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 البند الخامس ـ البولنج
  
وانين م ك حت اد  لرياضات  الرسمية  الق سابقات   الخاص  األولمبي ة م ولنج خاص  لد اامبي لألوا آاف  .للب

دولي     قوانين   ناءا على  ب وانينآبرنامج رياضي دولي فقد وضع األولمبياد الخاص هذه الق         اد ال االتح
ولنج ل ولنج   )FIQ(لب سابقات الب ة لم ة العالمي ذه    و.)WTBA( والجمعي وانين ه ستخدم ق وف ت س

اد  لرياضات الرسمية القوانينما لم يكن هناك تعارض بينها وبين الهيئات  ذ  .الخاص  األولمبي  عندئ
  . الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانينيتم تطبيق 

   المسابقات الرسمية ـ) أ(القسم 
 ى فرد -1
  . مباريات فردية-أ

  .مساعدةلعب البولنج على ارض منحدرة دون ب 
  .  لعب البولنج على أرض منحدرة بمساعدة-ج
  زوجي -2
  رجال -ا
  آنسات -ب
   مختلط-ج
   رجال ـ موحد-د

   آنسات ـ موحدهـ 
   ـ موحد مختلط-و
   بولنج الفرق -3
  جال ر-ا
  آنسات -ب
   مختلط-ج
  رجال ـ موحد -د

  آنسات ـ موحدهـ 
   مختلط ـ موحد -و
  . المستويات المنخفضة ذوي ينبعلال ادمفي اسنافتقات التالية مسابر التعتب
  Target Bowl الهدفرمى آرة البولنج على  -4
  Frame Bowlإطار رمى آره البولنج داخل  -5

  القسم ب ـ قوانين المسابقة
  التعديالت -1
ولنج المنحدره   ) أ ساعد,  Rampsيمكن استخدام حارات الب ة اتالم د موافق  األخرى بع

  . الخاص لمسابقات البولنجاألولمبيادلجنه 
دره   )ب ارات المنح ستخدمون الح ذين ي ون ال ن Rampsالالعب سام  يمك ي أق عهم ف  وض

ط      ردي فق سابقات الف سبة لم ك بالن ين و ذل اقي الالعب ن ب صلة ع ولنج  . منف سم ب ي ق و ف
، يكون هناك قسمان لالعب الحق في المشارآة  Ramp Bowling الحارات المنخفضة 

  في آليهما
  .عدهرمى الكره في حارة منحدره دون مسا )1
 القوانين)أ
  .اتجاه الالعب صوب الحارة المنحدرة دون مساعده -
 .الالعب يضع الكره على الحارة المنحدرة دون مساعده، ويدفع بالكره صوب الهدف -
  .يسمح لالعب بدفع الكره لثالث إطارات متعاقبة)ب
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  رمي الكرة في الحارات المنحدرة بمساعدة) 2
  ) أ

صويب ا   . 1 ساعدين بت د الم سمح ألح اه        ي ره تج ا ظه ون مولي ى أن يك وارير عل اه الق ارة تج لح
ا لتوجيهات الالعب                 التوجيهات يمكن أن تكون      (القوارير في آل األحوال و يكون التصويب وفق

  ).شفهية أو بواسطة إشارات بدنية
د يكون من                     . 2 ه ق أعاله، فإن ا هو موضح ب ى إعطاء توجيهات آم في حالة عدم قدرة الالعب عل

  . في مسابقات برامج تدريب األنشطة الحرآيةاألفضل إشراآه
  .يسمح لالعب بدفع الكرة لثالث مرات متعاقبة) ب
ن   ) ج ط الالعب م صم متوس ن خ اتج ع ارق الن افية   200الف اط اإلض ساب النق تخدامه لح تم اس  ي

handicap عدد النقاط اإلضافية لكل مباراة=  متوسط الالعب – 200( لالعب أو الفريق.(  
ساب             للعب على ) د  مستوى البطوالت يسمح لمديري البطولة بتحديد شكلها بحيث تكون بنظام إحت

التين      . "handicapped" أو بنظام النقاط اإلضافية      "scratch"إجمالي النقاط    ا الح و لكن في آلت
  .FIQيجب إتباع المعايير الموحدة التي تنص عليها قوانين االتحاد الدولي للبولنج 

  
  قوانين عامه -2
اط   يبني  )أ الي النق درة     Scratch Entry Scoreإجم سيمات الق د تق  المستخدم في تحدي

  :على التسلسل التالي
طات    ى متوس لون عل ون الحاص ى  YABA أو WIBC, ABC ,الالعب ستخدمون أعل  ي
  .المتوسطات الواردة في أحدث السجالت

دوري المعت          15الالعبون الذين أدوا ما يزيد على        سابقات ال دة دون أن يكون       مباراة في إحدى م م
  . يستخدمون متوسط مسابقه الدوريBook Average متوسط سجلهناك 

ستخدمون متوسط    ات دوري ي جل أو مباري طات س ديهم متوس يس ل ذين ل ون ال اراة 15الالعب  مب
  .تدريبيه أو خارج إطار مسابقات الدوري

افية  )ب اط اإلض ع النق تم جم رق، ي ي و الف سابقات الزوج ي م د handicapsف  لتحدي
ق  ل فري اط اإلضافية لك الي النق ون  . إجم دأون ويكمل ذين ال يب ون ال ارات ال 3الالعب  إط

سابقة صفرا                    ون  . يحصلون على أية نقاط إضافية و يكون رصيدهم في نتيجة الم الالعب
ون  ذين يكمل ى 3ال ستطيعون المواصلة يحصلون عل ل وال ي ى األق ارات عل ) عشر( إط

  .نقاطهم اإلضافية بالكامل في نتيجة المسابقةمتوسطهم لكل إطار متبقي، و
  
  
  مسابقات الفرق الموحدة قوانين عامه ـ -3
 أو  1 و   1 من الالعبين والشرآاء     ي تتكون الفرق أو الزوجيات الموحدة من عدد متساو        )أ

 .2 و 2
ق                  )ب النتيجة النهائية للفريق الموحد تكون إجمالي عدد نقاط آل عضو من أعضاء الفري
  ). النقاط اإلضافيةبما فيها(
  .يمكن أن يكلف العبي الفريق الموحد برمي الكره وفق أي تسلسل) ج
 Target Bowlرمى آره البولنج على الهدف  -4

  .تقدم هذه المسابقة تنافسا مفيدا لالعبين ذوى القدرات المنخفضة
  المعدات) أ

  قوارير بولنج وفق اللوائح -1
  رطل2آره بولنج زنه  -2
 شريط -3
 سجاده -4
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  التجهيز) ب
  . متر1,06 باستخدام الشريط يتم تحديد حارات بولنج يبلغ عرضها القياس القانوني -1
وارير نصف              المسافة تكون   -2 سافة  من نقطه الرمي حتى موضع الق ولنج       الم ة لحارة الب  القانوني

  .العادية
دخل         .  يتم فرد السجادة الستخدامها آسطح دحرجه      -3 و يجب بسط هذه السجادة على الحارات ولم
  .متر) 9,14(
ة              -1:القوانين و حساب النتيجة   ) ج ولنج األمريكي ه الب ل جمعي  يتم إتباع القوانين الموضوعة من قب

ABC .                           ره من خلف خط يهم رمى الك ين عل إن الالعب ديل طول الحارات ف رغم من تع وعلى ال
  .البداية

ه ) 2 ر قانوني ة غي ر الرمي اGutter Ball تعتب ل محيطه ره بكام ازت الك دد إذا اجت  الخط المح
  .لعرض الحارة

  . حساب النتيجة القياسيأسلوبيقوم الالعبون برمي خمس إطارات وفق ) 3
  ـ رمى الكره داخل إطارات 5

  .تقدم هذه المسابقة تنافسا مفيدا لالعبين ذوى القدرات المنخفضة
  المعدات) أ

  . سم30آره بالستيكية يبلغ محيطها ) 1
  .من الحجم الكبيرعشرة قوارير بولنج بالستيكية ) 2
  التجهيز ) ب
  .يتم وضع القوارير في تشكيل الثلث العشارى التقليدي للعبه البولنج) 1
  . أمتار من خط رمى الكره5تكون القارورة األمامية على مسافة ) 2
  . متر1 يبلغ طوله Foul Lineباستخدام الشريط أو الطباشير يتم تحديد خط مخالفه ) 3
  القوانين) ج
لالعب برمي إطارين و يسمح له برميتين لكل إطار حتى يتمكن من إصابة أآبر عدد يقوم ا) 1

  .ممكن من القوارير
يتم إعادة ترتيب جميع القوارير قبل . القوارير الساقطة يتم إزالتها بين الرمية األولى و الثانية) 2

  .بداية آل رميه إطار جديدة
 عند Foul Line يكون خلف خط المخالفة يسمح لالعب بالرمي واقفا أو جالسا، ويجب أن) 3

  .إطالق الكره
  .يسمح لالعب باستخدام يد واحده أو آلتا اليدين لرمى الكره) 4
  
  
  حساب النتيجة) د
  .تكون النتيجة النهائية لالعب هي إجمالي عدد القوارير التي تمكن من إسقاطها في إطارين) 1
مكن من إسقاط جميع القوارير من الرمية يحصل الالعب على خمسه نقاط إضافية إذا ما ت) 2

  .     األولى لإلطار، ونقطتين إضافيتين عند إسقاط جميع القوارير المتبقية في الرمية الثانية لإلطار
   

     
  
    
     

  


