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Nyugat Magyarországi Crokinole alapszabály 

I. Rövid ismertető 

A játékra szolgáló táblánál 2 vagy 4 fő helyezkedhet el attól függően, hogy egyéni (1-1 ellen) vagy páros (2-2 

ellen) játékot játszanak. Páros játék esetén a két egymással szemben lévő játékos van együtt, míg egyéniben 

természetesen ellenfelei egymásnak. Egyéni játék esetén 8 korongja van a játékosnak, míg páros esetén 

egyénenként 6 koronggal lőnek a játékosok. 

A saját alapvonaláról és negyedéből kell indítania a lövést a kezdő játékosnak és ily módon bejuttatnia a 

korongját a középső lyukba, s ha ez sikerül, onnan egy gyűjtőedénybe kerül, s a végén ezek a pontok 20-at 

érnek. Ideális esetben mindkét játékos mind a 8 korongját belöki a középső lyukba, s ilyenkor 160-160 pont-

juk lenne (8x20), s így a játék döntetlen. Ha azonban egyik játékos kihagyja a lövést, akkor a szabály a követ-

kező. Ha a legbelső körívet nem érinti a korongja vagy nem került azon belülre azaz a 15 pontos sávba, akkor 

el kell távolítani a pályáról, ha pedig a 15-ös íven van, vagy a 15-ös sávban tisztán, akkor maradhat a pályán 

és 15 pontot ér. A soron következő játékosnak egyetlen szabály van ilyenkor, megérintenie az ellenfele ko-

rongját (érdemes úgy, hogy lelöki a pályáról). Később tovább részletezzük a szabályt, de végül is a végén 

össze kell adni a 20-as gyűjtőben és a sávokban lévő korongok értékét így alakul ki, hogy ki győzött. 

Hasonlóan a vízilabdához ahol négy negyedből áll egy játék ez a crokinole-ban is így van, csak itt körnek 

(angolul: round) nevezzük. 

II. Sorsolások 

II. 1. Kezdési jog sorsolása - minden mérkőzésen 

Az első kör kezdési jogát sorsolással állapítjuk meg, páros játék esetén a kezdő csapat eldöntheti, melyik 

játékos kezdi meg a játszmát, annak első körét (negyedét). Amennyiben a kezdésről a játékosok szándéka 

egybevág akkor szükségtelen a sorsolás, de mindenképpen javasolt. Tehát ha egyik játékos kezdené a játsz-

mának az első körét, míg a másik játékos nagyon nem akar kezdeni, akkor az egybevágó akarat érvényesít-

hető sorsolás nélkül. 

Egyéni játékban felváltva kezdenek a játékosok ( A – B – A – B )  

Páros játékban pedig az óramutató járásának megegyezően mindenki kezd majd egy kört a négyből. 

(A1 – B1 – A2 – B2)  

(A és B az ellenfeleket jelöli.) 

II. 2. Tábla, kezdési jog, térfél, korong megállapítása - fontos mérkőzésen 

Versenyeken általában sokkal profibb, a körülményekre kényesebb játékosok játszanak, így a sorsolásnak is 

nagyobb szerepe van. Alapvetően 4 dolgot kell mérkőzés előtt megállapítani: 

1. Melyik táblán játszódjon a mérkőzés? (technikásabb játékosok nagyon csúszós pályán jobban lőnek) 

2. Melyik oldalon szeretne lenni a játékos? (napsütés esetén nagyon fontos) 

3. Szeretne-e kezdeni a játékos? (lélektani, stratégiai szempont) 

4. Mely koronggal szeretne lenni a játékos? (babona) 
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Ezen megállapításokat az elődöntőben, a bronzmérkőzésen és döntőben minden versenyen meg kell tenni, 

de ha a verseny előre leírta, akkor akár „final four” vagy egyéb – a versenyen fontosabb – mérkőzés esetén 

is alkalmazhatóak. 

A táblát illetően nem szükséges sorsolni, ha abban a felek meg tudnak egyezni. Ezek után pedig mindenkép-

pen sorsolást kell végrehajtani azt illetően, hogy a térfelet, vagy kezdés jogot szeretne-e választani a játékos. 

A korong színét illetően is általában nem szokott vita lenni, hogy ki melyikkel legyen, de végső esetben ez is 

sorsolással dőlhet el. 

II. 2. 1. Példa a sorsolásra 

1. kör: A felek javaslatot tehetnek 1-1 táblára, amin játszani szeretnének. A bíró (szövetség elnöke, ver-

seny szervezője) meg kell, hogy vizsgálja ezeket. Amennyiben közepesen vagy enyhén csúszós pálya 

van a választottak között, egy másik tábla választására kényszerítheti a játékost (csapatot). Erre azért 

van szükség, mert a mérkőzés színvonala csak így lesz megfelelő, a korong letapadás felidegesítheti 

az így lövést rontó játékost. Tehát minél kevesebb teret kell adni az esetlegesen előforduló „letapa-

dási” vagy „éppen 20-asba be nem jutó” lövés hibáknak, melyek egy kiválóan csúszó asztallal és ko-

rongokkal kerülhetőek csak el. (Nem beszélve, arról, hogy a játék is látványosabb lesz egy csúszó-

sabb/technikásabb pályán) 

Miután a 2 megfelelő - bíró által is elfogadott tábla - kijelölésre került, sorsolni kell, melyik táblán 

kezdődjön a játék. 

2. Ez után ismét sorolni kell azt pénzfeldobással vagy egyéb módon, hogy mely játékos dönthet arról, 

hogy térfelet vagy kezdés jogot választ. Amennyiben a fogadást mondjuk „A” játékos/csapat nyeri, 

akkor ő dönthet arról, hogy térfelet, vagy kezdést választ, de a másikról sorsolás nélkül „B” játé-

kos/csapat kell, hogy döntsön, mert így igazságos. 

3. Amennyiben a korong színét illetően nincs megegyezés, azt is sorsolással kell eldönteni. 

III. Lövésindítás 

III. 1. Rövid ismertető (fogalmak) 

Az - eléggé - jól csúszó táblán játszódik a játék, melyen koncentrikus körök és ütközők helyezkednek el az 

ábra szerint. A legkülső vonalat alapvonalnak nevezzük, erről kell a lövő játékosnak a korongját elindítania a 

lövéskor.  A tábla négy egyenlő részre van osztva negyedelő vonalak segítségével melyek nemcsak a felosz-

tást szolgálják. Ha a játékos oldalról szeretne lőni (balról vagy jobbról) akkor a korongot úgy kell elhelyeznie: 

 hogy érintenie kell a negyedelő vonalat és a játékos felé eső alapvonalat, 

 vagy érintenie kell a negyedelő vonalat és a játékostól másik irányba eső alapvonalat.  
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Az ábrán mindhárom lövésre elhelyezett korong helyesen van lerakva, mivel érintik az alapvonalat (teljesen 

mindegy, hogy a negyedelő vonal melyik felére esik és a negyedelő vonalat is) 

III. 2. Technikailag hibás lövésindítások 

Egy lövésindítás akkor nevezhető jónak, ha egy érintéssel a korongot az oldalánál indítjuk útjára, természe-

tesen az előbb részletezett alapvonalra való ráhelyezéssel. Most azonban kitérünk a leggyakoribban esetle-

gesen előforduló hibákra, azaz, arra, hogy mikor nem helyes egy lövésindítás: 

 Egy lövés akkor tekinthető elhibázottnak, ha a korongot nem az oldalán érinti meg az ujjunk (többféle 

lövéstechnika ismert: pöckölés, olló, hüvelykújjal lövés) 

 Ha a lövés tolással történik - melyet észre lehet venni - a kéz látványosan bemozdul a lövéssel egy irányba 

a lyuk felé.  

 Kettős érintést alkalmazunk (ilyen a pingpongban is előfordul). Ez esetben a korong ellövésekor egymás 

után kétszer érünk a koronghoz nagyon rövid 1/100-ad másodperc alatt általában. 

 Állított koronggal lövünk a fekvő helyett. 

 A korong alá lövünk megugratva azt, hiszen az árokba belógó korongot elvileg ilyen szabálytalan lövéssel 

is lehetne indítani.  

 Lehetséges, hogy érinti a korunk az alapvonalat de annyira tized- esetleg század  milliméterre helyezzük 

el a korongot az alapvonalra (esetleg a negyedelőt is beleértve) a hogy a szemben ülő ellenfél - vagy 

páros játék esetén az oldalsó játékosok - nem bizonyos(ak) abban hogy a korongunk érinti az alap/ne-

gyedelő vonalat, s ettől frusztráltak és idegesek lehetnek ha rendszeresen így lövünk hiszen jogosan vél-

hetik, hogy csalunk. 

III. 3. Technikailag nem hibás lövésindítások 

 A korongot fekvő helyzetben lőttük el, szabályos pöcköléssel (a fentiekben leírt módon) érintve az alap-

vonalat/negyedelő vonalat és azt az ellenfél is jól látta, hogy szabályos a korong elhelyezése és a lövés 

 Egy korongot abban az esetben is újra lőhetünk, ha szabályos lövéssel meglőttük ugyan a korongot, de 

olyan kicsit mozdult csak el, hogy nem hagyta el az alapvonalat. Ez esetben azonban az ellenfél játékosnak 

- mielőtt a korongot újra lövésre helyeznénk - meg kell mutatni, hogy valóban még nem hagyta el a ko-

rong az alapvonalat. 

III. 4. További különleges szabályok a lövés indítására vonatkozóan 

 Néhány korong nem biztos, hogy ugyanúgy csúszik, mint a 

többi, illetve félünk, hogy por vagy egyéb dologban meg-

akadhat, ilyenkor lövés előtt a játéktéren! is alkalmazha-

tunk tesztlövést oldal irányban úgy, hogy nem mozdulnak 

meg a játéktéren lévő más korongok. 1-2 rövid tesztlövés 

után az alapvonalra helyezve korongunkat lőhetjük el a na-

gyon fontos lövést, mivel tesztlövést általában ilyenkor al-

kalmazunk. (lásd videó) 

 A lövésre készülődés és a lövés pillanatában táblához csak a 

lőni kívánó játékos érhet hozzá.  

1. ábra: Néhány fontos lövés előtt a tesztlövés 
engedélyezett 
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 Tilos tehát a másik játékos lövésre készülődésekor a táblán a korongunkat pörgetni, esetleg tisztítani a 

tábla bármely részét, vagy bármely más módon elvonni az ellenfél figyelmét.  

 Lehetőleg ne ejtsük le a korongunkat, vagy bármely tárgyat, amikor ellenfelünk lő, mert ha pontosan 

akkor ijed meg, akkor a lövése bánhatja és nagy vita kerekedhet belőle. Igyekezzünk nem a lövés pillana-

tában inni, vagy írni, legyünk körültekintőké. 

IV. Lövések 

IV. 1. Lövés abban az esetben, ha üres a pálya 

 Korongunkat be kell juttatni a 15-ös körbe, vagy annak vonalához hozzá kell érni.  

(Ha vita merül fel azt illetően, hogy a korong hozzáér-e a 15-ös kör vonalához, a verseny szervezőjét, a 

bírót vagy a felek által közösen kijelölt személyt kell segítségül hívni, valamint a versenyórát meg kell 

állítani, esetleg ezen mérkőzésre plusz időt adni.) 

 Abban az esetben, ha a korong a 20-as lyukba érkezik, akkor az még jobb, mert egy már elvehetetlen 20-

as pontot ér számunkra. Ezt a korongot ki kell venni a lyukból és egy gyűjtő edénybe kell helyezni oly 

módon, hogy mindkét játékos jól lássa a korongot és az edényt is. 

IV. 1. 1. Hibásnak minősülő lövések 

Abban az esetben, ha a fenti egyik feltétel sem teljesül a lövés hibásnak minősül, így a korongot el kell távo-

lítani a pályáról és az árokba kell helyezni.  

IV. 2 Lövés abban az esetben, ha csak saját korongunk van a táblán 

 A belső 15-ös körben meg kell, hogy mozduljon egy saját korongunk. 

Ezt elérhetjük úgy, hogy egy a pályán lévő korongunkat beljebb lökjük a 15-ös körbe, vagy ha már benn volt, 

hozzákoccintjuk lövéssel a korongunkat, sőt még az is megengedett, hogy egy korongunk mely a 15-ösön 

kívül van lelőjük a pályáról úgy, hogy a lövő korong ütközéskor becsússzon a belső 15-ös körbe.   

Akárhogy is teszünk, valamelyik saját korongunknak meg kell mozdulnia, mielőtt nyugalmi helyzetbe kerül 

és a 15-ös körbe jut (vagy ott tartózkodik) 

IV. 2. 1. Hibásnak minősülő lövések 

Például hibásnak minősül az a lövés, amikor beljebb 

szeretnénk terelni egy pályán lévő korongunkat a 

lövő koronggal, de elvétjük a lövést és nem jut be 

egyik korong sem a körbe, ilyenkor mindkét koron-

got le kell venni amennyiben mindkettő megmoz-

dult.  

  

2. ábra: Egyik korong sem jutott a belső körbe (le kell venni 
mindkettőt) 
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IV. 3. Lövés abban az esetben, ha az ellenfélnek van korongja a táblán 

 A saját korongunk bármelyikének hozzá kell érnie az ellenfél korongjához.  

 Legegyszerűbb esetben a lövő korongot lőjük úgy, hogy érintse vagy egyben le is lője a pályáról az ellenfél 

korongját.  

 Vonatozás (egy kombinációs lövés fajta): meglökhetjük úgy is az ellenfél korongját, hogy nem közvetlenül 

a lövő korong ér hozzá, hanem a lövő koronggal egy másik korongunkra célzunk a pályán, amely úgy 

csúszik, hogy az ellenfél korongját érinti.  

 Más kombinációs verziók is érvényesek, ha mozdul az ellenfél korongja.  

IV. 3. 1. Hibásnak minősülő lövések  

 Abban az esetben, ha nem ér hozzá az ellőtt ko-

rongunk az ellenféléhez el kell távolítani a ko-

rongunkat a pályáról.  

 Vigyázzunk a kombinációs lövéseknél, mert ha 

pl. egy vonatozás nem sikerül, akkor már az ösz-

szes megmozdult korongunkat el kell távolítani, 

amennyiben egyik sem érintkezett az ellenfél 

korongjainak egyikével.  

 Minden olyan korongunkat le kell venni a pá-

lyáról, amely mozgásba jött, de nem érintette 

meg az ellenfél egyik korongját sem. 

IV. 4. Korong az alapvonalon 

Amennyiben egy korong a legkülső vonalra csúszik, kerül, el kell távolítani a pályáról. 

IV. 5. Az alapvonalat elhagyó, de a játéktérre visszaérkező korongok 

Amennyiben egy korong elhagyja az alapvonalat, de nem esik bele az árokba, vagy nem érinti meg a tábla 

szegélyét és úgy áll meg, hogy visszakerül a játéktérre, akkor azt fenn kell hagyni. 

Amennyiben például egy erős lövés során egy korong kivágódik a tábla szegélyére és onnan visszajön, azt le 

kell venni a játéktérről és az árokba helyezni.. Természetesen, ha falról, széktámláról vagy bármely más a 

pályán kívüli tárgyról pattan, vissza egy korong azt el kell távolítani a játéktérről. 

Fontos szabály, hogy minden más korongot a játéktéren kell hagyni még akkor is, ha azokat egy visszapattanó 

(játékteret elhagyó) korong elmozdította. 

Ritkán olyan is előfordul, hogy egy tábla szegélyének csapódó és aztán eltávolításra kerülő korong a tábla 

egy korongját belövi a 20-as lyukba, ilyenkor azt meg kell adni 20-as pontnak, mégha óriási szerencséje is lett 

az illetőnek. 

3. ábra: Megmozdultak a korongok de nem értek az ellenfél-
hez 
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VI. 6. Visszapattanás elősegítése (speciális szabály) 

Elég nehéz eldönteni, hogy az árokban lévő korongokat ki és milyen módon tologathatja, az ellenfél zavarása 

vagy a visszapattanó lövések elősegítése végett, így egyelőre nincs hivatalos szabály, de akadályozni nem 

lehet ellenfelünket abban, hogy odarakjuk az összes korongot ahonnan lőni fog. 

Az sem lenne jó, ha lövés előtt egy játékos elősegítené a visszapattanó lövéseket, azzal, hogy a pálya túlfelén 

felhalmozza a korongjait az árokban. 

Talán igazságosan akkor járhatunk el, ha minden játékos a saját korongjai felett rendelkezhet csak és az árok 

őfelé eső térfelén, és csakis akkor, amikor ő kerül lövésre. 

V. Tábla, szék és testhelyzet 

V. 1. Asztal és tábla egymáshoz való viszonya 

A táblát az asztalra lehetőleg úgy kell felhelyezni, hogy a játékosok arcára merőleges legyen, ezt szemmel 

vagy segédeszközökkel is el lehet érni, hogy minél pontosabb és pontosabb legyen a táblák asztalra helye-

zése. Biztosítani kell, hogy mind a negyedelő vonal közepéről, mind a negyedelő vonal széleiről indított lövés 

végrehajtható legyen különösebb akrobatikus testrészek kicsavarása nélkül, valamint a lövést semmilyen 

tárgy, asztalláb, oszlop, közeli fal stb. ne akadályozza.  

A táblát az asztal két (négy) oldalán ülő játékosoktól egyenlő távolságra kell elhelyezni, hogy igazságos le-

gyen, senkinek ne kelljen jobban behajolnia egy-egy lövésnél mint a másik játékosnak. 

V. 2. Asztal vízszintezése 

Az asztal vízszintessége az egyik legfontosabb tényező. Ennek beállítása legjobban profi játékosok gyenge 

lövéseivel lehetséges, ugyanis gyenge lövésnél jobban látszódik ha a korong lassulás közben elveszti eredeti 

útvonalát és görbe vonalat ír le. A vízszintezést segítheti vízszintmérő (lézeres, buborékos) és egyéb eszközök 

alkalmazása. A táblák alá elfogadott, ha ékeket teszünk annak elérése érdekében, hogy a tábla vízszintes 

helyzetbe kerüljön. Fontos meggyőződni a vízszintességről mind a négy oldalról! Ne fogadjunk el olyan táblát 

játékra, amely csak 2 vagy 3 oldalról tűnik vízszintesnek és a 4. oldalról mondjuk nehezebb a lövés mert 

éppen azon oldal felé lejt a tábla. 

V. 3. Asztal és szék magassága 

A szék és asztal magasságára nincs kimondott szabály egyenlőre de a széknek kb. olyan magasnak kell lennie, 

hogy a láb térd alatti része függőleges helyzetben legyen úgy, hogy talpunk érinti a földet amikor lövünk. 

Természetesen gyerek versenyzőknél ezt nehezebb biztosítani, hiszen a legtöbb versenyen felnőttek vesznek 

részt. Gyerekek és felnőttek esetében is megengedett a párna vagy egyéb magasító használata a széken, 

hogy kényelmesebben tartott kéz magassággal lehessen lőni, azonban ez a magasítás megnehezítheti az ol-

dallövéseket, hiszen nehezebben fogjuk tudni megtámasztani a lábunkat egy ilyen „kiülős” helyzetben. 

Ügyeljünk arra, hogy nem csak a szék és asztal magassága döntő, hanem azok egymáshoz való viszonya is. 
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V. 4. Szék helyzete 

A szék minden lábának érintenie kell a talajt a lövés során. Annak megbillentése nem megengedett. Gyakori 

megoldás a mérkőzés előtt a szék negyvenöt fokban való elfordítása a hagyományos helyzethez képest, így 

a szék egyik csúcsa a negyedelő vonal közepére esik, s ilyenkor könnyebben lehet végrehajtani a mérkőzés 

során az oldalról való lövéseket is. A szék helyzetét mérkőzés alatt nem változtathatjuk, egyetlen esetet ki-

véve, ha egy külső behatás elmozdítja (pl. felállunk inni és közben egy elhaladó ember lába belerúg) azt. 

V. 4. 1. A szék helyzetének változtatása, szék csere 

A szék helyzetének változtatása megengedett egy kör (azaz a 8 korong, párosban 6 korong ellövése után) 

végén. Ugyancsak megengedett a kör végén akár másik székre cserélni az ülő alkalmatosságot, esetleg 2 

széket egymásba rakni, ha ily módon kényelmesebb a magasított ülés. 

V. 4. 2. Ülés a széken 

A széken a kanadai szövetség szabályai szerint fél fenékkel is lehet ülni (kiülő helyzet), de mivel ez nehezen 

ellenőrizhető minden mérkőzésen, ezért megengedett még a combbal való ülés is a széken.  

V. 4. 3. Tiltott ülés módok 

Tilos a székre felállni, felfeküdni, feltérdelni, kezünk bármely részével érinteni azt. Csak a fenék és a comb 

érintheti a szék ülő részét, valamint minden széklábnak a talajon kell lennie teljes mértékben. 

VI. Mérkőzés pontozása 

A 8 (párosban páronként 12) ellőtt korong után vége van az első körnek, ezt egyéni és páros játékban még  

3 kör követi (otthoni játéknál, és versenyek alapszakaszában). Egy versenyen zajló bronzmérkőzés vagy egy 

aranyéremért zajló mérkőzés általában nem 4 körből áll, hanem addig amíg egy játékos el nem éri a 7, 9 vagy 

11 pontot. (lásd versenyszervezés és lebonyolítás dokumentum) 

Az általános játékmód szerint tehát általában 4 kört játszunk minden ellenféllel. Hasonló ez, mint vízilabdá-

ban a negyedek. 4 negyedből, azaz 4 körből áll egy teljes játék.  A crokinole-ban minden kört (negyedet) le 

kell pontozni.  

VI. 1. Gyakori pontozás versenyeken 

Versenyeken alapszakaszban minden mérkőzés 4 körből áll, azok egyenként kerülnek lepontozásra 

(2 pont = győzelem, 1 pont = döntetlen, 0 pont = vereség) Az így kialakult végeredmény egy játékos ellen 

maximum 8 – 0 lehet. Körönként a 20-asok száma is könyvelésre kerül, majd a végén ez is összegzendő. 

VI. 2. Bronz mérkőzések leggyakoribb pontozása 

A legtöbb versenyen a bronzmérkőzés 9 pontig zajlik, ilyenkor nem 4 kör van, hanem addig megy a teljes 

mérkőzés és nyeri meg valaki amíg el nem éri a 9 pontot. Ha mondjuk 7-7 az állás és egy döntetlen születik 

akkor 8-8 –ra módosul az eredmény, ha ezután is döntetlen van, akkor 9-9 az eredmény. Ilyen esetben azon-

ban addig zajlik tovább a mérkőzés amíg valaki fel nem adja, vagy el nem billen az eredmény az egyik játékos 

javára (pl. 11-9) 
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VI. 3. Bronz mérkőzések és döntők korábbi pontozása 

Korábbi években bevett gyakorlat volt, hogy 2 nyert játszmáig zajlott a bronzmérkőzés (és döntők), azaz  

4 kör után mondjuk kialakult az első játszma eredménye (pl. 5-3) majd megint 4 kör után kialakult a második 

játszma eredménye (pl. 6-2) s így az első játékos lett a bronzérmes. Amennyiben a 2 játszma nem hozott 

eredményt egy harmadik játszma döntött. 

Olyan is előfordult, hogy a 3. játszma mondjuk 4-4 –re végződik ekkor a 20-asok számától függetlenül le kell 

játszani még annyi kört, amennyiből elbillen a 3. játék eredménye az egyik játékos felé. 

Korábbi években hibás szokás volt, a 4-4 eredmény esetén a 20-asok számát megnézni és ez alapján dönteni 

a bronzérem sorsáról, hiszen egy védekező taktikára építő játékos bár éppen olyan eredményesen védekez-

het, mint amennyire a másik lövi a 20-asokat mégis a másiknak ítélték az érmet korábbi (régebbi) versenye-

ken. 

VI. 4. Döntő pontozása 

A legtöbb versenyen a döntő mérkőzés 11 pontig vagy feladásig zajlik, 10-10, 11-11, 12-12 stb. eredmény 

esetén addig megy a küzdelem amíg valaki javára el nem billen a pontozás (pl. 13-11) 

VII. Körök pontozása 

Össze kell adni a játékosnak a 20-as gyűjtőben és a pályán lévő korongjainak értékeit, ugyanezt teszi az el-

lenfél is. A pontozó lapra nem kell beírni az összeadás eredményét, csak a győzelmet-döntetlent-vereséget 

kell jelölni valamint, hogy hány darab 20-ast lőttünk.  

Ha egy játékos 1 db 20-ast lőtt és 1 korongja áll a 15-

ös mezőn és egy másik az 5-ös mezőn, akkor ez ösz-

szesen 40 pontot ér a játék végén. (lásd ábra: fekete 

korongok) 

Ha az ellenfélnek (ábrán zöld színnel jelölve) ugyan-

ennyi pontja van, akkor az állás ebben a körben (ne-

gyedben) döntetlen így mindkét játékos beír 1-1 

pontot magának a pontozólapra és amennyi 20-ast 

lőtt azt is jelöli a lapon. Ha az egyik játékosnak több 

pontja van, ő 2 pontot kap, míg a vesztes 0-t.  

VII. 1. Határoló- és alapvonalak szerepe pontozáskor 

Ha egy korong a mérkőzés végén egy határoló vonalon áll (pl. 10-es és 15-ös sáv közötti határoló vonalon, 

akkor mindig kifelé kell számolni a pontot, azaz ez esetben 10 pont adható. Ha a 10/5 közötti vonalon áll, 

akkor az a korong 5 pontot ér a számolásban. Az utolsó lövés után még csúszhat korong a legszélső vonalra, 

ezt le kell venni a pályáról mivel 0 pontot ér.  

VII. 2. Kivételes helyzetben lévő korongok megítélése 

Amennyiben bármely korong nem fekszik fel az asztalon, mondjuk élén áll (bár ilyen nagyon ritkán fordul 

elő) azt el kell távolítani a tábláról és értéke 0 pont lesz. 

4. ábra: 40-40 a végállás így döntetlen (1-1) a játék végered-
ménye 
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Amennyiben egy korong feltámaszkodik egy másik korongra (félig dőlt helyzetben van) vagy egy ütközőre 

esetleg a 20-as lyuk belső peremére, akkor szintén szabálytalan helyzetben van, azt a korongot is el kell tá-

volítani és értéke 0 pont lesz. 

Minden olyan korong értéke is 0 pont lesz, amely nem érintkezik az asztal lapjával teljes mértékben a csúszó 

felületén. Azaz hiába van teljesen fekvő helyzetben egy korong mondjuk egy másik felett, mivel nem érinti 

az asztal lapját teljes mértékben értéke 0-nak számolható. 

VII. 3. Ne nyúlj semmihez! 

Nagyon fontos, hogy a 8-8 (párosban 6, 6, 6, 6) korong ellövése után senki nem nyúlhat a korongokhoz sem 

a táblán, sem a gyűjtő edényben, csak ha a két játékos egyértelműen kimondta a végeredményt, hogy ki 

nyert vagy vesztett esetleg döntetlen és ezt kétszer alaposan átgondolták majd lekönyvelték a pontozó pa-

pírokra. 

Fej billentéssel és/vagy egymásra nézéssel állapodhatnak meg a korongok lesöpréséről.  

A gyűjtőben lévő korongokat ki kell önteniük ügyelve arra, hogy ne keveredjenek más korongokkal és a 20-

asok számát is egyértelműen (olvashatóan akár a pontszámot) be kell írniuk a játékosoknak a pontozó lapra. 

Ha mindketten jelezték, hogy rögzítették a papíron az adatokat, akkor folytatódhat a játék és kerülhetnek a 

korongok a tábla mellé az eredeti helyükre. 

VII. 4. Huszasok számolása  

Több versenyen előfordult már az a probléma, hogy a lövéssel a korong kirepült a pályáról és leverte az 

asztalról a gyűjtő edényt, ilyenkor általában a lövő korong bele esik a gyűjtő edénybe majd az egész leborul 

a földre. Vita szokott lenni, hogy akkor kinek hány 20-asa volt az edényben, esetleg az edényből esés közben 

kipottyanhat egy-két korong az asztalra mintha az még el sem lett volna lőve.  

Nagyon fontos, hogy versenyen legyen egy lap a tábla mellett, és amikor valaki 20-ast lő, akkor húzzon be 

egy vonalat a neve alá, hogy lássa az ellenfél. Amikkor a korongok leborulnak, akkor így egyértelműen vissza 

lehet majd állítani vita nélkül az igazságos állást a végeredményt illetően. 
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VII. 5. Kiegészítések 

 A játszma 4 körből áll. Ha minden negyedet egyik játékos nyer, akkor 8-0 lesz a végeredmény. Három 

győzelem és egy vereség esetén a játékos 6 pontot kap (2,2,2,0) míg a másik ilyenkor egyet nyer így ő  

2-t (0,0,0,2).  

Lehetséges kimenetelek: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3, 4-4.  

Fontos ellenőrizni, hogy a két játékos végső pontjainak összege mindig ki kell, hogy adja a 8-at (5+3, 7+1) 

 A pontozó lapokat olvashatóan töltse ki mindkét játékos, valamint minden beírást ellenőrizzünk (főleg 

versenyen) az ellenfélnél is. Előfordulhat, hogy annyira a játékra koncentrál valaki, hogy véletlenül egy 

játszmát, amit meg akart nyerni de nem sikerült neki 0 pontként könyvel a papírjára, pedig ilyenkor a 

döntetlen miatt 1 pont jár. Minden kör végén ügyeljünk tehát a saját és ellenfelünk pontjának és husza-

sainak beírására. 

VII. 6. Összpontszám könyvelése 

A pontozó papírra a 4 kör letelte után összegezni kell a pontjainkat (maximum 8 jöhet ki) és a huszasainkat. 

Írni csak a kijelölt mezőkbe lehet (fehér színű általában) 

 

5. ábra: A győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont 
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VIII. Bíró szerepe, független játékos hívása 

Amennyiben szükséges hívjunk segítségül egy független játékost (általában a szövetség elnökét vagy hozzá-

értő ranglista elején lévő személyt). Erre akkor kerülhet sor, amikor nem ítélhető meg egyértelműen egy 

helyzet. 

 Egy korong rajta van-e a valamelyik határoló vonalon vagy nincs. 

 Előre nem várt esemény történt. Pl. egy játékos aki bejött a terembe véletlenül bemozdította az asztalt 

melyen játszunk 

 Rázuhant valami a táblára 

 Esetleg sérelmezünk valamelyik szabály nem betartását ellenfelünknél. 

A bíró sokkal jobb a hívott személynél. Amennyiben lehet alkalmazzunk bírót, hiszen ő a mérkőzés legelejétől 

a végéig pontosan látja mi történt, őt nem kell meggyőzni az igazunkról. 

Amennyiben nincs bíró és egy játékost hívunk oda, neki ugye már mondhatunk akármit, nem látta egyértel-

műen a helyzetet (pl. szabálytalanságot) de ezek kivételével döntést hozhat pl. az alapvonal problémák ese-

tén (amint előbb írtam) 

 

2019. március 11. 
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