
Reolennoù 
an c’hoari

Dafar er voest : 
• Un damer karrez, 

36 karrezennig dezhoñ 
• 30 pezh du 
• 5 jedouer

Pal an c’hoari : 

A zaou, bout an heni kentañ é lakaat da dalvout e deirvet linennad c’hwec’h pezh. A dri pe 
bevar, bout an heni kentañ é lakaat da dalvout e eilvet linennad c’hwec’h pezh. Ur linennad a 
vez lakaet da dalvout pa vez c’hwec’h pezh e steud (a-blaen, a-blom pe a-veskell).

Staliiñ an c’hoari : 

Lakaat an damer e-kreiz an daol. 

Lakaat razh ar pezhioù hag ar jedoueroù e-tal an c’hoarierion. Razh ar pezhioù hag ar 
jedoueroù a zo da razh an c’hoarierion àr un dro. 
  
Daou bezh a laka an c’hoariour kentañ e-lec’h m’en deus c’hoant àr an damer. D’an eil 
c’hoariour eo neuze heuliiñ reolennoù un droiad c’hoari ordiner. A dri pe bevar, e vo troet a-
du get spletennoù un horolaj.

C’hoari en e-unan 
  
Chom hep gober linennoù klok (a-blaen, a-blom pe a-veskell) eo ar pal pa c’hoari an den 
en e-unan. Ar pezh diwezhañ (an dregontvet) a c’hell bout lakaet àr ar garrezennig a 
faot d’an c’hoariour, hep derc’hel kont ag ar reolennoù boas. 

Mar bez klokaet ur linenn d’ur poent bennak ema ret d’an c’hoariour krogiñ an c’hoari 
en-dro adal ar penn-kentañ.

Fin an c’hoari : 

Gounidet eo an c’hoari get an c’hoariour a gloka e eilvet linenn, pa c’hoarier a dri pe bevar, 
pe e deirvet linenn pa c’hoarier a zaou.

Lakaat ur linenn da dalvout : 

Pa vez klokaet ur linenn get un c’hoariour d’e dro, en ur 
lakaat e bezh, e kemer ur jedouer hag e skarzh an c’hwec’h 
pezh diàr ar linenn bet klokaet.

Troiad c’hoari : 

Daou daol rekis a zo a-barzh : 
1. Diblas ur pezh 
2. Lakaat ur pezh 

1. 
An c’hoariour a ziblas ur pezh ag ur garrezennig hepken 
a-blaen pe a-blom, get ma c’hello lakaat ur pezh da 
heul. 

2. 
Ur pezh a laka goude àr ar mem linenn. Ma oa bet 
diblaset ur pezh a-blaen en taol a-raok, e rank bout 
lakaet an eil pezh-se àr ar mem linenn a-blaen ; ma oa 
bet diblaset a-blom, e rank an eil pezh bout lakaet àr ar 
mem linenn a-blom. N’heller ket lakaat ur pezh e-lec’h 
ma oa ar pezh kentañ e-raok bout diblaset.

Action 1 Action 2

Traduction : David ar Rouz


