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Pravidla turnaje: 

Stručný souhrn: 

Na hřišti je 16 míčů (bílý, černý, 7 plných a 7 půlených). Míče se s pomocí trojúhelníku seřadí 

na hřišti (černý míč je na 2/3 stolu a je uprostřed ve třetí řadě, v poslední řadě nesmí zůstat 

na krajích míče stejné barvy, tj. na jedné straně musí být míč plný, na té druhé míč půlený, 

ostatní míče již můžou být rozděleny libovolně). 

Hra začíná losem. Tým, který los vyhraje zvolí kdo bude začínat. 

Rozehrává se kopem do bílého míče, který je v 1/3 hřiště. Po rozstřelu se musí alespoň 

jeden barevný míč dotknout mantinelu (pokud se tak nestane jedná se o faul a hraje tým 

soupeře). V případě netrefení barevných koulí opakuje stejný tým rozstřel znovu. Pokud  

netrefí  barevné míče při rozstřelu ani napotřetí kontumačně prohrává. Jakmile někdo potopí 

první míč do kapsy, zvolí si potom barvu jeho míčů (může si vybrat i barvu kterou nepotopil). 

Pokud se s  1. barevným míčem potopí i bílý míč, vybírá si barvu soupeř. Poté, co jeden tým 

potopí zbytek svých míčů a zůstane mu na hřišti již jen černý míč, může si před každým 

kopem zvolit kdykoliv jakoukoli kapsu (hráč vždy musí předem nahlásit záměr - do jaké 

kapsy plánuje zahrát černý míč, pokud míč zahraje do jiné, než plánované kapsy nebo pokud 

při potopení černého míče dojde zároveň k faulu, hráč tuto hru prohrává). Hra končí, jakmile 

se potopí černý míč. 

 

Co je faul? 

1. Je kopnuto do bílého míče, ten však nezasáhne žádný jiný míč. 

2. Je kopnuto do bílého míče, ten však nejprve zasáhne míč protihráče nebo černý míč. 

3. Bílý míč spadne do kapsy. 

4. Bílý míč vypadne ze hřiště. 

5. Při kopu do bílého míče je nohou zasažen i jiný míč. 

6. Hráč na hřišti zavadí o jakýkoliv míč (s výjimkou kopu do bílé od kopajícího hráče). 

7. Hráč na hřišti je zasažen jakýmkoliv míčem. 

8. Nečistý kop (kop musí být jeden úder, nesmí dojít k potažení míče ani k sešlápnutí 

míče a následnému odehrání). 

 

 

 

 

 



 

 

Doplňující situace: 

 

 barevný míč vypadne ze hřiště (vrací se zpět ke hraně hřiště, kde hrací plochu opustil a 

současně došlo k faulu) 

 potopím zároveň svůj i soupeřův míč (pokud nedošlo k faulu, tzn. první trefený míč byl mojí 

barvy, tak pokračuji dál ve hře) 

 potopím pouze soupeřův míč (k faulu nedošlo, pouze hraje soupeř a potopený míč zůstává) 

 při potopení černého míče dojde k faulu (hráč celou hru prohrává!) 

 svůj míč potopím pomocí faulu (můj míč zůstává v kapse ale soupeř umisťuje bílý míč na 

libovolné místo ) 

 bílý míč je nalepený na mantinel (s míčem se nesmí hnout, tzn. odsouvat ho od mantinelu, 

hráč musí zahrát míč shora) 

 bílý míč je nalepený k soupeřově míči (hráč si může míč odsunout na vzdálenost až 3 cm ve 

směru nalepení míče, při nalepení bílého míče ke své barvě míčů a nebo pokud už hráč 

hraje pouze na černý míč, nesmí s bílým míčem manipulovat) 

 míč (míče) se po potopení odrazí z kapsy zpátky na hřiště (míč (míče) se nepočítají jako 

potopené až do zastavení celé situace na hřišti, až poté se vyřadí ze hry) 

 pokud nastane patová situace, kdy ani jeden ze soupeřů nejeví zájem o plynulost hry, 

rozhodčí turnaje každému z nich určí ještě 3 kopy, aby se hra pohnula kupředu. Pokud nikdo 

z hráčů tuto možnost nevyužije, rozhodne o vítězi zápasu rozstřel o černý míč, kde o 

rozehrávajícím rozhodne střižba (kámen, nůžky, papír) – vítěz střižby rozhoduje, kdo začíná. 

Ostatní míče, které během zápasu zůstaly na stole, se všechny berou za potopené a na 

celkové skóre zápasu již nemají vliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpis turnaje: 

Skupina A                                                         Skupina B 

1A                                                                      1B 

2A                                                                      2B 

3A                                                                      3B 

4A                                                                      4B 

5A                                                                      5B 

Program zápasů: 

1) 1A - 2A                                        11) 2A - 5A 

2) 1B - 2B                                        12) 2B - 5B 

3) 3A - 4A                                        13) 3A - 5A 

4) 3B - 4B                                        14) 3B - 5B 

5) 1A - 5A                                        15) 2A - 4A 

6) 1B - 5B                                        16) 2B - 4B 

7) 2A - 3A                                        17) 1A - 3A 

8) 2B - 3B                                        18) 1B - 3B 

9) 1A - 4A                                        19) 4A - 5A 

10) 1B - 4B                                      20) 4B - 5B 

 

Čtvrtfinále 

21) 2A - 3B 

22) 3A - 2B 

Semifinále: 

23) 1B - vítěz 2A/3B 

24) 1A - vítěz 3A/2B 

O 3.místo 

25) Poražený (1B - vítěz 2A/3B)    -    Poražený )1A - vítěz 3A/2B) 

Finále (na 2 výhry) 



26) Vítěz (1B – vítěz 2A/3B)      -   Vítěz (1A – vítěz 3A/2B) 

Pravidla určení pořadí ve skupině: 

1) Počet vítězství 

2) Skóre 

3) Vzájemné zápasy 

 

 

Startovné: 200 Kč na tým       

Sraz týmů: 8:00 hod. 

 

 

 

 

Ať se daří!!! ;-) 
 

 

 

 

 

 

 


