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ПРАВИЛА ГРИ
(СКОРОЧЕНИЙ ВАРІАНТ)

При початку гри кожен гравець розміщує на своїй стороні шість гральних
каменів. Три нападники знаходяться в точках, позначених в центрі кола, два
захисники - перед своїми воротами, а воротар - на лінії своїх воріт. В центрі поля
кладемо шайбу.
Перший крок необхідно зробити центральним каменем. Потім кожен гравець
по черзі має один удар (крок), під час якого коротким ударом ключки приводить
в рух деякий з своїх каменів з метою зачепити шайбу. Однак, не є обов'язковою
умовою ігри при кожному кроці зачепити шайбу. Після кожного кроку гравці
чекають на повну зупинку всіх ігрових каменів і шайби і тільки після цього
продовжують гру.
Перед тим, як потрапить ігровий камінь, приведений в рух одним з гравців, в
який-небудь ігровий камінь суперника, він повинен до цього зачепити шайбу,
обведення (штрихову лінію) або конструкцію воріт. У разі, якщо це не
відбудеться, і камінь гравця, що біжить, потрапить прямо в камінь суперника, то
суперник має право на два змінних кроки (ходи?).
Стояти в полі воріт або торкатися штрихової лінії воріт може тільки воротар,
що захищається команду. У випадку, якщо в полі воріт знаходиться чи
торкається штрихової лінії воріт інший ігровий камінь команди, що захищається
і був зачеплений шайбою, яку вистрілив суперник, мова йде про заборонений
захист і суперник здійснює штрафний кидок.
Штрафний кидок: шайба кладеться в центр кола, ігровий камінь - на середину
довжини кола на далекій стороні від воріт. Йдуть три ходи-удару. При першому
ударі гравець повинен торкнутися шайби, проте не може дати гол. При другому і
третьому ударі може дати гол. Воротар знаходиться у вихідній позиції. У разі,
якщо і після третього кроку-удару не був даний гол, гра знову починається від
вихідної позиції і перший крок-удар робить гравець, проти якого здійснювався
напад.
Голом вважається кожна шайба, яка потрапить більше, ніж 50% свого об'єму в
будь-які ворота в результаті правильного ходу. Шайба, яка своїми контурами
торкається внутрішньої допоміжної лінії воріт, знаходиться більшою своєю
частиною всередині воріт і тому повинна вважатися голом.
У випадку, якщо воротар потрапить за допоміжну лінію воріт - не ловить шайбу.
Кожен кидок шайбою, при якому шайба в нього потрапить, вважається голом.
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