
Kockapóker 

Minden játékos kap egy Kniffel jegyzetlapot, amelyen 13 rubrikát – egyesek, kettesek, hármasok, stb. egészen a nagy sorral, kniffellel, sansszal bezárólag – ki kell 
tölteni. A játékosoknak minden körben be kell írniuk valamit a 13 rubrika egyikébe, vagy a kidobott kombinációk alapján, vagy egy nullát. 
 
Kezdés 

Minden játékos dob egyet az összes kockával. Aki a legnagyobb pontértéket érte el, az kezd. 
 
A játékmenet 

A játékosok körönként legfeljebb háromszor dobnak, ahol is az első dobásnál mind az 5 kockát használják. Ha a játékos úgy dönt, hogy másodszor, illetve 
harmadszor is dob, megint felhasználhatja mind az 5 kockát, de akár legfeljebb négyet meg is tarthat, és csak a maradék kockákat használja fel az újabb 
dobásokhoz. Így a játékos a második, illetve a harmadik dobásával megkísérelheti az első kombináció értékének növelését 
 
Jegyzetlap (felső rész) 
A jegyzetlap két részre van osztva. A felső részben az: egy-, kettő-, három-, négy-, öt-, illetve hatpontos rubrikák találhatóak. Ha a játékos úgy dönt, hogy ezen 
rubrikák valamelyikébe ír bejegyzést, akkor csak az egynemű (azonos értékű) kockákat számolja össze, és az összeget beírja a megfelelő rubrikába. 

2-2-2-3-4 
Egy játékos a fenti értékeknek megfelelő dobást tett, és úgy dönt, hogy ő a jegyzetlap felső felének valamelyik rubrikájába (mezejébe) akar bejegyzést tenni, 
akkor 6 pontot írna a kettőpontos rubrikába. 
Nézzünk további példákat: 
Ha a játékos a következőt dobja 

2-2-3-5-6 
Akkor a játékos 4 pontot ír a kétpontos rubrikába. De ha ellenben a következő értéket dobja 

4-4-4-4-1 
úgy, ha a játékos azt akarja, akkor 16 pontot ír a négypontos rubrikába. Ez azt jelenti, hogy a jegyzetlap felső részében is lehet magasabb és alacsonyabb értékű 
pontszámokat gyűjteni. 
 
Prémium (bónusz) 

Ha egy játékos a jegyzetlap felső felében legalább 63 pontot gyűjt össze, akkor még 35 pontot kap bónuszként. 
 
Jegyzetlap (alsó rész) 

A jegyzetlap alsó részét a következőképpen kell kijátszani. A drill (három azonos szám) rubrikát csak akkor szabad kitölteni, ha legalább 3 kocka megegyezik, 
vagyis azonos értéket mutat, pl.: 

6-6-6-3-1 
értékű dobás esetén 22-őt (mind az öt kocka értéke beleszámít az összegbe) írunk a drill mezőbe. Póker (négy azonos szám) mezőbe akkor írhatjuk az 5 kocka 
összegét, ha legalább 4 kocka megegyezik, vagyis azonos értéket mutat. Pl. a következő dobás esetén 

3-3-3-3-5 
17 pontot (az 5 kocka összege) írunk a póker (négy azonos szám) rubrikába. Ha a póker rubrikában már lenne egy bejegyzés, akkor ezt az eredményt be lehet írni 
a drill mezőjébe, vagy írhat 12-őt a jegyzetlap felső részének hárompontos rubrikájába. 
Full House rubrikát akkor lehet kitölteni, ha a dobás végeredményeként tetszőleges kombinációban van 3 kockánk egyfajta azonos értékekkel, és a másik kettőn 
pedig egy másik fajta azonos értékek vannak. A következő dobás pl. 25 pontos full house-nak számít: 

4-4-4-3-3 (12+6+4+3) 
Minden kis sor értéke 30 pont. Kis sort úgy kaphatunk, ha a dobások után 5 kockából 4 egymás után következő értékeket mutat, pl.: 

1-2-3-4-3 
2-3-4-5-3 

Megjegyzés: az ötödik kocka értéke tetszőleges, lényegtelen. 
Nagy sor akkor keletkezik, ha a dobások után mind az 5 kocka egymás után következő értékeket mutat, pl.: 

1-2-3-4-5 
2-3-4-5-6 

A nagy sor értéke 40 pont. Ha a nagy sor rubrikája már ki van töltve, akkor a dobás kis sorrá minősül át. 
Kniffelt akkor dobtunk, ha az 5 kocka mindegyike azonos nemű, vagyis mindegyik ugyanazt az értéket mutatja. A kniffel mezőbe írva az ilyen dobás 50 pontos 
értéket képvisel. 
Sansz 
Ez lehetőséget ad arra, hogy egy tetszőleges dobás – amely egyik eddig ismertetett feltételnek sem felel meg – után is értékpontokat írjunk a jegyzetlapra. 
Pontértéknek a kockák dobott értékének összege számít. 
 
Kniffel, mint dzsóker 

Ha egy játékos kniffelt dobott, ám a kniffel rubrikája, valamint a megfelelő pontos rubrika a jegyzetlap felső részében is ki van töltve, akkor, és csak akkor a 
játékos ezt a kniffel dobást felhasználhatja dzsókerként. A játékos ebben az esetben a jegyzetlap alsó részében lévő tetszőleges rubrikába írja be a dobás értékét 
a következőképpen. Pl.: 

5-5-5-5-5 
dobás esetén 25 pontot írhat a drill, póker, vagy sansz rubrikába. De a full house rubrikájába is írhat ilyenkor 25 pontot. Vagy akár tekintheti kicsi, illetve nagy 
sornak, és ennek megfelelően 30, vagy 40 pontot ír be a megfelelő rubrikába. Ha a jegyzetlap alsó részében már minden rubrika ki van töltve, akkor egy 
tetszőleges rubrikába 0 pontot kell írnia. 
További Kniffel dobások 
A játékos további 100 pontot kap bónuszként, ha egy játék során másodszor dob kniffelt, de csak akkor, ha az első kniffel a kniffel-rubrikába lett beírva. A 
második kniffelt a felső rész megfelelő rubrikájába írjuk be, vagy mint azt már leírtuk, dzsókerként használja fel. 
Az első játszma vége után akár már indulhat is a következő… 
A legnagyobb összeget elérő játékos nyer. 


