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N Krocket Spilleregler
Krocket spilles av to til seks personer, som spiller hver for seg eller deler seg opp i

to lag.
I krocket skal kulen slås fra startpinnen, gjennom bøylene 1-7, treffe snu
pinnen, gjennom bøylene 8-14 og i målpinnen (dvs. startpinnen).
Den spilleren eller lag som har passert hele banene riktig og slår først i
målpinnen har vunnet. Deltagerne spiller i den rekkefølge som
startpinnens farger viser fra toppen. To spillere i lag skal ikke spille etter
hverandre.
Om bare to spillere deltar kan de spille med to kuler hver.

Start. Hver spiller skal starte ved å legge sin kule ca. 1 fot avstand fra start
pinnen og forsøke å slå den gjennom den første bøylen, eller gjennom
begge de første.

Spillet. Hver spiller får fortsette så lenge den har fremgang, dvs slår sin kule
gjennom en bøyle i riktig rekkefølge, treffer en kule - “krocker” - eller
treffer snu pinnen, går kulen gjennom to bøyler på et slag, får spilleren to
ny slag.
Om en spiller slår uten å treffe sin kule kan det slås igjen, hvis man
kommer bort i kulen får han ikke slå igjen.
Gjør en spiller feil, er det nest spillers tur til å fortsette.

Krocketing. Om en spiller vil, kan han med sin kule sikte på en annen spillers kule.
Hvis man treffer den andre kulen skal man legge sin egen kule inntill den
andre og sette foten på egen kule og slå med køllen bort den andre kulen
i den retningen man ønsker. I stedet for å slå bort motstanders kule kan
man - om det er fordelsaktig - la motstanders kule bli liggende, og får
selv to ekstra slag. Spillere kan krocke så mange ganger man vil men
ikke samme kule to ganger uten selv å ha gått igjen en bøyle.
Kuler som ikke har passert de tre først bøylene kan ikke krockes eller
slås bort.

Røver. Den spilleren som først har fått sin kule gjennom banen i riktig rekkefølge
kalles røver. For å vinne må røveren krocke og slå bort samtlige spillere
før han slår kulen på målpinnen. Skulle kulen til røveren ved en
feiltakelse eller med mening komme borti målpinnen før alle kuler er
krocket er røveren ute av spillet.
Spillere som ikke har passert alle bøyler får et slag hvis han krocker
røveren, men røveren får to slag for hver kule han krocker.

depliant crocket_Layout 1  28/04/16  14:09  Pagina 1


