
BOCCA
J  áték a golyókkal  

Termék száma: 2097

A játék célja:
A játék célja, hogy a minél közelebb forgassa a bocca golyókat a Pallinohoz (jack), 
mint az ellenfél.

Elrendezés:
Az általános méret ehhez a játékhoz alul van feltűntetve. Egy másik népszerű méret a
60” hosszú és 20” széles felállítás. Az elrendezés azonban lehet bármilyen méretű, 
ezáltal illeszkedik a rendelkezésre álló helyhez. A határfalak kijelölése azonban 
kötelező.

Az elrendezés ábrája:

Figyelmeztetés:
Mindig tartsa be a biztonsági szabályokat. Ne álljon közel ahhoz a területhez 
ahol a pallino vagy Bocca golyókat dobálják. Először bizonyosodjon meg róla, 
hogy tiszta e a terep, és utána dobja el a golyót saját és környezete biztonsága 
érdekében.

A játék áttekintése:
1. Ezzekkel a golyókkal minden felületű terepen lehet játsszani; fű, kosz, 

homok...stb
2. A Bocce-t nyolc nagy golyóval játsszák (úgynevezett Bocce golyó) és egy kis 

golyóval (úgynevezett pallino vagy „jack” golyó).
3. Mindegyik golyónak saját színe vagy mintája van, így könnyebben 

beazonosíthatóak a játékosok számára.
4. Bocce játszható az alábbik szerint:

Egy játékos - egy játékos ellen – minden játékosnak 4 golyója van
Két  játékos – két  játékos ellen - minden játékosnak 2 golyója van
Négy játékos – négy játékos ellen - minden játékosnak 1 golyója van



A Bocce alapvető szabályai:

• Egy pénz érme feldobásával dönthető el melyik csapat az első.
• A győztes a Pallinot a Foul line mögül kell eldobnia, így kezdődik a játék. A 

Pallinonak a középpálya vonalig kell gurulnia, majd megállnia a határon belül. 
(lásd felső ábra). Megjegyzés: ha az első csapat a pallinot nem dobta 
megfelelően, akkor a második csapat dobja a pallinot a játékba.

• Az első csapat dobja először a golyót el, amelynek olyan közel kell esnie a 
pallinohoz, amennyire csak lehetséges.

• Majd az első csapat félre áll, hogy a második csapat is eldobhassa az első 
bocce golyót. A második csapatnak úgy kell céloznia, hogy közelebb essen a 
golyója a pallinohoz, mint az első csapaté.

• Ha a második csapatnak nem sikerül a golyót közelebb dobnia a pallinohoz, 
mint az első, akkor is a második csapat folytatja a dobást. 

• Amint az egyik csapat eléri dobása által a pallinot, akkor félre kell állniuk, és a
másik csapatot kell hagyniuk, hogy megpróbálhassák ők is mégközelebb dobni
a golyót a pallinohoz.

• Ez az eljárás addig folytatódik, míg mindkét csapat el nem dobta minden 
golyóját. Ezt hívják Frame-nek.

• A játékosok használhatják a bocce golyókat úgy, hogy azok az ellenfél golyóját
eltolják, elkocogtassák az eddigi helyükről.

• Minden bocce golyónak a határon belül kell maradnia, a játék teljes ideje alatt. 
Amennyiben a golyó kimegy a pályáról, akkor el kell távolítani azokat a 
Frame-keretből.

• Csak az egyik csapat nyerhet. Egy pont jár minden bocce golyóért, amely 
közelebb van a pallinohoz, mint a legközelebbi bocce golyó az ellenség 
csapatából.

Például:
Ha az első csapatnak két golyója közelebb van a Pallinohoz, akkor ők kapják a két 
pontot, ami azt jelenti, hogy a második csapat 0-nulla pontot kap, így elnyerte a 
Frame-keret. 

Megjegyzés:
• Minden golyót a foul line mögül kell dobni, gurítani, ahogy azt az ábra is 

mutatja.
• A golyókat dobhatja, guríthatja vagy visszapattanthatja. Túlnyúlás, feldobás 

vagy pattogó golyók nem megengedettek.
• A biztonságot mindig be kell tartani, és ügyleni arra, hogy a többi játékos is 

betartsa ezeket a szabályokat. Minden játékosnak a bocce pálya határain belül 
kell maradnia, és a lejobb ha a dobó játékos mögött sorakoznak fel a többiek a 
dobás ideje alatt.

• A játékosok egymással szemben is felállhatnak, játszahatnak vagy pedig 



ugyanazon végéről a bocce pályának.
• A játék végén az ellenkező oldalról kezdőthet a játék. A csapatok eldönthetik, 

hogy egymás után váltakozva dobálnak vagy csapatonként cserélnek.


