
Při hře ,, ruského kuželníku'o se kuželky staví na ložiskový čtvercový rám
(zaÍÍzení pro přesné postavení kuželek), který je osazen 9 kuželkami, přičemž
kráI je umístěn uprostřed.Volně visící koule se nad ložiskový rám zavěšuje
tak, aby spodní Část koule byla 12 cm nad rovinou základnového rámu. Z
pohled_u hráČe visí koule nad spojnicí kuželek 3 a 9, těsně vně spojnice kuželek
2 a 4, Sibenice se zabetonuje do hloubky 60 cm, tak aby horní ráhno šibenice
bylo ve výšce 240 cm nad hrací plochou a 100 cm od krajní hrany
základnového rámu.

ZnaČka stanoviště hráčů je asi 1,5 m před vrcholem rámu nebo se
vzdálenost stanoviŠtě hráčů může též určovat podle tělesné výšky hráčů tak,
Že hráČ drŽí kouli na nataženém závěsu ve výši pasu. Střed lož.,Rámu je
vzdálen 1 m od sloupku konstrukce pro závés koule. Za poražené se počítají
kuŽelky přímo zasažené koulí nebo padající kuželkou a to při jediném
prolétnutí koule zezadu dopředu nad rámem. Pak musí být koule soutěžícím
chycena. Koule §e \TpouŠtí vžay tak, aby obtetěla kuželky zpraya. Nalevo je
sloupek, kterého se koule nesmí dotknout, má-li být hod uznán.

Ber,pečnost při hře

Při ukonČení hry neponechávat koulinazávésu, ale vždy odepnout a uschovat
na bezpečném místě.
Je nutné zajistit náležitě poučený dozor při hře dětí na ruském kuželníku z
dŮvodu, Že koule má při své hmotnosti velkou dynamickou sílu a mohla by
způsobit dítěti újmu na zdraví, hlavně v obličejové části.
Je zakázána hra podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem léků a jiných
Iátek ovlivňuj ících motoriku.
Při hře nesmí stát v bezprostřední blízkosti žádná osoba, kterou by mohla
zasáhnout letící koule, bezpečná vzdálenost je minimálně kruh o poloměru 2,6 m
od závěsu koule.
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Hra ,, v kuželŘy" je sportovní hra s dlouhou tradicí, která po staletí přináší lidem radost, zábavu, Lrklidnění a

zdraý pohyb, 
-.oz j*u základní předpoklady uchování duševního a tělesného zdraví v dneŠní usPěchané

době,Frvní písemné- záznamy o hie jsou zrníněny v Rothenburské kronice, kde je tenío zánlatn datován

letopočtem l157.Vlastnírn účelem hry je porážení kuželek koulí za stanovených pravidel,Hra má tnnoho

herriích variant a způsobů bodování. V základě se dělí na kuželník dráhový-koule se volně korrlí Po kuŽelkové

dráze, a ruský kÚželník- koule je volně zavěšena a vypouští se s napjatýtn závěsem z rukY. V obou

kuželkových ňrách se může napiíklad soutěžit v disciplínách" do plných" ( kuželky se při kaŽdém hodu

všechny 5,tuuí;, ,,na dorážku"( kuželky se staví do základní sestavy po sraŽení vŠech kuŽelek) a jejich

kornbinaci - ,, sdružené". Dále je možno hrát ,, na krále", ,,na rohové" apoc1.,kde ÚČelem hrY je sraŽení

soutěžícíchje asi 1,5m před zadním vrcholem
rárnu (určuje se podle výšky soutěžícíl"lo

soutěžící rná držet zavěšenou kouli ve výši
pasu). Střed ložiskového rámu je vzdálen l m

od sloupku konstrukce pro závěs koule,

Konstrukce je ze silných kovových trubek, je

60 crn hluboko zabetonována v zemi. závěsné
rameno je 1,75 m dlouhé. Posuvná kladka
umožňuje přesné seřízení vzdálenosti volrrě

visicího lanka či řetízku 1,375 m od sloupku.
Výška závěsu je 2,4 m. Volně visící koLrle má

střed 12 cm nad zemi, Z pohledr-r soLrtěžícího
visí koule nad

spojnicí kuželek 5-4 a těsně vně spojnice kuželek 2-7. Jecinotnost zařízení umoŽní i regulérní soutěŽenÍ. Za

p|rarene se počítají kuželky přírno iasažené koulí nebo padající kuželkou, a to přijedinérn prolétnutí koLrle

Lezadu doprldu nad rárnem. Pak musí být soutěžícínr chycena, Koule se házi vždy tak, abY obletěla

kuželky zprava, Nalevo je sloupek, kterého se koule nesrnídotkrrout, má-li být hod uznán.

příslušných jmenovaných kuželek, anižby se porážely zbylé kuželky.
'pri 

nr. ,, rŮského kuželrríku" se krrželiy staví na ložiskový čtvercový rám(zařízení pro Přesné Postaver-rí

kuželek), který je osazen 9 kuželkami. pričernž král je umístěn uprostřed.Volně visící koule se nad loŽiskový

rám zavěšujeiai, aby spodní část koule byla l2 cm nad rovinou lož. Rámu, Z pohledu hráČP visí koule,nad

spojnicí kuielek 3 a 9, iěsně vně spojnice kuželek 2 a 4. Značka stanoviště hráčŮ je asi 1,5 rn Před vrcholem

rámu nebo se vzdálenost stanoviště hiaeů rnůze též určovat podle tělesné výšky hráčů tak, Že hráč drží kouii na

natúenén závěsu ve výši pasrr.Střed lož. Rárnu je vzdálen 1 rn od slorrpkLr konstrukce Pro závěs koule,Za

poražené se počítají kulelky přímo zasažené koLrií nebo padající kuželkou a to při jediném ProlétnLrtí koule

Lezadu dopredu nad rárnem,Pak rnusí být koule soutěžícírn cllycerra.Koule se vypoLrští vždY tak, abY obletěla

kuželky zprava.Nalevo je sloupek, kterého se koule nesmí dotknout, rná-li být hod uznán.

Hra

Každý hráč hraje předem dohodnutou sérii hodů v jednom sledu. Hází se bud' ,,do plných" nebo ,,na doráŽku"

, dle áohodnutéhotypu hry. Za poražené se pokládají kLrželky poražené kor-rlí nebo padajícíjinor-r kLrŽelkou .

vyražené z ložiska nebo nakloněné a opírající se o jiné . Nezapočítár,ají se kužeikY sraŽerlé koulí nebo

kuželkou odraženou od odraziště nebo sražené nesprávně provedeným hodern. ObvYkle se hraje na 50. 100,

200 hodů. V disciplíně ,,do plných" se každý hod provádí do plného stavlt 9 kLrželek. V ,.doráŽkové" jde Prl'ní

hod do plných a da]šírni.le,iutňe porazit zbylé kuželky. Pak se opět postaví plný stav. Hází se do stanoveného

počtu hodů. V obou případech se za sraženou kuželku započítávájeden bocl, Ve ,,sdružených" disciPlínách je

prvrrích 25 hodů ,,do plných" a 25 hodů dorážkových,

Soutěží se v disciplírrách ,,do plných", dorážkové i sdružené. Ve spoi. hrách na krále, na rohové aPod" jde o

sražení příslušnýclr kuželek, aníž'by se poriižely jiné, což se trestá, např. strhávánírn bodŮ. V rrrském kuŽelníkLr

je ložiskový ráln čtvercový s 9 kuzálkaIni, rozrnístěrrýnistejně jakov kttželkářském sportu7,naČka stanoviŠtě


