KUBB
A szabályokban nem tisztázott, illetve esetlegesen felmerülő
kérdések:
Melyik csapat kezdi a dobást a játékban?
- Ezt a csapatok döntik el. De azt tanácsoljuk, hogy a meccs kezdete előtt egyezzetek meg
valamiben.
Foghatom a dobófát a közepén?
- Nem! A dobófát nem szabad középen fogni. A szabályok szerint az egyik végét kell fogni.
De szabályos az is, ha a vége fölött fogjuk kicsivel. Tapasztalataink szerint az a lényeg,
hogy a középvonal alatt kell valahol fogni.
Dobhatunk egyszerre többen?
- Nem! Egyszerre csak egy játékos dobhat!
Dobáskor behajolhatok a pályára?
- Igen, de mind a két lábnak az alapvonal mögött kell lennie!
Szabad egy személynek kétszer egymás után dobnia?
- A versenyszabályok szerint annyi dobófával lehet dobni (Maximum 6db), ahány főből áll a
csapat! Következésképpen mindenki csak egyszer dobhat. Tehát, ha például a csapat 5
főből áll, akkor egy körben 5 dobófát dobhatnak.
Természetesen házilag eltérhetünk ettől, és ha kevesebben vagyunk egy csapatban, mint
6 fő, akkor felváltva dobjunk.
A csapatunk több, mint 6 főből áll, váltogathatjuk egymást a dobásban?
-Igen, amíg ezek a cserék a dobókörök között zajlanak le.
Az eldobott dobófa pöröghet-e?
- Nem szabad a dobófát szándékosan úgy dobni, hogy vízszintesen pörögjön (mint egy
helikopter propellere)! Az így elért találatok szabálytalanok! Bizonyos szabályok szerint
ezért büntetés jár – a szabálytalan dobást végrehajtó csapat ezután a játék végéig egy
dobófával kevesebbel dobhat.
Viszont a dobófa pöröghet függőlegesen, az oldalvonalakkal párhuzamosan.

Mi történik, ha a Mezőkubbok visszadobásakor ledöntjük a királyt?
- A király ledöntése ebben az esetben is a játék automatikus elvesztésével jár!
Nincs elég helyünk egy 5x8 méteres pályához. Csinálhatunk kisebb pályát?
- A világbajnokság szabályai szerint a szabályos pálya 5x8 méter. Természetesen
helyszűke miatt el lehet ettől térni házilag. Ha lehetséges, célszerű ilyenkor az alapvonal
(5m) hosszát csökkenteni.
Kezdő játékosokkal vagy gyerekekkel játszhatunk 8 méter helyett 6 méter hosszú pályán
is.
A profik pedig kipróbálhatják a játékot egy 8x10 méteres pályán is.
Az eldobott dobófákat össze lehet szedni menet közben?
- Nem! Meg kell várni, míg az adott csapat teljesen befejezi a dobást, azaz eldobja mind a
6 dobófát. Amíg ez nem történt meg, addig semmi nem mozdítható a pályán! Sem az
eldobott dobófák, sem a leütött Kubbok! Mindent ott kell hagyni a helyén, amíg a soron
lévő csapat be nem fejezi teljesen a dobásait.
Csak egy dobófa maradt a király ledöntéséhez. Szabad-e a királyra dobni ilyenkor?
- A világbajnokság szabályai szerint teljesen szabályos egyetlen megmaradt dobófával
megpróbálni ledönteni a királyt! Tehát igen!
Bizonyos ismert és nagyon népszerű szabályvariánsok szerint azonban ehhez legalább
két dobófa kell, hogy maradjon.
Tapasztalatunk szerint izgalmasabbá teszi a játékot ez a variáns. Érdemes kipróbálni!
Eltaláltunk egy Kubbot, de az nekidőlt egy másiknak. Ez a Kubb le van ütve vagy
nincs?
- Amikor egy leütött Kubb rádől egy másikra (mindegy, hogy fekvőre dől rá, vagy álló
Kubbnak dől neki), meg kell nézni, hogy saját magában megáll-e vagy sem. Ilyenkor
(minden dobófa eldobása után) óvatosan el kell venni a támasztó Kubbot. Ha a kérdéses
Kubb állva marad, akkor nincs leütve. Ha nem, akkor le van ütve.
Itt jegyeznénk meg, hogy a 6 dobófa eldobása után a védekező csapat megigazíthat
minden Kubbot, ami nem teljesen egyenesen áll.
Például, az előző esetnél maradva, ha egy eltalált, másik Kubbra támaszkodó Kubb
önmagában is állva maradt, akkor ezt a Kubbot vissza kell állítani egyenes helyzetbe.
Eltaláltunk egy Kubbot, de az állva maradt. Ez a Kubb le van ütve vagy nincs?
- Nincs! Csak azok a Kubbok vannak leütve, amelyek el is dőltek. A dobással megérintett,
súrolt, megütött, de el nem dőlt Kubbok nincsenek leütve!

Egymásra pakolhatjuk a Kubbokat, amelyek egymáshoz értek?
- Nem, a világbajnokság szabályai szerint ez nem megengedett.
De létezik ilyen variáns is, érdemes kipróbálni.
Ha eltalálunk egy Kubbot, amely felborul, majd újra feláll, mi a teendő?
- Az a Kubb, amely egyszer már feldőlt, leütöttnek számít.
A leütött Kubbok visszadobásakor az egyik Kubb közelebb került a királyhoz, mint
egy dobófa hossza, ilyenkor ezt a Kubbot egy dobófa távolságra kell rakni a
királytól?
- Nem! A Kubb ott lesz felállítva, ahová érkezett. Ha például 5 cm-re van a királytól, akkor
bizony ott lesz felállítva.
Az utolsó dobófával nem találtuk el a király, ilyenkor elvesztettük a meccset?
-Léteznek ilyen szabályvariánsok is, de a világbajnokság szabályai szerint a játék ilyenkor
folytatódik tovább a rendes menete szerint.
A játék 6 évesnél fiatalabb gyermeknek egyáltalán nem ajánlott!
Azt tanácsoljuk, a 14 évesnél fiatalabb gyermekek
csak felnőtt felügyelet mellett játsszák!
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