
 

  Steltronic FOOTBOWL

rzut karny to  

nic trudnego! 



 

  Steltronic FOOTBOWL

FOOTBOWL to nowa atrakcyjna gra zaprojektowana przez profesjonalnego 

piłkarza i opracowana przez zespół techniczny firmy STELTRONIC.  

Połączenie zamiłowań piłkarskich do wykonywania precyzyjnych rzutów 

karnych z bowlingowym systemem zliczania punktów stanowi atrakcyjną 

rozrywkę dla wszystkich grup wiekowych. 

Tą atrakcyjną grę zainstalować można zarówno jako dodatkową atrakcję  

w twoim centrum bowlingowym, jak również autonomicznie w dowolnym 

pomieszczeniu jakim są centa handlowe, centra rozrywki, salony gier czy 

kluby lub szkółki piłkarskie. FOOTBOWL to koncepcja, która nie tylko  

ożywia i uatrakcyjnia Twoje centrum rozrywki, ale oferuje również  

doskonały zwrot poniesionych nakładów.  



 

  Steltronic FOOTBOWL

Punktacja oparta jest na klasycznej grze w kręgle. Każdy gracz wykonuje 

każdą grę w 10 rzutach. System umożliwia jednoczesną rywalizację do 

12 graczy. Gry mogą być wykonywane w „trybie  klasycznym” (jako rzuty 

wolne), lub w "trybie celności" (strzały w wskazane kwadraty pokazywane 

przez system dla urozmaicenia zabawy). 

Przykładowa instalacja  systemu 

zrealizowana jako obszar zamknięty  

zawierający się w metalowej  

strukturze z zasłonami, kurtyną 

boczną oraz siatką na górze, której 

to zadaniem jest utrzymanie piłki  

w polu gry, co izoluje graczy od  

sąsiednich obszarów. 

Gracz wykonując strzał piłką do 

bramki, która znajduje się na końcu 

obszaru trafia w określone kwadra-

ty, na które podzielona jest bramka. 

Punktacja kwadratów jest zależna 

od stopnia trudności trafienia. 



 

  Steltronic FOOTBOWL

System FOOTBOWL umożliwia roz-
grywki limitem czasowym (na czas), 
limitem gier (na gry) lub w "trybie  
nieograniczonym", pozostawiając  
graczy na boisku tak długo, jak chcą. 
Tak samo jak w przypadku gry  

w kręgle. Wynik każdego gracza jest   
wyświet l any na pojedynczym  
poziomym pasku.  

System FOOTBOWL to nowa aplikacja Steltronic Focus. Można go nabyć 
jako dodatek do podstawowego pakietu do zarządzania kręgielnią  
Steltronic Focus lub jako "Stand Alone" (sterowany poprzez wrzutniki  

żetonów lub monet) autonomiczny zestaw przeznaczony do salonów gier 
czy centrów rozrywki. 



 

  Steltronic FOOTBOWL

W skład dostarczanej standardowej wersji 
systemu FOOTBOWL wchodzi: 

 struktura zewnętrzna z zasłonami  

bocznymi z nadrukiem i czarną  

zasłoną boczną 

 bramka piłkarska  

 syntetyczne trawa 

 siatki i platformy 

 komputer zarządzający z licencją  

na oprogramowaniem FootBowl* 

 Komputery VLC z kamerami, okablowaniem, 

dwa monitory 40” 

* opcjonalnie system na żetony lub monety. 2
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Wymiary wersji standardowej Wersja 3,8 m x 11 m Wersja 7 m x 15 m 

System FOOTBOWL może być zainstalowany nie tylko w wymiarach  

standardowych. W zależności od potrzeb odbiorcy oferujemy także montaż 

na powierzchniach niestandardowych. 
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email: info@viabowling.pl 


