasszikus: minden megnyert körért 30 pont.
Az idő legjobbja: minden megnyert körért 30 pont.

A legtöbb pontot gyűjtött játékos lesz a győztes.
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