
 

Правила за игра на Крокинола 

 

Брой играчи: от 2 до 4-ма играчи 

 Когато играят 2 играча, всеки използва по 12 диска от един цвят и играят 

един срещу друг. 

 Когато играят 3 играча, всеки има 12 диска от един цвят и всеки играе за 

себе си. 

 Когато играят 4 играчи, играчите се разделят на два отбора и получават по 6 

диска (различни на цвят за всеки отбор). Играчите от един отбор седят един 

срещу друг. 

 

Преди да започне играта на Крокинола 

За да се определи кой започва пръв при игра от двама, един от играчите взема по 

един диск с различен цвят във всяка ръка и дава възможност на другия играч да 

избере една от ръцете му. Изтегленият цвят започва първи. При отборна игра 

отборът с избрания стартира прърви, като играчите от отбора могат да изберат 

кой от тях да започне пръв. 

 



По време на игра 

 Играчите се редуват по посока на часовниковата стрелка. 

 Нито игровата дъска, нито столовете могат да се местят по време на играта. 

 Играчите нямат право да стават от стола. 

 Играчите нямат право да държат ръцете или дисковете си на борда, освен 

ако не е техен ред. 

 

Начало на играта 

За да започне играта, първият играч слага диск на линията за старт. Дискът се 

поставя за старт така, че само половината от него да навлиза на линията. От 

страната на всеки играч бордът е разграфен така, че всеки да спазва очертанията и 

да знае коя част на игровото поле може да използва по време на игра. 



 

Първият играч трябва да цели средната част на борда, където се печелят 

най-много точки. Ако дискът му не попадне в централния кръг или не застъпва 

разделителната линия на централния кръг, излиза от игра. Ако изстрелът е 

успешен, дискът му остава в игра и целта на следващия играч вече ще е да уцели 

този диск, като се опита да го избута от борда или премести в кръг с по-малко 

точки. Всеки път, когато на борда няма противникови дискове, целта на играча е 

да постави своя диск в централния кръг на борда или върху очертанието му. 

Ако вторият играч не успее да докосне диск на противника, дискът му излиза от 

игра, независимо дали е останал в центъра или централния кръг на борда. 

Играчите имат право да използват рикошет с друг техен диск, за да ударят 

противников, като условието е да ударят или поне докоснат диск на противника, в 

противен случай изстреляния диск и всеки от същия цвят, докоснат от него, 

напускат игра. 

 

Зони и точки 

Докато няма дискове на опонента на борда, целта на всеки играч е да стигне до 

центъра (20 т.) или централният кръг (15 т.), за да печели най-много точки. Винаги, 

когато има един или повече противникови диска, всеки играч трябва да цели 

някой от тях, докато не го избута от борда или поне не го докосне. Дисковете във 

всяко игрово поле носят съответно: 



 Център: 20 т., дискът напуска игра и се запазва от играча, за да отбележи 

това 

 Централен кръг: 15 т. 

 Среден кръг и разделителната линия между него и централния: 10 т. 

 Външен кръг и разделителната линия между него и средния кръг: 5 т. 

 Външно очертание: дискът напуска играта 

 

Пояснения 

 В края на играта всеки диск, който е настъпил линия, се мести надолу в 

кръга с по-малко точки, преди да се пресметне резултата. Когато един диск 

се намира на очертанието на най-външния кръг, в края на хода излиза от 

игра. 

 Дисковете се удрят с пръст, не се влачат или приплъзват. Дисковете, които 

паднат в най-долната част на борда са вече използваните дискове и те 

остават там до края на играта. 

 Когато диск се удари в страничния борд и се върне на игровото поле, този 

диск напуска играта. 

 

Победа 

Играе се игра до 100 точки, като от всеки изигран мач се взема само разликата в 

точките на играчите. Ако играч А е събрал 45 т., а играч Б има 20 точки, в края на 

мача играч А получава 25 точки. Победител е първия играч, събрал 100 точки. В 

случай, че играчите едновременно преминат 100 точки, победител е този от тях, 

който има повече точки. 

 

Примери 



1. Ако на борда има няколко червени диска и играчът с черен диск не успее да 

уцели нито един червен, но за сметка на това удари диск от своя цвят, 

всички негови дискове, които е докоснал, излизат от игра. 

2. Ако няма противникови дискове и играчът удари свой диск, но успее да 

вкара друг свой в центъра или централния кръг или върху разделителната 

линия на централния кръг, всички дискове остават в игра. Ако обаче уцели 

свой диск без нито един друг негов да е в центъра на игровата дъска, 

централния кръг или разделителната му линия, всички дискове, които е 

докоснал излизат от игра. 

3. Ако играчът с червените дискове удари червен диск и той от своя страна 

удари противниковия черен диск, всички дискове остават в игра (стига да не 

са напуснали игровото поле). 

 

Турнирна игра 

По време на турнири може да се използват разнообразни елиминационни или 

други турнирни схеми. За улеснение на играчите и ускоряване на мачовете, 

играчите получават пълния брой точки, събрани по време на игра, а не само 

разликата между своите точки и тези на опонента. Победител е първия играч, 

събрал 100 точки. В случай, че играчите едновременно преминат 100 точки, 

победител е този от тях, който има повече точки. 


