Fotbalpool

ATRAKCE Pro 2 a více hráčů
Pravidla:
Na stole je 16 míčů (bílý, černý, 7 plných a 7 půlených)
Míče se s pomocí trojúhelníku seřadí na stole (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).
Rozehrává se kopem do bílého míče, který je v 1/3 stolu.
Jakmile někdo potopí první míč do díry, zvolí si tím barvu jeho míčů (pokud se potopí bílý míč, aniž by měl zatím hráč zvolenou barvu
míčů, rozehrává se bílým míčem z místa jako na začátku hry).
Poté, co potopí zbytek svých míčů a zůstane mu na stole již jen černý míč, může si před každým kopem zvolit kdykoliv jakoukoli díru
(hráč vždy musí předem nahlásit záměr, do jaké díry plánuje zahrát černý míč - pokud míč zahraje do jiné, než plánované díry nebo
pokud při potopení černého míče dojde zároveň k faulu, hráč tuto hru prohrává).
Hra končí, jakmile se potopí černý míč.
Co je faul?
Faul je nepovolený kop, po kterém si vždy druhý hráč může vzít bílý míč a umístit si ho na libovolné místo na stole.
Faul nastává v případě:
Je kopnuto do bílého míče, ten však nezasáhne žádný jiný míč.
Je kopnuto do bílého míče, ten však nejprve zasáhne míč protihráče.
Bílý míč spadne do díry.
Bílý míč vypadne ze stolu.

PROVOZNÍ ŘÁD ATRAKCE
Tyto pokyny stanovují podmínky pro zajištění bezpečnosti při užívání fotbalpoolových stolů (dále jen „zařízení“):
Každý uživatel zařízení jej užívá na své vlastní riziko a je povinen v prvé řadě dbát na svoji bezpečnost, jakož i bezpečnost ostatních
uživatelů zařízení.
Současné používání zařízení je možné nejvýše pro [6] osob a maximální nosnost zařízení činí [400] kg.
Používání zařízení osobou mladší 15 let nebo osobou se zhoršeným zdravotním stavem je bez dozoru dospělé osoby zakázáno. Tato
dospělá osoba pak plně odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost osoby, nad kterou vykonává dozor.
Před zahájením používání zařízení je každý uživatel povinen zkontrolovat bezpečnost a funkčnost zařízení. Každý uživatel je povinen
okamžitě upozornit na jakékoliv zjištěné poškození, či nefunkčnost zařízení zástupce provozovatele příslušného zařízení. V případě
zjištění závady ohrožující zdraví či život uživatele je použití zařízení zakázáno.
V případě jakékoliv pochybnosti uživatele ohledně bezpečného užití zařízení, je tento povinen obrátit se na zástupce provozovatele
příslušného zařízení se žádostí o poskytnutí informací k zajištění bezpečnosti užití zařízení.
Uživatel je povinen dbát na vhodnost používaného oblečení a obuvi a případně učinit další úpravy svého zevnějšku vhodné pro zajištění
větší bezpečnosti při použití zařízení jako odložit volné části oděvu, dlouhé řetízky, náramky, popř. brýle, odstranit žvýkačky apod.
Na zařízení je zakázáno vstupovat ve znečistěné obuvi a oblečení.
Vstup na zařízení je povolen výhradně se souhlasem provozovatele příslušného zařízení.
Podnapilým osobám je vstup na zařízení a do jeho bezprostřední blízkosti zakázán.
Je zakázáno jakékoli používání zařízení osobou pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, stejně jako osobou s úrazem.
Je zakázána jakákoliv konzumace nápojů či potravin při používání zařízení.
Na zařízení je zakázáno provádět jakákoliv cvičení či provozovat hry, pro které není zařízení určeno.
Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či vybavení zařízení.
Je zakázáno používat zařízení, je-li prováděna jeho údržba či servisní zásah.
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