
Kockové Ligretto
Hra obsahuje
1 hrací plán
24 kociek (6 kociek v červenej, žltej, zelenej a v modrej farbe)
4 pohárov
1 vrecko
Príprava hry
Hrací plán položte tak, aby bol na dosah všetkým hráčom. Všetkých 24 kociek vložte do vrecka a 
premiešajte. V závislosti na počte hráčov, si každý vezme kocky z vrecka a vloží si ich do svojho pohára. 
Ak sú hráči 2, každý dostane 12 kociek.
Ak sú hráči 3, každý dostane 8 kociek.
Ak sú hráči 4, každý dostane 6 kociek.
Pravidlá hry
Keď zaznie povel “Začína Ligretto”, všetci hráči hodia svoje kocky naraz. Každý hráč sa snaží umiestniť, čo 
najviac vyhovujúcich kociek na hrací plán. 

Tu platia nasledovné pravidlá:
Kocka musí byť položená do radu s odpovedajúcou 
farbou.
Kocka musí byť vždy položená v narastajúcom poradí 
(príklad:
Žltá 2 nesmie byť položená, pokiaľ nie je položená už 
žltá 1).
Hráči môžu vyberať a ukladať kocky iba jednou rukou.
Ak hrajú všetci hráči naraz platí nasledovné:
Rýchlejší má prednosť. Ak hráč A položil žltú jednotku 
skôr ako hráč B, hráč B musí svoju žltú jednotku hodiť 
ešte raz, pretože ju nemá kam položiť.
Ak hráč nemôže alebo nechce položiť žiadnu zo svojich kociek, musí znova hodiť všetky svoje zostávajúce 
kocky.
Pozor: Nie je dovolené znova hodiť len niektoré kocky.
Akonáhle je hráč schopný položiť svoju poslednú kocku v súlade s pravidlami, zvolá „Ligretto STOP“. Nie je 
dovolené položiť už žiadne kocky. Nepoložené kocky zostávajú položené viditeľne na stole, kým sa 
nespočítajú body.
Ako sa počítajú body
Hráč, ktorý uspel v ukladaní všetkých kociek, teraz dostane plus bod za každú kocku, ktorú ostatný hráči 
nepoložili. Ostatní hráči dostnú mínus bod za každú nepoloženú kocku.
Príklad: Lukáš ukončí kolo pretože položil svoju šiestu kocku. Nina má stále ešte 3 kocky pred sebou.  
Mária má jednu kosku a Jonáš má ešte 4 kocky. Lukáš získa plus 8 bodov, Nina mínus 3 body, Mária mínus  
1 bod a Jonáš mínus 4 body.
Po pridelení bodov, kocky sú opäť vložené do vrecka a premiešané. Potom všetci hráči si opäť vezmú 
rovnaký počet kociek z vrecka tak ako na začiatku hry (pozri „Príprava hry“) a nové kolo môže začať.
Koniec hry
Hrajú sa 3 kolá za každého hráča v hre; to znamená, že ak sú hráči štyria hrá sa 12 kôl. Ten kto získa 
najviac plusových bodov po ukončení týchto kôl hru vyhráva. Ak je remíza vtedy je viac víťazov. 
Tip :  Ak sa hrá s deťmi kocky sa môžuu rozdeliť inak. Napríkla, dospelí dostanú o 1 alebo 2 kocky naviac.


