ZJEDNODUŠENÉ PRAVIDLÁ
STOLNÉHO FUTBALU
1. URČENIE STRANY A PRVÉ PODANIE
Hráči si pred začiatkom zápasu jedným losom (mincou alebo loptou) vylosujú, kto bude
mať na výber buď stranu alebo loptu.
2. PODANIE - ROZOHRÁVANIE
Rozohrávajúci tím začína s rozohrávkou v strede stredovej (päťkovej) rady. Súper musí
dať k rozohrávke ústny súhlas. Lopta musí byť rozohraná tromi hráčov tejto rady, potom
je možné si prihrať na inú tyč, alebo strieľať. Pokiaľ hráč stratí loptu zo zlej rozohrávky
a nezíska loptu na inej tyči, hra pokračuje. Ak si však takto nedovolene prihrá, stráca
loptu a rozohráva súper zo stredovej rady.
Počas zápasu vždy rozohráva tím, ktorý inkasoval gól alebo prehral set.
Mŕtvu loptu v strede stola rozohráva tím, ktorý naposledy rozohrával a to zo stredovej
rady. Mŕtve lopty od stredových rád k bráne rozohráva tím, ku koho bráne je lopta bližšie
a to z obrannej rady. Mŕtvu loptu hráči premiestnia rukou, nemanipuluje sa so stolom
nijakým spôsobom.
Loptu mimo stola stráca tím, ktorý strieľal, resp. mal ju naposledy pod kontrolou. Táto
lopta sa rozohráva z obrannej rady.
3. ZAKÁZANÉ STRELY A PRECHODY
Je zakázané strieľať pretáčaním tyčí. Tyč sa nesmie pretočiť viac ako 360 stupňov pred ani
po strele. Je dovolené strieľať „snake“, strelu strieľanú od zápästia do prstov.
Prihrávky zo stredovej rady na útok nesmú byť zo stojacej, alebo zacvaknutej, iba ak
náhodne zacvaknutej.
Takto strelené vlastné góly platia.
4. ZMENA POZÍCIÍ A TIME OUT
Hráči v tíme sa môžu striedať len po strelení gólu alebo pred začiatkom hry pred
rozohrávkou, alebo počas time outu. Time out si môže zobrať každý tím len 2-krát počas
jednej hry, ak má loptu v držaní a pod kontrolou, alebo oba tímy pred rozohrávkou.
5. NEDOVOLENÁ HRÁ
Neprimerané a rušivé správanie sa je zakázané, tj. búchanie tyčami, zdvíhanie stola, ale
aj rušivé verbálne prejavy, či nedovolené zasahovanie do hracej plochy, alebo zbytočné
zdržovanie hry. Takéto správanie môže viesť ku strate lopty, ale aj ku strate hry a zápasu.
Výklad pravidiel je v plnej kompetencii organizátora turnaja, ktorý určuje aj systém hry.
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