
Kubb to stara konkurencyjna gra, która prawdopodobnie wywodzi się z Gotlandii.
Szwedzi używają "vedkubbar" w odniesieniu do drewnianego klocka. Kubb to gra
gra dwóch drużyn rywalizujących ze sobą. Gra się w nią na zewnątrz
i nadaje się szczególnie na małe imprezy oraz jako gra plażowa.
Gra Kubb składa się z:
Król 
Dziesięć Kubbów 
Sześć okrągłych pałeczek do rzucania 
Cztery paliki do oznaczenia granic pola
Potrzebna będzie również płaska powierzchnia, najlepiej z trawy, piasku, żwiru lub kamienia.
żwiru lub skały. W Kubb można grać również na zaśnieżonych powierzchniach.
Cel gry
Podobnie jak w szachach, król jest centralnym elementem w Kubb, ale gra jest znacznie bardziej 
rustykalna.
Po tym jak wszystkie przeciwne kubby zostały powalone
drużyna, która jako pierwsza przewróci króla, wygrywa grę.
Przygotowanie do gry
Od dwóch do dwunastu uczestników tworzy dwie drużyny, które rywalizują przeciwko sobie. 
Pole gry o wymiarach 5 x 8 lub 8 x 10 jest oznaczone czterema palikami. Na stronie
każda drużyna umieszcza swoje pięć kostek w równej odległości od siebie.
Król jest umieszczony na środku pola. Każda drużyna ustawia się teraz za swoją linią podstawową. 
Grę rozpoczyna drużyna, która umieściła swój rzucony kołek najbliżej króla.
Zasady
Kije do rzucania mogą być chwytane tylko na końcu i rzucane prosto
od dołu (underhand throw). Rzuty typu helikopter lub proca nie są dozwolone. 
Drużyna A zaczyna rzucać swoimi sześcioma kijami do rzucania na
kostki przeciwników z ich sześcioma kijami do rzucania. 
Drużyna B rzuca następnie wszystkie upadłe kostki na połowę gry drużyny A.
a następnie wznosi je na miejscu.
Jeśli rzucony klocek i klocek, który został już umieszczony, dotkną się, oba kloce mogą być 
umieszczone na sobie, tworząc wieżę.
Najlepiej rzucać kubbem jak najbliżej linii środkowej.
Zawodnicy mają dwie próby na skuteczne wrzucenie Kubba na połowę przeciwnika,
Po tym, drużyna przeciwna może swobodnie ustawić kubb na własnej połowie
drużyna przeciwna może ustawić kubb dowolnie na swojej połowie gry, np. bezpośrednio za 
królem, co jest trudne do trafienia przez przeciwników bez narażania króla na niebezpieczeństwo.
Jednakże odległość do króla musi wynosić co najmniej jedną długość tarczy do gry w rzutki.
Teraz drużyna B zaczyna strącać kostki przeciwników swoimi sześcioma kijami do rzucania.
przeciwników Kubbs z ich sześcioma kijami do rzucania. Dopiero po tym, jak kostki pola zostaną 
przewrócone, kostki na linii podstawowej mogą zostać przewrócone.
Jeśli jeden z nich upadnie wcześniej, musi zostać odstawiony na linię podstawową.
Gra jest powtarzana do momentu, gdy jedna z drużyn
drużyna przewróci wszystkie kubki przeciwnika.
Dopiero później drużyna, która powaliła wszystkie kubki przeciwnika. może spróbować 
zaatakować króla pozostałymi patyczkami do rzucania.
W żadnym momencie przed tym, król nie może być celowo lub przypadkowo
rzucony kijem lub kostką. Ktokolwiek przewróci króla wcześniej natychmiast przegrywa grę. 
Wariant gry
Podczas gdy kubby są zawsze wyrzucane z linii podstawowej,
można uzgodnić, że głazy będą rzucane z kubbów przednich najbliżej
najbliżej linii środkowej.



Życzymy Wam teraz wielu ekscytujących gier i dużo zabawy z
Kubb - Gra w szachy jak Wikingowie


