PŘI ODHODU KOULE MUSÍ HRÁČ STÁT JEDNOU
NOHOU NA ROHOŽI.
JACK MUSÍ BÝT ODHOZEN ALESPOŇ DO
VZDÁLENOSTI 23 METRŮ OD KONCE ROHOŽE ODHODOVÉ ČÁRY)
HOD BACKHANDEM
HOD FOREHANDEM
ZPLOŠTĚNÍ KOULE ZPŮSOBUJE ZAKŘIVENÍ JEJÍ
DRÁHY.
KOULE V JEŽ SE DOTKLY HRAZENÍ JSOU VYŘAZENY ZE
HRY, LEDAŽE SE BĚHEM SVÉ DRÁHY DOTKLY JACKA.

LAWN BOWLS

Pravidla hry
1. Cíl hry je prostý – dostat koule co možná nejblíže k malé bílé kuličce, které se
říká jack. Může to znít jednoduše, ale skutečnost, že koule se po trávníku nekutálejí
rovně, přidává hře na zajímavosti.
2. Veškeré dění se odehrává na travnatém hřišti, přičemž délka hřiště je v rozmezí 34 až
40 metrů, šířka 5,5 až 5,8 metrů. Hřiště je ze stran ohraničeno, ukončeno hrazením.
Hráči/družstva si hodí mincí o to, kdo začne. Vítěz/první hráč z vítězného družstva si
položí na trávu rohož, postaví se na ni a hodí bílou kuličku- jack směrem k druhému
konci dráhy.
3. Jack musí být hozen do vzdálenosti alespoň 23 metrů od konce rohože (tato vzdálenost
je na hřišti vyznačena). Následně se hráči střídají v házení koulí. Když jsou všechny
koule hozeny, hráč/družstvo získá bod za každou z koulí, která je blíž jacku než
nejbližší koule protihráče/druhého družstva. Tím kolo končí a následně se pokračuje
dalším kolem v opačném směru dráhy.
4. Hru mohou hrát jednotliví hráči, dvojice, trojice nebo čtyřčlenné týmy. Pokud proti
sobě hrají jednotliví hráči nebo dvojice, hází v každém kole každý hráč čtyřmi koulemi.
V případě trojic jsou to tři koule a v případě čtyřčlenných týmů dvě koule. Kapitán
týmu, nazývaný „skip“, hraje vždy poslední a pomáhá při určování taktiky a směřování
hodů svého týmu.

5. Systémy bodování se u různých soutěží liší.

Obvykle vyhrává první hráč/družstvo,

které dosáhne 21 bodů nebo hráč/družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů po
odehrání 18 nebo 21 kol. Další možností je hra „na sety“. Například první
hráč/družstvo, které získá sedm bodů, vyhrává set, přičemž zápas se hraje na tři
vítězné sety.
6. Koule, které se ocitnou mimo hrací plochu, jsou vyřazeny ze hry. Výjimkou je situace,
kdy se koule nejdříve dotkne jacku a poté skončí v zadním žlábku, kterému se říká
ditch. Pokud se jack dostane do tohoto žlábku, také zůstává ve hře. Pokud je jack
odražen mimo hrací plochu do stran, hra se ukončí a hraje se znovu od začátku. Takové
situaci se říká slepý konec.

Technika hodů
Koule nejsou zcela kulaté. Na jedné straně jsou zploštělé, což umožňuje zakřivení jejich
dráhy po trávníku. S tím jak koule zpomaluje, začíná rolovat ve směru zploštění. Hráči
proto při hodu natáčejí kouli v závislosti na požadovaném směru zatáčení. Cílem při
každém hodu je dosáhnout správného směru a délky dráhy koule. Čím má koule vyšší
rychlost, tím menší bude zakřivení její dráhy.
Hod obloukem: Tento hod umožňuje hráči dostat kouli na konkrétní místo, aniž by tím
příliš zasahoval do ostatních koulí.
Praváci házejí převážně forehandem napravo od cíle, s následným stočením dráhy koule
doleva.
Stejně tak může hráč pravák házet backhandem (kouli si v ruce otočí a dráhu koule bude
točit zleva doprava). V obou případech se obvykle snaží dostat kouli co možná nejblíže
k jacku.
Drive: Koule musí být vržena dostatečně prudce s cílem zasáhnout buď jack nebo kouli
protihráče a vyřadit ji ze hry. Dráha koule u tohoto hodu je zakřivena pouze minimálně.
Upshot nebo yard on: Hod horním obloukem s koulí vrženou dostatečnou silou tak, aby
odrazila jack či jiné koule, aniž by sama skončila v příkopu.

Taktika
S tím, jak se kolo blíží ke konci, se trávník plní koulemi (zejména pokud hrají týmy), což
dává prostor k taktizování. Např. tým, který má kouli nejblíže cíli, pravděpodobně nebude
další koule mířit blízko k jacku a namísto toho se bude snažit postavit své další koule tak,
aby bránily protihráčům ve snaze dostat svoje koule k cíli. V případě, že bude velice
obtížné hodit kouli blíže k jacku než má soupeř, je vhodné pokusit se nejlepší soupeřovu
kouli vyrazit (tzv. take-out).
Nebo se hráči mohou snažit dostat své koule do míst, kam může být případně odražen
jack, pokud se protihráčům podaří rozstřelit jejich obranné postavení.

Jack a koule

Jack:
6,35 cm v průměru
Koule:
12-13 cm v průměru
1,25 – 1,6 kg
Jsou vyrobeny z tvrdého plastu či kompozitních materiálů.

