Paralelní dráha (zelená a oranžová) – dvojitá dráha určená pro souboje dvou
kuliček. Má největší počet podobných zatáček za sebou.
Můstková dráha (červená) slouží jako snížený rozjezd pro kuličkový můstek
Pětík. Kombinuje dráhu a můstek dohromady.
Boulovatá dráha jako jediná má čtyři rozjezdy. Ve střední části kuličky projíždí
boulemi (více než 150) – inspirací byly lyžařské závody v boulích. Určena na
souboje dvou i více kuliček.

Historie
Píše se konec 70. let minulého století. Malí kluci si hrají na pískovišti a staví
dráhy pro kuličky. Přijde déšť a staví se znovu. Kluci vyrostou a s jejich dospělostí pískové dráhy zmizí. Na konci 80. let minulého století přijde nápad na
uspořádání netradiční olympiády pro děti na kuličkových drahách a můstcích.
Písek se změní na beton a v Jamném nedaleko Zbraslavic vyroste kuličkový
areál se čtyřmi můstky a více než desítkou kuličkových drah. První olympiáda
se konala v roce 1990 a zatím poslední v roce 1995.

Kuličkové můstky jsou kopie skutečných můstků zmenšené 100krát.
Skoky lze doměřit na půl centimetru. Nájezdy lze zkracovat.
Ve Zručském kuličkovém areálu jsou tři můstky, pět tunelů a dva
mosty. Dále areál obsahuje osm nadjezdů a osm podjezdů.

Stavba 2004–2008

Můstky

Tunely

Na konci léta 2004 vyrostlo na místě bývalého bazénku dřevěné bednění.
Celé se zahalilo do drátů, aby se následně pokrylo vrstvou betonu – v průměru kolem 15 cm. Na takto připravenou betonovou horu se začaly v červenci 2005 stavět první dráhy. První hotovou kuličkovou dráhou byla První
Zručská. Do září 2005 přibyla dráha Závodní, Sázavská, Zámecká, Panáková
a část dráhy Kaštánkové. Vybudovány byly dva kuličkové můstky – Mamutí
můstek a Lískáč.

Mamutí můstek
– start 3210 mm
– odraz 2150 mm
– dopad 840 mm
– maximální převýšení 2370 mm
– kritický bod můstku 230 cm

Horní tunel – délka 840 mm
Dolní tunel – délka 930 mm
Můstkový tunel – délka 50 mm
Pětíkový tunel – délka 500 mm
Nejmenší tunel – délka 30 mm

Lískáč
– start 1860 mm
– odraz 1280 mm
– dopad 440 mm
– maximální převýšení 1420 mm
– kritický bod můstku 140 cm

Mosty

V červenci 2008 výstavba pokračovala. Jako další dráha vyrostla Slunečná, dokončila se
Kaštánková a Paralelní. V konečné fázi došlo k výstavbě
Boulovaté dráhy a Můstkové
dráhy. Areál doplnil další kuličkový můstek s názvem Pětík.
Všechny můstky dostaly povrch
z umělé trávy. V této etapě
vzniklé dráhy dostaly barevný
kabát díky Frontonu.

Popis
Zručský kuličkový areál slouží pro hry s barevnými hliněnkami. Člověk si může
hrát sám, ale nejlepší je skupina lidí 2–8.
První Zručská dráha je určena na předjíždění kuliček a umožňuje tak dramatické
souboje většího počtu různě barevných kuliček. Zejména v horní části je postavena tak, aby umožňovala časté předjíždění. Má dva starty.
Slunečná (žlutá) dráha je nejrychlejší dráhou v areálu. Patří k nejvhodnější
dráze pro souboje dvou kuliček.
Panáková dráha (modrá) se v několika místech dělí do dvou až tří pruhů. Dochází na ní k rozdělování kuliček a jízdám na krásu.
Závodní dráha má v horním úseku vlny připomínající hrby velblouda. Je nejširší
dráhou. Ve spodní části má trojdílný most.
Dráha Sázavská (okrová) a Zámecká se v horní části spojují. Projíždí dvěma
tunely a mají dvoudílný most.
Kaštánková dráha (hnědá) má zvláštní start kolem sloupu rozjezdu mamutího
můstku (několikrát se obtočí). Tento start je nejvýše položen.

Pětík
– start 2020 mm, 2010 mm, 1910 mm
– odraz 1390 mm
– dopad 490 mm
– maximální převýšení 1530 mm
– kritický bod můstku 110 cm
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Horní most
– délka 1040 mm, dvě dráhy
Dolní most
– délka 1880 mm, tři dráhy
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S výstavbou Dětského hřiště ve Zruči nad Sázavou se myšlenka betonového
kuličkového areálu vrátila.

dvůr

zámecký park

Ok

ní

ruž

lesopark

infocentrum
zámek

Tato akce proběhla s přispěním Středočeského kraje.
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Disciplíny
1. Předjížděná
Tuto hru je nejlépe hrát s 2–8 kuličkami. Doporučujeme 3–10 (olympijský počet je 5) jednotlivých jízd. Žádná kulička nevypadá. Za první
místo jsou 3 body, druhé dva body a třetí jeden bod. Body ze všech
jízd se všem sečtou a určí se celkové pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje počet prvních míst a poté druhých míst. Pokud nerozhodnou
tyto kritéria – jede se dodatečná jízda. Doporučujeme První Zručskou
a Závodní dráhu
2. Vyřazovák
Tuto hru je nejlépe hrát se 4–10 kuličkami (olympijský počet je 4–8
kuliček). V každé jízdě se vyřadí poslední kulička a hra končí finálovou jízdou posledních dvou kuliček. Doporučujeme První Zručskou,
Závodní, Paralelní a Panákovou dráhu.
3. Vyřazovák s fanděním
Má stejná pravidla jako Vyřazovák. Hráč jehož kulička vypadá se přidá
k libovolné kuličce a fandí. Nakonec soutěží dva týmy proti sobě.
Doporučujeme První Zručskou, Závodní a Panákovou dráhu.

4. Časovka
Každé kuličce se změří čas na desetiny sekundy. Jedou se dvě jízdy
a časy se sčítají. Doporučujeme Sázavskou dráhu (olympijská dráha
pro tuto disciplínu) a Paralelní dráhu.
5. Kuličkové lety (Skok na mamutím můstku)
Dvě kola z určeného nájezdu Mamutího můstku. Doměřuje se na půl
centimetru. Délky skoků se sčítají. Při rovnosti rozhoduje větší délka
jednotlivého „letu“. Při rovnosti všech délek rozhodne dodatečný
skok.
6. Skoky na Lískáči a Pětíku
Dvě kola z určeného nájezdu. Doměřuje se na půl centimetru. Délky
skoků se sčítají. Při rovnosti rozhoduje větší délka jednotlivého skoku. Při rovnosti všech délek rozhodne dodatečný skok.
7. Turné zručských můstků
Na každém můstku jeden skok. Doměřuje se na půl centimetru. Délky
skoků se sčítají. Při rovnosti rozhoduje větší délka jednotlivého skoku. Při rovnosti všech délek rozhodne dodatečný skok.
8. Skoky družstev
Na obou můstcích 3–5 členná družstva soutěží o nejlepší společný výsledek. Dvě kola skáče každý. Doměřuje se na půl centimetru.
Délky skoků se sčítají družstvu dohromady. Při rovnosti rozhoduje
větší délka jednotlivého skoku. Při rovnosti všech délek rozhodne
dodatečný skok. (Olympijský počet v družstvu – 3)
9. Odhadovačka
2–100 hráčů zatipuje na vítěze, druhého či třetího v jedné jízdě.

10. Sdružený závod
Začíná na Lískáči klasickým skokem na dvě kola. Podle pořadí ze
skoku jsou hráči umístěni do První zručské
dráhy (o centimetr lepší výsledek ze skoku je centimetr náskoku na dráze). Jede se jedna jízda,
která rozhodne o vítězi. Tuto hru je nejlépe
hrát se 4–10 kuličkami (olympijský počet je
4–8 kuliček).
11. Paralelní závod
Tato hra je pro dvě kuličky. Jede se na Paralelní dráze
na tři vítězství. Každá kulička jede ve své dráze. Dráhy
se vystřídají.

Pravidla
1. Chování v kuličkovém areálu
– choď jen kolem, nevstupuj na betonovou plochu
– pouštění je možné jen z ochozu
– pokud kulička uvízne či vypadne, opatrně si pro ni dojdi
2. Při závodech na kuličkových drahách
– kuličku nesmíš postrkovat
– pokud se dvě kuličky zastaví, jede se nová jízda
3. Při závodech na kuličkových můstcích
– kuličku nesmíš postrkovat a pouštět ji můžeš jen z určeného nájezdu
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