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Návod ke kostičce:
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1/ kostičku vystřihneme tak, jak ukazuje obrázek

2/ perforované okraje přeložíme směrem dovnitř

3/ červeně vyznačené části natřeme lepidlem a po okrajích slepíme

4/ užíváme radost ze hry

Pravidla hry Twister

Cíl hry - Vymanévrovat protivníka z kolbiště.

Výchozí situace
Zutí hráči stojí proti sobě na kratších stranách kolbiště. Každý z nich stojí

jednou nohou na žlutém kruhu a druhou nohou na modrém.

Hra
rozhodčí  hodí kostkami. Jedna z nich určí barvu a druhá část těla. Hráči položí

svou příslušnou končetinu na jakýkoli neobsazený kruh dané barvy. Jakýkoli

kruh smí být současně obsazen pouze jednou končetinou jednoho hráče. Pokusí-li

se hráči o současné umístění nohou či rukou na stejný kruh, pak rozhodne rozhodčí,

který z hráčů obsadil kruh dříve, a tomu jej přiřkne. Končetiny, které jsou

umístěny na kruzích, se nesmějí posunovat. Výjimečně je povoleno zvednout

jednu ruku, chceme-li pod ní podsunout končetinu jinou. Rozhodčí však musí být

předem požádán o povolení a ruka či noha se musí ihned vrátit na původní místo.

Mají-li oba hráči své tři končetiny na kruzích stejné barvy, jsou obsazeny

všechny kruhy dané barvy. Ukáží-li „kostky“ znovu právě tuto barvu, musí je

hodit ještě jednou, resp. vícekrát, až
 kostka ukáže barvu jinou. S výjimkou

popsanou v předchozím bodě musí hráč při každé volbě posunovat svou končetinu

z jednoho kruhu na jiný, i kdyby to mělo být z kruhu na kruh stejné barvy.

Konec hry
Hráč prohrává, upadne-li nebo dotkne-li se loktem nebo kolenem kolbiště. Hra

tím končí a druhý hráč se stává vítězem. Domnívá-li se hráč, že nová pozice je

pro něho nedosažitelná, nebo že by při pokusu o ni upadl, může hru vzdát.


