
 

 
 

Pravidla hry Shuffleboard – holandský kulečník 

 Velice chytlavá hra, ve které rozhoduje přesná muška a cit v ruce.  

 Cílem hry je získat během 3. kol co nejvíce bodů pomocí puků, kterými se hráč trefuje do 4 slotů (otvorů či branek).        

Ty jsou hodnoceny 1,2,3 a nebo 4-mi body. 

 Hru lze hrát vždy s 10, 20  nebo 30-ti disky, záleží jen na Vás. 

 Hráč se snaží překonat svůj rekord nebo výsledek soupeřů. 

 Hra se dá využít k pořádání turnajů, soutěží, zábavě s přáteli, relaxaci. 

 Při hře se nejen pobavíte, ale procvičíte si přesnost, taktiku a soustředění. 

 
Počítání skóre hry je možné různými způsoby: 
 
1) Počet disků vynásobit počtem bodů, podle toho, v kterém oddělení  se nacházejí a pak sečíst 
 
2) Takzvané dvojí započtení: 
máte-li po jednom disku v každém oddělení  +20 bodů, máte-li alespoň 2 disky v každém oddělení = +40 bodů,            
3 disky ve všech odděleních 60 bodů, 4 disky v každém oddělení +80 bodů. 
Disky, které jsou v oddělení navíc se pak započtou podle bodu 1 
PŘÍKLAD: 
V každém oddělení jsou min 3 disky, v oddělení 2 je 5 disků, v oddělení 4 jsou 4 disky. 
Dosažené skóre pak bude:  
60 bodů za 3 disky v každém oddělení  + (2x2) + (1x4) = 68 bodů 
 
3) Vyhrává ten, který umístí největší počet disků do oddělení, bez ohledu na to v kterém oddělení se disky nachází. 
 
4) Vyhrává hráč, který nejmenším počtem hodů umístí všechny disky do oddělení. 
 
 
Čištění a údržba: 
Shuffleboard lze skladovat  – např. opřením o zeď (pozor, oba rohy musí být opřeny o zeď, aby nedošlo ke 
zkroucení). Dále pak je dobré se vyvarovat skladovat shuffleboard ve vlhké místnosti, 
nebo naopak v blízkosti topení (hrozí nebezpečí zkroucení) 
 
K čištění hrací plochy používejte leštěnku (vosk)  na nábytek a měkký hadřík.   
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