
NETRADI ČNÉ DISCIPLÍNY  
Páry 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov. Do konečného počtu bodov sa započítavajú  iba tie krúžky, ktoré skončili 
celým objemom v otvoroch  s párnymi hodnotami (t. j. 2 a 4). Za každý započítaný disk hráč získava 
2 alebo 4 body. Za každý disk, ktorý celým objemom skončí v priehradkách s nepárnymi (t. j. 1 a 3) 
hodnotami sa hráčovi 1 alebo 3 body z celkového súčtu odpočítavajú. Rozdiel tvorí konečný výsledok 
hráčovej hry. 

Nepáry 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov. Do konečného počtu bodov sa započítavajú  iba tie krúžky, ktoré skončili 
celým objemom v otvoroch  s nepárnymi hodnotami (t. j. 1 a 3). Za každý započítaný disk hráč 
získava 1 alebo 3 body. Za každý disk, ktorý celým objemom skončí v priehradkách s párnymi 
hodnotami (t. j. 2 a 4) sa hráčovi 2 alebo 4 body z celkového súčtu odpočítavajú. Rozdiel tvorí 
konečný výsledok hráčovej hry. 

Veľkáči 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov. Do konečného počtu bodov sa započítavajú  iba tie krúžky, ktoré skončili 
celým objemom v otvoroch  s 2 najvyššími hodnotami (t. j. 3 a 4). Za každý započítaný disk hráč 
získava 3 alebo 4 body. Za každý disk, ktorý celým objemom skončí v priehradkách s 2 najnižšími 
hodnotami (t. j. 1 a 2) sa hráčovi 1 alebo 2 body z celkového súčtu odpočítavajú. Rozdiel tvorí 
konečný výsledok hráčovej hry. 

Malkáči 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov. Do konečného počtu bodov sa započítavajú  iba tie krúžky, ktoré skončili 
celým objemom v otvoroch  s 2 najnižšími hodnotami (t. j. 1 a 2). Za každý započítaný disk hráč 
získava 1 alebo 2 body. Za každý disk, ktorý celým objemom skončí v priehradkách s 2 najvyššími 
hodnotami (t. j. 3 a 4) sa hráčovi 3 alebo 4 body z celkového súčtu odpočítavajú. Rozdiel tvorí 
konečný výsledok hráčovej hry. 

Slepá baba 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč však šúľa s očami zaviazanými šatkou, tak ako to je 
v medzinárodných pravidlách hry „Na slepú babu“. Hráč ma oči zakryté počas všetkých 3 kôl. Disky 
mu po každom kole podáva rozhodca, ktorý mu nesmie prezradiť aký počet bodov zatiaľ hráč nahral. 
Po odohraní posledného disku si hráč môže zložiť šatku z očí a byť svedkom počítania.  

Ostrostrelec 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráčovi sa však započítavajú iba body, ktoré umiestnil do otvoru tzv. 
priamym zásahom t.j. bez odrazu o bočnú stenu hracej plochy, či od iného disku. Hráč môže počkať 
so  šúľaním každého ďalšieho disku, do chvíle kým rozhodca nebodujúci disk neodoberie z hracej 
plochy. Môže však hádzať aj keď disk zostane na hracej ploche. Ak sa však ktorýkoľvek disk dostane 
do otvoru odrazom od iného disku, bod sa nepočíta a oba (resp. všetky) disky musia rukou rozhodcu 
okamžite opustiť hraciu plochu. Disky môžu pokračovať v hre až v ďalšom kole. 
 



Ľavá ruka 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč však šúľa ľavou rukou (ak je pravák), alebo šúľa pravou rukou ak 
je ľavák. V prípade pochybností, môže organizátor vyžadovať potvrdenie o ľavorukosti (resp. 
pravorukosti) od detského lekára, ku ktorému hráč patril alebo patrí v čase svojej školskej dochádzky.  

Obojru č 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč však šúľa oboma rukami naraz a to tak, že v jednej aj v druhej 
ruke drží súčasne po jednom disku. Oba disky musia opustiť priestor pred odhodovou doskou takmer 
súčasne – povolený je rozdiel 0,63 mikrosekundy. V druhom a treťom kole môže mať hráč nepárny 
počet diskov na šúľanie: v tom prípade sa posledný disk, ktorý nemá pár už nešúľa a použije sa až 
v ďalšom kole, resp. vôbec. 

Dvojmo 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč šúľa na dvoch hracích doskách súčasne – pravou rukou na pravej 
doske, ľavou rukou na ľavej doske. Povolená je však aj možnosť opačná t.j. pravou rukou na ľavej 
a ľavou rukou na pravej doske. Hráč šúľa oboma rukami naraz a to tak, že v jednej aj v druhej ruke 
drží súčasne po jednom disku z každej dosky. V každom kole šúľanie pre hráča končí vo chvíli, keď 
sa minú všetky disky aspoň na jednej z dosiek. 

Pôžička 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Po skončení svojej hry, však hráč zapíše svoj výsledok na nepodpísaný 
papier, ktorý vhodí do klobúka, prípadnej inej organizátorom určenej nádoby. Po odohraní všetkých 
hráčov prichádza na rad žrebovanie. Každý hráč si z klobúka vytiahne lístok so zapísaným výsledkom 
a tie sa stávajú jeho výsledkom – hráč si teda „požičal“ cudzí výsledok. Môže nastať aj situácia, že si 
niekto vytiahne lístok, ktorý sám nahral; vtedy body na lístku sa stávajú jeho výsledkom. 

Poker 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Po skončení hry však hráč ešte nezapíše dosiahnutý výsledok, lež si 
spočíta disky, ktoré neumiestnil do otvorov. Potom si zo stola vezme pohár a vloží doň toľko 
pokerových hracích kociek, koľko mu zostalo neumiestnených diskov. Zamieša kocky v pohári, 
vysype ich na stôl a spočíta body na jednotlivých kockách. Získaný počet bodov spočíta s bodmi, 
ktoré získal šúľaním. Až tento súčet tvorí konečný výsledok hráča v disciplíne. 

Box 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč si však pred začatím hry nasadí na hraciu ruku boxerskú 
rukavicu. Túto pomôcku musí mať na ruke až do skončenia hry, čiže ju môže zložiť až po odhodení 
posledného disku v 3. kole. 
 

Šikmá plocha  
Hracia plocha sa z jednej strany (napr. pravej alebo ľavej) podoprie nejakým predmetom (určí 
medzinárodná porota). Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných 
pravidiel, ktoré platia na turnajoch v SR, či vo svete. Podopierajúci predmet musí byť počas celej hry 
na svojom mieste a musí byť ten istý pre všetkých súťažiacich. 

 



Trojskok 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov, ale počítanie je nasledovné: Po prvom kole si hráč spočíta body podľa 
platných pravidiel, ale výsledok vynásobí tromi a zapíše do tabuľky. Ponechá započítané disky 
v priehradkách a so zostávajúcimi diskami šúľa druhé kolo, po ktorom opäť spočíta a tento výsledok 
vynásobí dvomi a zapíše do tabuľky. Pokračuje tretím kolom, konečný výsledok vynásobí jednou 
a zapíše do tabuľky. Výsledky všetkých 3 kôl pod seba spočíta a dosiahnutá hodnota je jeho výsledok 
v tejto disciplíne.  
Príklad:  1. kolo – 63 × 3 = 189 
  2. kolo – 92 × 2 = 184 
  3. kolo – 127×1 = 127 
  Spolu zapíše        500 
 

Číslovky  
Hráč šúľa 3 × 30 diskov. Niektoré sú však označené číslami 1, 2, 3, 4. S týmito treba hrať obozretne 
a snažiť sa ich umiestniť do priehradky označenej rovnakým číslom ako disk má. Po skončení 
každého kola sa disky, ktoré nie sú v priehradke so svojim číslom zoberú a hráč nimi pokračuje 
v ďalšom kole. Toto pravidlo platí aj po skončení tretieho kola. Žolíky (t. j. disky bez čísla) môžu 
skončiť v ktorejkoľvek priehradke ako pri normálnych pravidlách. Celkové počítanie bodov je podľa 
platných pravidiel, ktoré platia na turnajoch v SR, či vo svete. 
 

Ér-šú ľaná 
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Hráč si však pred začatím hry vezme do ruky červené odrážadlo, ktoré 
sa používa v hre Air Hokej. Túto pomôcku musí mať v ruke až do skončenia hry a disky posúva 
k cieľu jedine dotykom odrážadla. Povolené sú 2 spôsoby:  

a) odrážadlo položí flisom na disk a ten následne šúľa 
b) odrážadlo posunie po hracej ploche, dotykom odrážadla s diskom, uvedie disk do pohybu 

Oba spôsoby (a alebo b) môže hráč ľubovoľne striedať podľa vlastného uváženia. V žiadnom prípade 
nesmie uviesť disk do pohybu holou rukou!  
 

Geometria  
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Nešúľa sa však iba originálnymi diskami, ale používajú sa aj disky 
iných tvarov (štvorec, osemuholník, apod.) Poradie použitia diskov nie je určené. 
  

Prekážka  
Hráč šúľa 3 × 30 diskov a priebeh hry aj počítanie bodov je podľa platných pravidiel, ktoré platia 
na turnajoch v SR, či vo svete. Na vopred stanovenom mieste hracej plochy však stojí prekážka, ktorá 
čiastočne komplikuje dosiahnutie cieľa. Disky sa prekážky môžu dotknúť, ale nesmú ju odsunúť, či 
zrútiť. Keď sa tak stane, rozhodca hru okamžite zastaví a prekážku postaví na pôvodné miesto, až 
potom hra pokračuje. 
 
 
 
 
Pozn. 
Pravidlá uvedených disciplín sú len orientačné, môžu sa po dohode organizátorov a hráčov zmeniť, či 
upraviť. Za dodržiavanie pravidiel zodpovedá ten z dvojice hráčov, ktorý má práve funkciu rozhodcu. 
Každá disciplína sa odohráva na jednom stanovišti, ktoré musí byť riadne označené názvom disciplíny 
a opatrené výkladom pravidiel. Počet stanovíšť a výber disciplín sa určí tesne pred začiatkom turnaja. 


