UFOBALL VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH
Na začátek bychom Vám rádi představili hru:
Ufoball je kolektivní hra pro 2
družstva o dvou a více
hráčích. Hraje se na 2 branky
podobně jako házená. Před
brankou je brankoviště, kde se
může pohybovat pouze
brankář. Rozměry hřiště
nejsou omezeny, na auty se
nehraje. Účelem je vhodit Ufo
(Létající talíř) do soupeřovy
branky. Vhození branky platí
pouze zepředu. Hráč, který
drží Ufo, se nesmí pohybovat,

tolerují se pouze kroky nutné
k zastavení a chycení Ufa,
nákrok při střele a nahrávce.
Spadne-li Ufo na zem,
rozehrává družstvo, které
nemělo poslední dotek ufíčka
před dopadem. Za brankou
patří Ufo vždy bránícímu
družstvu.
Rozehrává se z místa, kam se
Ufo dokutálelo. Z rozehrávky
není povolena přímá střela na
branku. Do brankoviště hráč

nesmí vstoupit ani po střele.
Po gólu se rozehrává ze
středu hřiště. Gól platí i od
země. Ufo musí být vždy
hozeno, nikoli podáno.
Soupeře, který drží Ufo, není
možno chytat, ani brát mu Ufo
z ruky.
Zahajuje se rozskokem a
stejně se řeší i sporné situace.
Doporučená doba hry je 2x 10
min.

V 9 hodin ráno jsme se sešli v sobotu 6. října ve Vrchotových Janovicích u hřiště.
Přijela spousta účastníků a tak jsme byli rádi, že počasí bylo při nás, že svítilo
sluníčko a my mohli být venku. Registrace účastníků proběhla docela rychle a hra mohla
začít. Všechny děti hrály s velikým nadšením a se sportovním duchem a ač nemohli
všichni vyhrát, rádi se zúčastnili.
Užili jsme si spoustu legrace, popovídali i zapotili tělo. V odpoledních hodinách už jsme
byli všichni unavení a těšili se na vyhodnocení.
Dopadlo to takto:
Mladší kategorie(1.-5.třída)
Starší kategorie (5.-9. třída)
Roveři (střední škola a starší..)
1. Draci (Votice)
Trolíci (Neveklov)
Zápalky (V.Janovice, Votice)
2. Opice a opičáci(Týnec)
Choboti (Týnec)
Herbyna (Kamenice)
3. Okurky (Votice)
Lamy (Benešov)
Trhlíci (Neveklov)
4. Veverky (Benešov)
Véjéčka (V.Janovice, Votice)
Býci (Týnec)
5. Dráčata (Kamenice)
Hufidi (Kamenice)
Pišqorky (Benešov)
6. Gumídci (Vrch. Janovice)
Pružinky (Benešov)
Ale ať to dopadlo jak to dopadlo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pokusit se
vyhrát. Také bychom rádi poděkovali vedení městyse Vrchotovy Janovice za zapůjčení
prostoru pro hru, sportovnímu klubu za vstřícný přístup k používání sociálního zařízení u kabin
na hřišti a všem přátelům a příznivcům skautingu, kteří nás jakkoli podpořili.
Nazdar.
POZN: foto na stránkách Neveklov - skaut

Junáci z Vrchotových Janovic

