
PRAVIDLA HRY BOWLING
Vítáme Vás v našem Bowlingovém Centru  a doufáme, že zde bude spokojeni. Přijměte prosím několik základních 
 rad a informací, zejména, pokud  se jedná o Vaši první návštěvu Bowlingu.  
1. KONTROLNÍ PŘEPÁŽKA Zde si objednáte Vaši hru. Naleznete zde také ceny za hru bowlingu, která se liší podle denní doby.
2. BOWLINGOVÉ BOTY Je nutné, aby jste používali speciální bowlingovou obuv, neboť běžné nečistoty z ulice mohou poškodit hrací dráhy.
 Bowlingové boty si můžete zapůjčit u Kontrolní Přepážky, kde také naleznete viditelně umístěnu cenu zapůjčení.
3. BOWLINGOVÉ KOULE Na místech k tomu určených je  vždy k dispozici dostatek koulí různých hmotností, a to od 8 lbs (4 kg) do 16 lbs (8 kg).
  Jednotlivé hmotnosti jsou od sebe barevně odlišeny. Dále je možno si vybrat mezi koulemi stejné hmotnosti i koule s různými otvory
Postup při výběru koule s vyhovujícími otvory:
a.  Vaším palcem by mělo být možno v otvoru lehce pohybovat.
b.  Vsuňte palec do otvoru a napněte prostředníček a prsteníček přes zbývající otvory.
c.  Prostřední klouby Vašich prstů by měly o 6 mm přesahovat bližší hrany otvorů. 
4.  VLASTNÍ HRA A POČÍTÁNÍ SCORE 
a.  Hra sestává z 10-ti polí.
b.  V každém poli je k dispozici sestava 10-ti kuželek.
c.  V každém poli máte 2 hody, pokud Vaším prvním hodem není „STRIKE" - shození všech 10-ti kuželek jedním hodem. „STRIKE" se označuje 
symbolem X , nemáte již k dispozici druhý hod.
d.  Shození všech kuželek na dva hody se nazývá „SPARE", označuje se symbolem / .
e.  Pokud neshodíte všech 10 kuželek na dva hody, počítá se pouze počet shozených kuželek.
f.  „STRIKE": počítá se 10, plus počet, který shodíte dalšími dvěma hody (v dalším poli). Pokud dosáhnete „STRIKE" v 10. poli , 
získáváte bonus (další dva hody).
g.  „SPARE": počítá se 10, plus počet, který shodíte dalším (jedním) hodem (v dalším poli).  Pokud dosáhnete „SPARE" v 10. poli, 
získáváte bonus (další jeden hod).
h.  Výsledky jsou počítány průběžně, zde je uveden klasický případ počítání score. 
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     6+2      8+9    17+10+6     33+8   41+10+7+2      60+9   69+10+10   89+10+7+2    108+9     117+10+6+3
8 17 33 41 117 13660 69 89 108
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