
  

KULIČKOVÉ TURNAJE DOSPĚLÝCH - NOVÝ FENOMÉN?

V ČR PROPUKLA KULIČKOVÁ MÁNIE PRAVIDLA
1. Hrají vždy 2 hráči proti 
sobě s kuličkami různých 
barev. Cílem hry je dostat 
jako první všechny své 
kuličky do důlku.
2. Nejdřív každý hodí jednu 
kuličku od čáry hodu k 
důlku. Kdo je blíž, rozhodne, 
kdo začne v první hře.
3. První hází všechny své 
kuličky z čáry hodu k důlku a 
snaží se jej zasáhnout, pak  
to samé jeho soupeř.

4. Nyní každý cvrnká do 
svých kuliček, hráči se 
střídají po jednom cvrnku.
5. Správný cvrnk je 
definován jako pohyb pouze 
jednoho prstu, přičemž se 
smíte dotknout jen své 
(jedné) kuličky. Ta pak může 
zasáhnout jakoukoliv jinou.
6. Kdo má první všechny 
své kuličky v důlku, vyhrává.
7. Čára hodu je vzálena od 
středu důlku 7,5 m, důlek 
má průměr 10 cm.

A TEĎ TO NEJLEPŠÍ
Zúčastnit se můžete i vy! Stačí přijít na kterýkoliv turnaj 
uvedený v termínové listině Českého kuličkového 
svazu. Termíny a propozice turnajů naleznete na 
internetové adrese www.kulicky.com.

Český kuličkový svaz můžete také kontaktovat přes 
email info@kulicky.com nebo telefonicky - 608 170 926.

Davy dospělých i dospívajících lidí stále častěji 
propadají nové mánii - sportovním turnajům v kuličkách.

Soutěží na nejrůznějších úrovních - od amatérské po 
vrcholovou. Ti nejlepší se účastní turnajů jako 
mistrovství republiky, mistrovství světa či turnaje mistrů.

Stále častěji se sdružují v kuličkových klubech. To jim 
umožňuje účastnit se kromě turnajů jednotlivců i 
národní teamové soutěže a bojovat o titul nejlepšího 
klubu v České republice.

KULIČKY - NEJSTARŠÍ SPORT?
Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii 
lidstva. Nejstarší nalezená kulička pochází z Egypta a 
datuje se do roku 3000 let před n. l.

Ve starověku se kuličky hojně hrávaly na území Římské 
říše. Oblíbili si je např. Caesar či Romulus Augustus. 

Novodobá historie kuliček se začíná psát v roce 1998. 
Tehdy byla uspořádána série 4 turnajů, které se hrály 
podle pravidel, jak je známe dnes. O rok později, v 
srpnu 1999, byl založen Český kuličkový svaz.


