
Super puk – Desková hra 2 v 1

Super puk od goki je desková hra, která vlastně obsahuje hry dvě. Získáte
je  tak  pouhým  otočením  hracího  pole.  Obě  hry  mají  jedno společné –
podporují koordinaci oko – ruka a schopnost soustředění.

Hra 1 Super puk (Rychlý hokej)
Je superrychlá hra pro dva hráče. Položte hrací kameny na startovací čáru tak, jak vidíte na obrázku.

Odpočítejte start: „Tři, dva, jedna, teď! A při povelu „teď“ oba hráči
zároveň zkouší za pomoci gumičky všechny svoje puky malou brankou
uprostřed prostřílet do pole protihráče.

První hráč,  kterému se to se všemi svými puky podaří,  vyhrává hru.
Úspěšně prostřelené puky na stranu protihráče tam již zůstávají. Takto

nemá protihráč šanci je zase prostřílet nazpět. Puk, se kterým chcete střílet, smíte vždy položit do
středu gumičky, takto se vám bude střílet nejlépe.

Před počátkem hry se smluvte, jakou variantu vítězství ve hře budete hrát:

1. Všechny vlastní puky musí zůstat v protihráčově poli.

2. Všechny puky musí zůstat v protihráčově poli.

Hra 2 Pukový curling
Tato je hra je o něco klidnější, ale rozhodně neméně napínavá. Pukový curling může hrát jeden hráč
jako sólista nebo ho může hrát libovolný počet hráčů.

Existuje celá řada variant pro hru Pukový curling, dvě z nich vám zde představíme. Všechny varianty
hry mají ale společné stejné počítání docílených bodů:

Zůstane-li váš puk ležet uvnitř cílového kruhu, platí vždy hodnota toho vnějšího zasaženého, tedy ta
nejnižší hodnota. Plného počtu bodů (50) docílíte pouze tak, že váš puk zůstane kompletně v tom
nejmenším (červeném) kruhu, aniž by přesahoval do následujícího. V případě, že puk skončí na samém
kraji a přesahuje tak přes nejzazší kruh, dostává se mimo cíl. Za tento chybný pokus dostáváte 0 bodů.

Varianta hry 1

Každý hráč dostane 5 puků jedné barvy a za pomoci gumičky je postupně střílí do cílového kruhového
pole,  kde zůstávají  ležet až do konce jeho hry.  Až odstřelí  poslední puk, dosažené body se sečtou
a puky z hracího pole odstraníte. Poté je na řadě další hráč. Vítězem se stává ten, kdo na konci hry
dosáhl nejvyššího počtu bodů
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Varianta hry 2

Každý hráč dostává tři puky jedné barvy. První hráč střílí první puk do cílového kruhu a pokouší se
přitom dosáhnout co nejvyššího počtu bodů. Poté je na řadě další hráč a zkouší to stejné. Přitom smí
při svém pokusu o nejlepší umístění svého puku protihráčův puk odstřelit do méně výhodné pozice.
Takto hra střídavě pokračuje do té doby, až hráči umístí všechny svoje puky. I v této variantě vyhrává
ten, kdo docílil nejvyššího počtu bodů, přičemž se počítají body až v konečné pozici.

 

Přejeme vám napínavou a zábavnou hru s puky!


