Pravidla hry VYSTŘEL
VYSTŘEL je dovednostní společenská hra, ve které je cílem hry získat rychleji 10
bodů za vstřelené branky než soupeř nebo konkureční tým.

ZAČÁTEK HRY
Hra se hraje formou turnaje (pokud je více hráčů) nebo jako 1 na 1 (záleží na počtu hráčů a na jejich
domluvě). Na začátku hry se jednotliví hráči rozlosují do týmů (ideálním počtem jsou 4 týmy po 2-4
hráčích).

POSTUP HRY
Po rozlosování týmů se určí turnajový pavouk. Los může probíhat náhodně, v případě kratšího turnaje
(čtvrtfinále, semifinále, finále), případně může být určen pomocí zápasových výsledků ze čtvrtfinálové
skupiny. Série ve vyřazovací části je možné hrát i na dva vítězné zápasy.

PŘÍPRAVA HRY
Před zápasem je nutné rozhodnout o tom, který tým bude ČERVENÝ a který MODRÝ. Týmy si dle toho
rozdělí HOKEJKY a připraví ledovou plochu (složí BRANKU, pomocí měřítka odměří ideální vzdálenost 50
až 100 cm od brankové konstrukce a izolačkou vyznačí palebnou linii).

PRŮBĚH ZÁPASU
Zápas probíhá formou střel na branku. Ve střelbě se jednotlivé týmy a jejich hráči střídají. První střílí
hráč z červeného týmu salvu 5 střel, a poté hráč z modrého týmu (5x). Hráči a týmy se postupně střídají,
dokud jeden z týmů nedosáhne 10 bodů za vstřelené branky. Rozhodující je ovšem úspěšnost střelby
(počet střel, nutný k dosažení 10 bodů). Zápas vyhrává tým s úspěšnější střelbou. V případě shody
rozhoduje prodloužení na 5 bodů, při kterém se sřílí v každém kole už pouze 3x.
Za vstřelení branky do spodní poloviny se uděluje 1 bod a 3 body za vstřelení branky do horní poloviny.
Každé branky lze při střelbě jednoho hráče dosáhnout pouze 1x (3x mezi betony = pouze 1 bod).

VÍTĚZ TURNAJE
Vítězem se stává ten tým nebo hráč, který jako první získá 10 bodů za vstřelené branky a zároveň k
tomu potřebuje méně střel.
Hra lze hrát i mnoha jinými způsoby. Jedním z
nich může být např. také střelba na přesnost (čas
nebo počet puků potřebný pro trefu do každého
otvoru) nebo střelba na čas (počet gólů za 60
vteřin).
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Hra je vysoce návyková, avšak zdravotně naprosto nezávadná. Všechny komponenty jsou dle ČSN EN 71
o bezpečnosti hraček zdravotně nezávadné. Balení obsahuje malé části a není vhodné pro děti do 3 let.

Přejeme vám skvělou zábavu.

