
sk  Návod a hru

Soft-Boccia
Vážení zákazníci!

Soft-Boccia je variant známych hier Boccia, resp. 
Boule alebo Petanque, ktoré sa hrajú s ťažkými 
 kovovými alebo plastovými guľami na rovnom, 
 pevnom podklade. Gule Soft-Boccia sú vlastne 
 „látkové vrecká“  naplnené plastovými peletami  
a každá váži len cca 110 g.  
Táto hra sa dá hrať na akomkoľvek podklade,  
vo vnútri, ako aj vonku, hore aj dolu kopcom,  
na piesku, tráve, lesnej pôde, asfalte, betóne, 
 kamenných dlažbách a dokonca aj na scho doch! 
Pravidlá, ktoré vám navrhujeme, sa podobajú na 
pravidlá hry Boule, pričom sú doplnené o niekoľko 
zvláštností vyplý vajúcich zo zmeneného materiálu, 
resp. možných vďaka nemu. Prirodzene pravidlá  
sa – po dohode s ostatnými spoluhráčmi – dajú 
upravovať. 
V prípade znečistenia gule môžete prať na šetrnom 
pracom programe – najlepšie v sieťke na pranie.  
Nesušte ich v sušičke! Rešpektujte pokyny  
na našitej etikete.

Želáme vám veľa zábavy pri hre s vašimi novými  
guľami Soft-Boccia.

Váš tím Tchibo
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Čo potrebujete na hru

Súčasti vašej súpravy Soft-Boccia:

 6 hracích gúľ; každé 3 majú rovnaký vzor, 
takže je možné vytvorenie 2 tímov až  
s 3 spoluhráčmi

  1 cieľová guľa – nazývaná aj „svinka“ 

1 taška na prenášanie (bez vyobrazenia).

Vhodnou pomôckou môže byť prípadne šnúra na 
premeriava nie vzdialeností, ako aj ceruzka a papier 
na zapisovanie bodov.

Okrem príjemného počasia už nepotrebujete nič viac.

  Nebezpečenstvo pre deti – 
Nebezpečenstvo  ohrozenia života 
 udusením/prehltnutím

• Obalový materiál držte mimo dosahu detí.  
Okamžite ho zlikvidujte. 

Cieľ hry

Cieľom hry je dostať svoje hracie gule k cieľovej guli 
bližšie ako protivník. Na konci každého kola sa za 
každú hraciu guľu ležia cu bližšie k cieľovej guli ako 
najlepšia hracia guľa protivníka pripočíta jeden bod.

Zápas vyhráva hráč, ktorý zvíťazil v dvoch hracích 
 setoch. V rámci setu sa hrá na 13 bodov, pričom víťaz 
setu musí vyhrať najmenej o 2 body.

Hracie gule sa môžu hádzať alebo kotúľať, ale nie 
kopať noha mi.

Priebeh hry

Príprava hry

Každý hráč dostane 3 gule. 

Najskôr sa vylosuje, ktorý hráč začne.  
Vyberie si ľubovoľné miesto hodu a hodí cieľovú guľu  
ľubovoľným smerom.  
Nie je určená žiadna presná hracia plocha.

Zvláštnosť:

Hráč otvárajúci kolo určuje aj „štýl“ hodu –  
napr.  hodením cieľovej gule spomedzi nôh alebo  
„s odrazom“ (napr. od stromu, steny).  
Hracie gule musia hráči potom hádzať v rámci tohto 
kola rovnakým štýlom.

Priebeh hry 

Hráč, ktorý hodil cieľovú guľu, teraz hádže svoju prvú 
hraciu guľu čo najbližšie k cieľovej guli. Následne 
hádže svoju prvú guľu protivník. (Ak hrajú viac ako  
2 hráči, hádžu ostatní hráči svoje prvé hracie gule  
v spontánne dohodnutom poradí.) 

Po tomto kole sa určí hráč, ktorého hracia guľa je 
 najviac vzdia lená od cieľovej gule. Tento hráč teraz 
hádže svoju druhú a tretiu guľu. 

Následne hádžu svoje gule aj ostatní hráči, a to  
v závislosti od polohy ich prvého hodu. 

Po odohraní všetkých gúľ sa pristupuje k vyhodnote-
niu kola (pozri odsek „Vyhodnotenie“).

Víťaz začína nasledujúce kolo.   
Poloha cieľovej gule z predchádzajúceho kola je teraz 
novým miestom hodu.



 www.tchibo.sk/navody

Meranie

 Šnúrka umožňuje 
veľmi jednoduché 
porovnanie 
 vzdialeností 
jednotli vých 
 hracích gúľ  
od cie ľovej gule. 

Vyhodnotenie

Víťaz dostáva za každú hraciu guľu ležiacu bližšie  
k cieľovej guli ako najlepšia hracia guľa protivníka 
 jeden bod.
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 Príklad 1:

 Gule hráča B ležia 
bližšie k cieľovej guli 
ako najlepšia guľa 
hráča A.  Hráč B teda 
získava 3 body.  
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 Príklad 2:

 Guľa hráča A leží 
bližšie k cieľovej guli 
ako najlepšia guľa 
hráča B.  
Hráč A získava 1 bod.

Zvláštnosť – combá:

Hráč, ktorý vyhral kolo, môže svoj počet bodov zvýšiť 
pomocou tzv. kombinácií alebo comb: Ak sa jedna 
alebo obe jeho zvyšné hracie gule dotýkajú jeho naj-
lepšie umiestnenej gule, umožňuje combo získanie 2, 
resp. 3 dodatočných bodov. Takýto hráč môže v rámci 
jedného kola získať až 6 bodov:

  Hráč A získava … 
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 1 bod za 1 najlepšie umiestnenú 
guľu, 2 body za 2-ité combo, 
… celkovo teda 3 body. 
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 1 bod za 1 najlepšie umiestnenú 
guľu, 3 body za 3-ité combo, 
… celkovo teda 4 body. 
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 3 body za 3 najlepšie umiestne-
né gule, 2 body za 2-ité combo, 
 … celkovo teda 5 bodov. 
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 3 body za 3 najlepšie umiestne-
né gule, 3 body za 3-ité combo, 
 … celkovo teda 6 bodov. 

ale:
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 1 bod za 1 najlepšie umiestnenú 
guľu, 0 bodov za 2-ité combo, 
 … celkovo teda 1 bod. 

Combo musí zahŕňať najlepšie umiestnenú guľu!

Zvláštnosť – killsy:

  Ďalšou zvláštnosťou je tzv. „kill“.  
Ak je hracia guľa prekrytá hracou guľou 
protihráča minimálne spolovice, 
 nezískava spodná guľa žiaden bod.
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