معرفي و قواﻧين مسﺎبقﺎت رشﺘه ورزش همگﺎﻧي
»ﭘﺘــﺎﻧـك«
پتانك) ، (Petanqueنام رشته ورزشى است همگاني و خانوادگي،
ارزان و در دسترس كه روي زميﻦ ماسه اي )كوبيده شده( به ابعاد ٤متر
در  ١٥متر بازي مي شود.

در ايﻦ بازي ،كه بصورت انفرادي )تك به تك( ،دوبل )دو به دو( وتريﭙل )سه به سه( اجرا ميشود ،بازيكنان توپﻬاي ﻓﻠﺰي خود را تحت

مقررات خاصي به سمت توپ نشان )#جك (پرتاب مي كنند.بازيكنان
در حيﻦ بازي مجاز هستند توپﻬاي خودي  ،توپﻬاي حريﻒ و يا توپ
نشان را مورد اصابت قرار داده و به نفع خود جابجا كنند.هدف نﻬايي
بازي قرار گرﻓتﻦ توپ خودي در نﺰديكتريﻦ ﻓاصﻠه از جك است.در حيﻦ
مسابقه ،بازيكنان مجاز هستند توپﻬاي خودي و يا توپﻬاي حريﻒ و حتي
توپ نشان را مورد اصابت قرار دهند و به نفع خود جابجا كنند.

پتانك در ايران

در ايران نيﺰ ايﻦ رشته ورزشي زيﺒا و خانوادگي در ﻓدراسيون بوﻟينﮓ  ،بيﻠيارد و بوﻟس ،ﻓدراسيون ورزش كارگري ،و ﻓدراسيونورزش بيماران خاص و پيوند اعضاء به ثﺒت رسيده است و چشم اندازهاي بسيار بﻠندي را براي خود ترسيم كرده است.
 از شﻬريور ماه سال  ١٣٩٦تا كنون  ٢٤استان ﻓعاﻟﻠيت خود را آغاز كرده و دوره هاي آموزشي را برگﺰار كرده اند.بررسي ميداني نشانگر جذب بيﺶ از  ٥٠٠٠نفر در سراسر كشور است. در بخﺶ هاي مختﻠﻒ مسابقات متعددي در كشور برگﺰار شده است. در بخﺶ ﻓدراسيون كارگري ورزشكاران شايسته كشورمان موﻓق به كسب مداﻟﻬاي خوش رنﮓ طﻼ و برنﺰ در عرصه مسابقاتجﻬاني شده اند )اسﭙانيا  ( ٢٠١٩و ايﻦ اميدواري براي مسابقات آتي نيﺰبسيار پررنﮓ است.

هرچند ابعاد و اهداف همگاني ايﻦ رشته براي همه ي مردم بسيار مورد توجه است  ،اما در بعد قﻬرماني هم ﻇرﻓيت هاي بسيارزيادي دارد.
هم اكنون كانديداي جدي بازيﻬاي اﻟمﭙيك  ٢٠٢٤است و مراحل اوﻟيه پذيرش را نيﺰ با موﻓقيت گذرانده است.مسابقات رسمي در قاره اروپا و جنوب شرق آسيا تا  ٤٠هﺰار نفر تماشاگر را به خود جذب ميكند.-هر ساﻟه مسابقات متعدد بيﻦ اﻟمﻠﻠي در سطح قاره ها و جﻬان برگﺰار ميشود.

ويﮋﮔيﻬا

• در ايﻦ رشته محدوديت سني و جنسيتي وجود ندارد.
• در هرجايي امكان اجرا دارد .بويژه پاركﻬا و ﻓضاهاي عمومي كه در دسترس همگان قرار دارد.
• هيﭻ امكانات خاصي ﻻزم ندارد ،ﻓقط چند توپ ﻓﻠﺰي كه براحتي قابل تﻬيه است.
• هﺰينه اي بر اﻓراد و خانواده ها وارد نمي كند.
• قوانيني ساده و همه ﻓﻬم دارد.

• بسيار سرگرم كننده و جذاب است.
• اﻓراد با هرگونه شرايط جسمي  ،حتي بيماران خاص و معﻠوﻟيﻦ مي توانند براحتي بازي كنند.
١

زميﻦ بازي

زميﻦ بازي پتانك  ،زميني است صاف به ابعاد  ١٥* ٤متر  ،و پوشيده از ماسه متراكم )كوبيده شده(بشكﻠي كه اثر كفﺶ بازيكنان
به سختي روي آن قابل مشاهده است .ابعاد زميﻦ در شرايط محدوديت مي تواند تا  ١٢*٣متر كوچك شود .معموﻻً زمينﻬاي
پتانك بصورت مجموعه و چندتايي ساخته ميشود )حداقل  ٤زميﻦ(
* براي برگﺰاري يك رويداد در سطح كشور حداقل  ٨زميﻦ ﻻزم است .هرچند تعداد زميﻦ بﻬينه  ١٦زميﻦ است.

ابزار بازي

براي بازي پتانك به ابﺰار و وسايل پيﭽيده اي نياز نيست  .ايﻦ موضوع از مﻬمتريﻦ دﻻيل سﻬل اﻟحصول بودن پتانك است.چند

توپ ﻓﻠﺰي )قطر  ٨-٧سانتيمتر(  ،يك توپ كوچك چوبي )قطر  ٣سانتيمتر( و يك حﻠقه )قطر  ٥٠- ٣٥سانتيمتر( همه ي آن
چيﺰي است كه براي يك بازي ﻻزم است .توپﻬاي پتانك از دسته ﻟوازم غير مصرﻓي هستند .بديﻦ معني كه ايﻦ توپﻬا بدﻟيل
سختي زياد خراب و يا معيوب نمي شوند .بنابرايﻦ خريد آنﻬا را بصرﻓه مي كند.

روش بازي

بازي پتانك بصورت انفرادي )تك به تك( ،دوبل )دو به دو(  ،تريﭙل )سه به سه( انجام ميشود .در بازي تيمي ،تركيب تيم ها

ميتواند همجنس  ،يا غير همجنس باشد .شكل خانوادگي بر هميﻦ اساس مي باشد.
تعداد توپﻬاي بازيكنان در ﻓرمﻬاي انفرادي و تيمي متفاوت و بصورت زير است:

بازيكﻦ )بازيكنان( هر دسته تحت مقررات خاصي تﻼش مي كنند از درون حﻠقه پرتاب  ،توپ خود را به نﺰديكتريﻦ ﻓاصﻠه تا توپ

چوبي )جك( پرتاب كنند.در ايﻦ ﻓرايند بازيكنان مجاز هستند توپﻬاي حريﻒ  ،توپﻬاي خودي و حتي توپ نشان )جك( را مورد
اصابت قرار قرار دهند و به نفع خود جابجا كند.در پايان توپ بازيكﻦ )تيم( كه كمتريﻦ ﻓاصﻠه را با جك دارد تعييﻦ كننده برنده و
بازنده ايﻦ دست از بازي است .هر تيمي كه زودتر به امتياز  ١٣برسد برنده بازي خواهد بود.

تعداد تﻮپﻬاي بازيكنان:
بﺎزي اﻧفرادي

)هر بازيكﻦ٣توپ(

بﺎزي دبـل
)هر بازيكﻦ ٣توپ(

بﺎزي ﺗـريپل
)هر بازيكﻦ٢توپ(
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