
Závěsné kuželky jsou společenská hra, nikoliv sportovní disciplína. Není nutné striktně dodržovat 
psaná pravidla. Každá společnost si dohodne pravidla hry předem tak, jak to vyhovuje věku a 
počtu hráčů.
Závěsné kuželky - pravidla hry (ruské kuželky)

   Závěsné kuželky se hrají zásadně z levé či pravé části kuželníku (při pohledu od konstrukce závěsu na 
kuželky).
Nikdo nesmí hrát z čelní strany kuželníku, tj. pouštět kouli proti konstrukci závěsu.
Kuželky na základové desce se srážejí z pohledu hráče odzadu dopředu. To znamená, že hráč vychýlí 
řetěz s koulí k sobě a pustí kouli obloučkem kolem kuželek.
Při směru výkyvu koule od hráče dozadu nesmí být sražena žádná kuželka. Teprve kuželky sražené při 
návratu koule směrem k hráči jsou platně sražené.
Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku, je hod sice platný, ale bez bodové hodnoty.
Po návratu koule k hráči musí hráč kouli zachytit, aby nemohla svým dalším pohybem srážet další 
kuželky. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné.
Dotkne-li se kuželka stojanu, zdi apod., je hod neplatný a neopakuje se.
Každý hráč má na sražení kuželek tři hody. První do plně postavených kuželek, dva hody na dorážení 
nesražených kuželek.
Při dorážkových hrách se poražené kuželky z hracího roštu odstraňují
Bodové hodnocení
Základní – za každou sraženou kuželku získává hráč 1 bod Bonifikace – pokud se hráči podaří srazit 
pouze libovolnou řadu tří krajních kuželek získává 5 bodů. – pokud hráč srazí pouze prostřední řadu 
kuželek s králem, získává 7 bodů – pokud se hráči podaří srazit pouze kuželku krále, získává 10 bodů. V 
průběhu jedné série tří hodů nemůže hráč získat více než jeden druh bonifikace.
Příklad:
Hráč svým prvním hodem do plných kuželek porazí koulí krále, čímž dosáhne bonifikace 10 bodů. V 
prvním hodu dorážky srazí dvě kuželky zrcadlovitě ke králi, čímž by měl mít nárok na bonifikaci 7 bodů. 
Protože však v předcházejícím hodu již obdržel bonifikaci 10 bodů za sražení krále, obdrží v tomto hodu 
pouze dva body za sražení kuželek. Poté hráč ukončí svoji hru druhým hodem dorážky, kde srazí tři 
krajní kuželky v řadě. Ani nyní již nemá na bonifikaci nárok a připočte si body za tři sražené kuželky. 
Celkový bodový stav hráče v této sérii je tedy následující:
1. hod – 10 bodu
2. hod – 2 body
3. hod – 3 body

Celkem za sérii – 15 bodů.

Závěsné kuželky mohou hrát dva a více hráčů. Počet sérií hodů v jedné hře není nijak omezen a tak si 
může každý kolektiv hráčů zvolit libovolný počet sérií hry. Je však vhodné stanovit si takový počet sérií, 
aby hra měla spád a nebyla zdlouhavá. Pak můžeme snadno sledovat rekordy, pořádat utkání, turnaje 
apod.
Návrh dalších her
HRA na tři hody
Každý hráč hází třikrát "do plných". Poté se započítá každá sražená kuželka jako jeden bod. Počet bodů 
za krále? To je na Vás
HRA na doraz
Hráč hází tak dlouho, dokud nesrazí všechny kuželky. Počítají se hody. Sražené kuželky se z hrací plochy 
odstraňují.
HRA na jeden hod
Hráči se střídají po jednom hodu. Po každém hodu se obnovuje základní rozestavení kuželek. Body se 
zapisují. Hraje se do padesáti, sta, atd.
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