
KUBB
Kubb hra je určena pro 2 až 20 hráčů všech věkových kategoriích. Kubb
hra se hraje se venku na ploše nejlépe o velikosti 5 x 8 metru, ale
velikost může být větší i menší podle toho, jak moc je hráč zkušený.
Hrací plocha by měla být poměrně hladká a plochá. Doporučuje se hrát
na trávě, ale také štěrkové či kamenné plochy nebo sníh také postačí. 

Hráči jsou rozděleni do dvou týmů a postaví se za základní linii
služebníků. Cílem hry je házením kolíků shodit služebníky (Kubbs)
druhého týmu. Když jsou všichni služebníci shozeni, je na ředě shodit
krále. Tým, kterému se podaří toto udělat co nejdříve vyhrává.

Tým A si rozdělí kolíky mezi sebe a snaží se srazit základní linii
služebníků týmu B. Když tým A dohází, je na řadě, aby tým B naházel
sražené služebníky na polovinu hřiště týmu A. Služebníci se postaví na
místo, kam dopadly na straně týmu A. Pokud se služebník hodí mimo
hřiště, tým B hází znovu. Po dvou nepodařených šancích tým A může
postavit služebníky hozené mimo hřiště, tam kam se jím zlíbí (nejlépe za
krále). Teď je na řadě s házením kolíků tým B. Tým B musí nejdříve
shodit služebníky, které jsou před základní linií, než začne házet na
služebníky v základní linii. Hra takto pokračuje mezi dvěma týmy. Pokud
se týmu nepodaří srazit všechny služebníky na druhé straně, opačný tým
má možnost příště házet z imaginární základní linie která je vyznačena
služebníkem, který je nejblíže k polovině hřiště druhého týmu. Krále lze
srazit pouze od základní linie.

PAMATUJTE: kolík se drží v ruce za jeden konec a nikdy ve středu.
Kolíkem se hází vždy rovně, nikoliv vrchem či spodem



HRA OBSAHUJE:
1 král
10 služebníků
6 kolíků na házení
4 koncové tyče – těmi se označuje základní linie

JAK HRU POSTAVIT
Nejprve se zapíchnou koncové tyče, které označují základní linii. Na
základní linii by tyče měli být od sebe 5 metů daleko a mezi ně jsou
postaveni služebníci. Vzdálenost mezi základními liniemi obou týmů by
měla být 8 metrů. Král se postaví do středu hracího pole.


