
 

 

Neotvírejte pop up podložku v blízkosti obličeje vašeho, nebo jiné osoby. 

Nikdy nedovolte malému dítěti skládat nebo rozkládat pop-up. Buďte opatrní, tento výrobek 

obsahuje vnitřní pružinovou konstrukci. 

Pozor! Uchovávejte mimo dosah ohně. 

Neinstalujte na beton, asfalt ani na žádný jiný tvrdý povrch. 

Musí být instalováno na rovném povrchu bez překážek. 

Zajistěte minimální hrací plochu. 

 

PRAVIDLA HRY  

Cílem hry je být na hrací ploše poslední. Hráč prohrává, pokud se dotkne země jinou částí těla než 

rukama a nohama, koleny, lokty...  

Pro 2 až 4 hráče. Rozhodčí hází kostkami a kontroluje, zda se hráči dotýkají země. Pomůcky : 1 kostka 

s barvami , 1 kostka s rukama nebo nohama a skládací hrací podložka. Příprava : Rozložte hrací 

podložku (nejlépe neklouzavou podlahu). Hráči si sundají boty a každý hráč se postaví na jeden konec 

podložky. Nejmladší začíná. Základní hra pro 2-3 hráče : (s použitím kostek s rukama a nohama a 

kostek s barvami) Rozhodčí hodí kostkami a oznámí hráčům výsledek, například : pravá ruka na 

oranžovou. Hráč bude muset položit pravou ruku na tuto barvu. Nemá právo položit na již obsazený 

terč. Rozhodčí hodí kostkami znovu pro druhého hráče a oznámí mu výsledek, a tak dále až do konce 

hry. Je zakázáno přecházet do dalšího kola. Hráči mohou odstranit člena pouze jednou za kolo, aby 

umožnili průchod soupeři. V takovém případě musí svůj tah oznámit rozhodčímu a okamžitě se vrátit 

na své místo. Pokud jsou všechny terče stejné barvy obsazeny, rozhodčí spustí od znovu až do nové 

barvy. 4 hráči : Vytvoří se dvě družstva a každé se umístí na jednu stranu hrací podložky. Průběh hry 

je stejný, ale hráči jednoho týmu mohou držet stejné místo. Tým prohrává, pokud jeden z hráčů týmu 

spadne na země.  

Konec hry: Pokud hráč spadne na zem, je vyřazen. Poslední hráč na hrací ploše vyhrává. 

 



 

 

 

Označuje barvu pro umístění nohy, nebo ruky 

 

Barva dle vlastního výběru 

 

Házíš znovu 

 

 

Levá / Pravá ruka 

 

Levá / Pravá noha 

 

Ruka / Noha dle vlastního výběru 

 

 

 


