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A Carrom egyfajta ujjakkal játszott billiárd, ám 
ebben a játékban magasfényű felületen kell fa 
korongokat pöccinteni. Lökd korongjaidat a pálya 
sarkaiban lévő lyukakba, és gyűjts extra pontokat 
a piros korong (királynő) lelökésével!

Ha szeretnéd magad próbára tenni egy nagyszerű 
ügyességi játékban, a Carrom épp neked való!

www.carrom.hu
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1.   BEVEZETÉS
A Carrom egy Indiából származó „találd el és lökd le” 
típu sú táblajáték. 2 és 4 játékos számára ajánlott. A játék 
lénye ge, hogy egy nagyobb lövőkorong segítségével – 
ezt a korongot Strikernek is szokták nevezni – kell a 
kisebb korongokat, más néven a Carromembereket 
a tábla sarkai ban található lyukakba lökni. A játék 
többféleképpen is játszható. Van olyan játékvariáció, 
amely könnyebb szabályai val nagyobb élményt nyújt 
a családoknak, van baráti társaságokhoz illeszkedő 
verzió, illetve van „professzionális játékmód” is, ahol 
még nagyobb szükség van az ügyességünkre. Az előbb 
említett lehetőségek és a hivatalos versenyszabály mind 
megtalálható ebben a szabálykönyvben.

2.  A DOBOZ TARTALMA
•	 játéktábla
•	 1	lövőkorong	(Striker)
•	 9 fekete Carrom-ember
•	 9 fehér Carrom-ember
•	 1	királynő	(piros	korong)
•	 1	csúszópor
•	 1	wax	szett

3.  A JÁTÉK
Ebben a részben a Carrom alapszabályait mutatjuk be. A  
többi játékvariáció a 4. részben lesz részletezve. A leg alap
vetőbb szabályok szerint a Carromot 2 játékos játssza. A  
cél az, hogy saját Carromembereidet az ellenfélnél ha ma
rabb lökd a lyukakba, miközben a Királynőt is le kell löknöd 
és „elfedned” egy Carromembereddel a plusz pontokért.

ELŐKÉSZÍTÉS

Mind a 19 Carrom korongot (9 fekete, 9 fehér, 1 piros)  
helyezzétek a központi körbe! Elsőként a Királynőt – 
piros korong – kell pontosan a tábla közepére állítani. 
Második lépésben eköré kerül 6 korong egy gyűrűben 
a királynőt és egymást érintve. Végül a maradék 12 
korong következik egy újabb gyűrűt alkotva, ezeknek a 
korongoknak a belső gyűrűt és egymást kell érinteniük. 
Mindkét gyűrűben a fehér és a fekete korongok váltakozva 
következnek. A színeknél arra figyeljetek hogy a Királynő, 
és a két körgyűrűből egyegy fehér korong alkosson egy 
olyan egyenest, ami pontosan a kezdőjátékos felé mutat.



KEZDŐJÁTÉKOS KIVÁLASZTÁSA

A játékosoknak most el kell dönteniük, hogy ki legyen 
a kezdőjátékos, vagyis azt, hogy ki lesz a fehér Carrom 
emberekkel. A hivatalos módszer erre az úgynevezett 
„feldobás”: egy pártatlan ember elrejt egy Carromembert  
valamelyik kezében, és az egyik játékos megtippeli, 
melyik kezében van. Ha eltalálta, akkor eldöntheti, hogy 
ő lesz a kezdőjátékos vagy a fekete koronggal játszik. Ha 
nem találta el, akkor ellenfele dönthet ugyanígy.

A JÁTÉK MENETE

q   Lövés:

A játék során a játékosoknak a Striker, vagyis a 
lövőkorong – nagyobb korong – segítségével kell saját 
Carrom embereiket – kisebb korongok – a lyukakba 
lökniük. 

Mikor egy játékos a lövéshez maga elé helyezi a Strikert, 
annak a lövősáv mindkét vonalát kötelező érintenie! 
Ha a sáv végéről szeretne lőni, akkor a lövőkorongnak 
pontosan fednie kell az ott lévő kört! A lövés szabálytalan, 
ha a Striker a kört csak részben fedi, és akkor is, ha az 
átlós vonalakhoz hozzáér.

A játékosok a lövéshez használhatják az ujjaikat, a hüvelyk
ujjukat is beleértve. Mindazonáltal a játékos semelyik 
testrésze sem – a keze sem – lóghat át az átlós vonalon 
és annak képzeletbeli meghosszabbításán.

q   Lelökés:

Ha sikerül egy saját Carromemberedet valamelyik 
lyukba lelöknöd, újra te következel!

A Királynőt (piros korong) bármikor lelökheted az első 
Carromembered lyukba kerülése után, és az utolsó 
lelökése előtt.

Miután lelökted a Királynőt, köteles vagy azt nyomban 
„lefedni”. Ez úgy lehetséges, hogy egy saját Carrom 
emberedet is lelököd közvetlenül a Királynő után. Ez tör
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ténhet ugyanabba a lyukba, de bármelyik másik lyukkal  
is érvényes. Ha nem sikerülne, akkor a Királynő vissza
kerül a pálya közeppontjára, és a következő játékos jön. 
Miután a Királynőt sikeresen „lefedték”, az nyer, akinek 
elsőre elfogynak a Carromemberei a pályáról.

Ha az ellenfeled Carromemberét sikerül bejuttatni egy 
lyukba, akkor elveszíted a köröd. Ha az ellenfeled utolsó 
Carromemberét sikerül lelöknöd, akkor veszítesz az 
adott táblánál, és még 3 pontot veszítesz.

Ha a saját utolsó Carromemberedet lököd le, akkor 
elveszíted az adott táblát, 3 pontot és minden fennmaradt 
ellenséges Carromember után még 11 pontot.

Ha belövöd a Strikert az egyik lyukba, akkor fel kell 
tenned egy saját Carromembered a pályára, és 
elveszíted a köröd. Ha a Striker mellett egy Carrom
embered is beesik, akkor visszakerül a beejtett korong, 
és még egy saját Carromembered is a pályára, de ebben 
az esetben újra te lőhetsz.

A Striker lelökése után az ellenfeled helyezi el a „büntető”  
korongot/korongokat a középső területen. Ha nincs még 
lelökött saját korongod, akkor tartozol eggyel.

q   Pontszámítás:

A tábla nyertese 11 pontot kap minden a pályán maradt 
ellenséges Carromember után.

Ha a nyertes lökte lyukba és fedte le a Királynőt, akkor  
3 plusz pontot kap. Ha a vesztes, akkor senkinek nem jár 
ez a plusz pont.

q   Egyéb szabályok:

Ha egy korong kiesik a pályáról, a tábla közepére kell 
visszahelyezni.

Ha a középső pont nem szabad, amikor a Királynőt vagy 
egy játékos korongját oda kellene visszahelyezni, akkor a 
korong úgy kerüljön vissza a táblára, hogy a középponthoz 
a lehető legközelebb álljon. Irányban a soron következő 
játékostól legmesszebb, a középpont mögé kell helyezni.

Ha a Striker nem hagyja el mindkét vonalat a lövéskor, 
újra próbálkozhatsz. Ezt háromszor teheted meg egymás 
után mielőtt elveszítenéd a köröd.



PONTOZÓS CARROM (2-3-4 JÁTÉKOS)

Ez a Családi Pontozású Carrom egyik fajtája. A 
játék menete tehát nagyban megegyezik az előbb 
ismertetettel, pár kivételtől eltekintve:

• A fekete és a fehér Carrom-emberek egyaránt 1-1 
pontot érnek.

• A Királynő 3 pontot ér.
• A Királynőt ugyanabban vagy az azt követő a lö

vésben le is kell fedni.
• Az első játékos, aki eléri a 21 pontot, lesz a nyertes.
• Ha egy játékos sem éri el a 21 pontot, az nyer, 

aki nek a legtöbb pontja van. Ha döntetlen alakul 
ki, akkor le kell játszani a visszavágót. A vissza-
vágóban a játékosok választhatnak maguknak sa-
ját színt.

4.  TOVÁBBI JÁTÉKVARIÁCIÓK

CSAPATOS CARROM (4 JÁTÉKOS)

A szabályok ugyanazok, mint az előbbiekben, csak itt a 
négy játékos két csapatot alkot. A csapattagok egymással 
szemben foglalnak helyet, és a játékosok az óramutató 
járásával megegyező irányban lőnek egymás után.

CSALÁDI PONTOZÁSÚ CARROM (2-3-4 JÁTÉKOS)

Ez a verzió nagyon népszerű, legyen szó fiatalokról vagy 
idősebbekről, és játszható páratlan játékosszám esetén 
is. Ilyenkor a játékosok a Carromembereket színtől 
függetlenül lökhetik le a pályáról. 
A szabályok a következők:

• A játékosok bármilyen színű Carromembert le-
lökhetnek a lyukakba.

• A lövésre vonatkozó többi szabály változatlan.
• Egy fekete korong lelökése 5 pontot, egy fehér ko-

rongé 10 pontot, a Királynőé pedig 25 pontot ér.
• A Királynőt ugyanabban a lövésben le is kell fedni. 
• Mikor a tábla üres, az a játékos/csapat nyer, aki

nek több pontja van.

KEZDŐDHET A JÁTÉK!

A tábla tárolása és karbantartása!
Használaton kívül a játéktáblát száraz helyen, szobahőmérsékleten tároljuk! A túl magas páratartalom a tábla vetemedését, meggörbülését okozhatja. • Ha a táblát víz éri, mielőbb 
töröljük le száraz puha ruhával, mert a fa anyagába beszívódó víz a tábla vetemedését, meggörbülését okozhatja! • Ne tegyük ki a tűző nap hatásának, mert a magas hőmérséklet a felületi 
lakkréteg megrepedezésével járhat! • Ne használjunk nyílt lángot a tábla közelében! • A tábla felületére – a hozzá tartozó fakorongokon kívül – ne helyezzünk idegen, éles tárgyakat! • A 
pályán csak a hozzá való Csúszóport használjuk, mert más porok összekarcolhatják a tábla felületét! • Ha a tábla beporosodik vagy elkoszolódik, nedves (nem vizes) ronggyal töröljük át! 
Ne használjunk agresszív tisztítószereket! • A tábla és tartozékainak nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget! • A termék egészségre 
ártalmas anyagot nem tartalmaz! Kérjük, őrizze meg ezt a vásárlói tájékoztatót!

Figyelem! A játék nem alkalmas 3 éves 
kor alatti gyermekek részére, mert apró 
alkatrészeket tartalmaz, melyek lenyelése 
fulladást okozhat!
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A pörgős kikapcsolódás.Pöccintő őrület.

NÉZD MEG MÁSIK KÉT CSALÁDI JÁTÉKUNKAT IS:
www.woodestic.hu

www.woodestic.hu

Gyártja: Cogitate Games Kft. 
5008 Szolnok, Ménes utca 6.
Email: hello@cogitategames.hu
Telefon: +36302444111
Származási hely: Magyarország


