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KUBB (VIKING SAKK) 

A KUBB EREDETE: 

A kubb – vagy más néven viking sakk – Skandináviából ered. Az itt élők találták ki, mivel 

rengeteg tűzifájuk volt, s ezt használták fel játékcélokra. A legendák szerint a vikingek ősi 

játéka volt, de erre nem találtak bizonyítékot. A mai Svédország területéről terjedt el a játék, 

ma már egyre népszerűbb a világ minden táján. Magyarországon Veszprémben van hivatalos 

kubb klub. 

A KUBB-KÉSZLET TARTALMA: 

- 10 db kubb (bábu) – mérete: 7 x 7 x 15 cm 

- 1 db király – mérete: 7 x 7 x 30 cm 

- 6 db dobófa – mérete: 30 cm 

- 6 db jelölő pálca (a játéktér sarkait jelölik ki) – mérete: 15 cm 

 

A KUBB SZABÁLYAI: 

 A játéktér 5 x 8 méter, lehetőleg sima, gyepes terület. 

 A rövidebb vonal az alapvonal, itt állítjuk fel az 5-5 kubbot egyenlő távolságra. 

 Középre kerül a király. 

 Kép a pályáról: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A játékot két csapat játszhatja, 2-12 főig. 

 Ajánlott életkor: 6-99 éves korig. 

 Kisebb gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett játsszák! 

 Sorsolással döntjük el, melyik csapat kezdi a játékot. 

 A cél, hogy az összes kubb ledöntése után döntsük le a középen álló királyt is. Ha a 

király előbb feldől, vesztettünk! 

 A dobófát minden esetben csak úgy szabad elhajítani, hogy ne pörögjön, csak alulról 

felfelé lehet dobni. 
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 Míg egy kör tart, addig semmi nem mozdítható meg a pályán, a dobóbotot is ott kel 

hagyni, ahová esett! 

 Csak az a kubb számít ledöntött bábunak, amelyik valóban feldőlt. 

 A játékidő néhány perctől kezdve akár több órán át is tarthat, az ügyességtől függ  

 

A JÁTÉK MENETE: 

 Az első csapat („A”) tagjai (maximum 6 fő) az alapvonaltól céloznak az ellenfél 

kubbjaira 

 Ha sikerül ledönteni egy kubbot, azt a „B” csapat átdobja az „A” csapat térfelére, mikor 

ők következnek és felállítják ott, ahol földet ért a bábu. 

 Nekik először a pályán lévő kubbokat kell letarolniuk, utána dönthetik csak le az „A” 

csapat alapvonali kubbjait. 

 Amíg van álló kubb a területen, addig lehet onnan dobni, így az „A” csapat a 3. körben 

például besétálhat a saját térfelére és dobhat onnan a „B” csapat alapvonali kubbjaira. 

 Felváltva folyik a két csapat között a mérkőzés: először tehát mindenki a 

mezőnykubbokat, majd az alapvonali kubbokat célozhatja meg. 

 Ha már minden kubbot ledöntöttünk az ellenfélnél, akkor támadhatunk a királyra. 

 

Jó szórakozást kívánunk mindkét csapatnak. Győzzön az ügyesebbik, legyenek ők a viking sakk 

királyai! 
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