
 

Pravidla sout ěže 
 
- 22 důlků, startovní čára od důlku vzdálená 3 m. 
 
- Soutěžní družstvo 4 sout ěžící - 4 kelímky , 4 barvy kuliček u každého důlku. 
 
- Při prezenci obdrží soutěžící sout ěžní čísla.  
 
- Zahájení sout ěžního kola  –signálem. 
 
- Úpravy terénu nejsou povolené!!! 
 
- Barvu kuli ček si nejdříve vybírá hráč s nejnižším soutěžním číslem..., poslední s nejvyšším soutěžním 
číslem. 
 
- 1. háže na důlek 1 kuli čku  hráč s nejnižším číslem, poslední s nejvyšším číslem, hráči se střídají dokud 
každý nehodí 4 kuličky. 
 
- 1. cvrnká hrá č, který má nejvíce kuliček v důlku po rozhozu nebo nejblíže kuličku u důlku, dále se určuje 
tímto způsobem počáteční pořadí soutěžících, hráč cvrnká, dokud nemine důlek, pak pokračuje další. 
 
- Hráči cvrnkají  libovolným prstem, tzv. šourání je zakázáno, hráč se při cvrnku smí dotknout pouze jedné 
vlastní kuličky. Za cvrnk se považuje jakýkoliv dotek kuličky. Hráč může cvrnkem změnit polohu soupeřovy 
kuličky. 
 
- Všechny sporné momenty řeší rozhodčí. 
 
- Ukon čení kola - signálem - hra nemusí být dohraná, soutěžící nahlásí rozhodčímu body 1-4 podle pořadí 
(4 body vít ěz). 
Pokud družstvo má méně než 4 členy, získává body poslední 1, předposlední 2,.. 
 
- Vítěz má všechny své kuličky v důlku (cvrnkem kteréhokoliv hráče se umístí do důlku jeho poslední 
kulička) nebo má kuličku nejblíže důlku , při nedohrané hře se určuje pořadí vzdáleností kuliček od důlku. 
 
- Další kolo - vítězové zůstávají u důlku a ostatní hráči se přesunou k jinému důlku. 
 
- Hráči mohou odehrát libovolný po čet kol , ukončení soutěže je v 17,30 hod., rozhodčí sečtou nasbírané 
body hráčů. 
 
- 17,30 hod. vyhodnocení 4. mise Malé energetické akademie 2010-2011 
 
- 17.45 hod. vyhodnocení soutěže Kuličkiáda 2011- celkoví vítězové 1.-3. místo dostanou jako odměnu 
sladkosti. 
 
- Během soutěže budou k dispozici dětem míče na míčové hry a skákací hrad E.ON. 
 
- 18.00 hodin- ukončení akce Kuličkiáda 2011 
 
 
 
            


