HOOKBRUČ

ZÁKLADNÍ INFORMACE
INFORMACE
ZÁKLADNÍ
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám představili novinku Hookbruč ©.
Hra Hookbruč si klade za cíl, aby byla jednoduchá a
snadno pochopitelná pro každého. Inspirace pro
hru vznikla ve hře kroužky, disc golfu a golfu. Z
každé hry si bere něco...
Stavebním kamenem je volná plocha (zahrada,
park, louka, les, hřiště...), dále obruče, kůly a
hookbručiště. Cílem hry je zahrát dané hřiště s co
nejmenším počtem hodů obručí.
Hra je díky své jednoduchosti ideální pro
všechny - děti,dospělé i seniory.
Přejeme Vám pěknou hru.

VYBAVENÍ A
A PROVEDENÍ
VYBAVENÍ
PROVEDENÍ
Hřiště - každé hřiště je jiné a
má individuální rozměry i
délky jednotlivých drah.
Obruče - hlavní herní prvek.
Kůly - cílové body.
Hookbručiště - startovní
body.
PROVEDENÍ NA VEN/NA DOMA
• rekreační střediska, penziony, zahrady,
parky, domovy pro seniory, školy, obce
• 6x kůl, 4x obruč, 6x hookbručiště
• podle velikosti až 18x kůl/hookbručiště
• kůl a hookbručiště - dřevo, obruč - plast

PROVEDENÍ NA CESTY
• 10x kolík (cílové/startovní body), 4x
obruč,držák na obruče, vak
• kůl a hookbručiště - dřevo, obruuč - plast,
vak - bavlna

V nabídce máme různá
provedení hry Hookbruč © na ven/na doma/na cesty.

UMÍSTĚNÍ HRY
UMÍSTĚNÍ
HRY
Místa, kde všude je možné
hrát hru Hookbruč ©:
Zahrada nebo park
Hotel nebo penzion
Rekreační střediska
Domovy pro seniory
INFORMACE
• hřiště by mělo splnit několik základních
podmínek - prostor pro různé délky drah,
ideální pokud jsou v daném prostoru
překážky - stromy, voda,...
• dle velikosti plochy volíme 6/9/18 drah

REALIZACE
• stavba hřiště je velice jednoduchá
• součástí balení jsou rady a tipy při stavbě
hřiště
• hru zasíláme přepravní službou

Školy nebo obce
Hřiště

ČESKÁ HOOKBRUČOVÁ
HOOKBRUČOVÁ ASOCIACE
ČESKÁ
ASOCIACE
ČHA:
Propaguje hru, pravidla,
etiketu
Je garantem normování hřišť
Poskytuje konzultace a
poradenství
Sdružuje seznam reg. hřišť
PRAVIDLA A ETIKETA
• základní povinností každého je dodržovat
etiketu hry, slušné chování a dodržování
pravidel
• hookbruč © je zejména volnočasová
aktivita - hrajte ji s radostí...

KONTAKT
Česká hookbručová asociace o.s.
Zlonín 142
250 64 p. Měšice u Prahy
Web: www.hookbruc.cz

Pořádá Mistrovství ČR v
Hookbruči
Web: WWW.HOOKBRUC.CZ

STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Zlonín 142
250 64, p. Měšice u Prahy
IČ: 24696692
DIČ: CZ24696692

Telefon:

+420 731 589 638
+420 603 589 419

E-mail:

info@zahradniminigolf.cz

Web:

www.zahradniminigolf.cz
www.zahradnizabava.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Vrabec, jednatel
+420 731 589 638

