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  »كپتــانـ«
  

  
 ،يو خانوادگ ي، نام رشته ورزشى است همگان )Petanque(پتانك

متر ٤ابعاد  به )شده دهيكوب( يماسه ا نيزم يارزان و در دسترس كه رو
  شود. يم يمتر باز ١٥در 

و  )دو به دو(، دوبل )تك به تك( يكه بصورت انفراد ،يباز نيدر ا- 
خود را تحت  يفلز يتوپها كنانيباز شود،ياجرا م )سه به سه( پليتر

 كنانيباز.كنند يپرتاب م)جك #(به سمت توپ نشان  يمقررات خاص
توپ  ايو  فيحر ي، توپها يخود يمجاز هستند توپها يباز نيدر ح

 يينفع خود جابجا كنند.هدف نها به نشان را مورد اصابت قرار داده و
 نيجك است.در ح فاصله از نيكتريدر نزد يقرار گرفتن توپ خود يباز

 يو حت فيحر يتوپها ايو  يخود يمجاز هستند توپها كنانيمسابقه، باز
  و به نفع خود جابجا كنند. دهند توپ نشان را مورد اصابت قرار

  

  رانيدر ا پتانك
 ونيو فدراس ،يكارگر ورزش ونيو بولس، فدراس ارديلي، ب نگيبول ونيدر فدراس يو خانوادگ بايز يرشته ورزش نيا زين رانيدر ا- 

  كرده است. ميخود ترس يبرا را يبلند اريبس ياست و چشم اندازها دهياعضاء به ثبت رس ونديخاص و پ مارانيورزش ب
  را برگزار كرده اند. يآموزش يخود را آغاز كرده و دوره ها تياستان فعالل ٢٤تا كنون  ١٣٩٦ماه سال  ورياز شهر - 
  نفر در سراسر كشور است. ٥٠٠٠از  شينشانگر جذب ب يدانيم يبررس- 
  در كشور برگزار شده است. يمختلف مسابقات متعدد يدر بخش ها - 
 مسابقات خوش رنگ طال و برنز در عرصه يكشورمان موفق به كسب مدالها ستهيورزشكاران شا يكارگر ونيدر بخش فدراس - 

  پررنگ است. اريزبسين يمسابقات آت يبرا يدواريام نيو ا ) ٢٠١٩ اياسپان(شده اند  يجهان
 اريبس يها تيظرف هم يمورد توجه است ، اما در بعد قهرمان اريمردم بس يهمه  يرشته برا نيا يابعاد و اهداف همگان هرچند- 
  دارد. ياديز
  گذرانده است. تيبا موفق زيرا ن رشيپذ هياست و مراحل اول ٢٠٢٤ كيالمپ يهايباز يجد يدايهم اكنون كاند- 
  .كنديهزار نفر تماشاگر را به خود جذب م ٤٠تا  اياروپا و جنوب شرق آسدر قاره  يمسابقات رسم- 
  .شوديدر سطح قاره ها و جهان برگزار م يالملل نيهر ساله مسابقات متعدد ب- 
  

  هايژگيو
  وجود ندارد. يتيو جنس يسن تيرشته محدود نيدر ا •
  سترس همگان قرار دارد.كه در د يعموم يپاركها و فضاها ژهيامكان اجرا دارد. بو ييدر هرجا •
  است. هيقابل ته يكه براحت يالزم ندارد، فقط چند توپ فلز يامكانات خاص چيه •
  كند. يبر افراد و خانواده ها وارد نم يا نهيهز •
  ساده و همه فهم دارد. ينيقوان •
  سرگرم كننده و جذاب است. اريبس •
  كنند. يباز يتوانند براحت يم نيخاص و معلول مارانيب ي، حت يجسم طيافراد با هرگونه شرا •

 ورزش همگانيمعرفي و قوانين مسابقات رشته 
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  يباز نيزم
 كنانيكفش باز اثر كه يبشكل)شده دهيكوب(از ماسه متراكم  دهيمتر ، و پوش ١٥* ٤است صاف به ابعاد  ينيپتانك ، زم يباز نيزم

 ينهايزم معموالً  د.شو كوچك متر ١٢*٣تواند تا  يم تيمحدود طيدر شرا نيآن قابل مشاهده است. ابعاد زم يرو يبه سخت
  )نيزم ٤حداقل ( شوديساخته م ييپتانك بصورت مجموعه و چندتا

  .است نيزم ١٦ نهيبه نيالزم است. هرچند تعداد زم نيزم ٨در سطح كشور حداقل  داديرو كي يبرگزار ي* برا
  

  يباز ابزار
 چند.الحصول بودن پتانك است سهل ليدال نيرموضوع از مهمت ني. ا ستين ازين يا دهيچيپ ليپتانك به ابزار و وسا يباز يبرا

آن  يهمه  )مترسانتي ٥٠-  ٣٥قطر ( حلقه كيو  )متريسانت ٣قطر ( يتوپ كوچك چوب كي،  )متريسانت ٨- ٧قطر ( يتوپ فلز
 ليتوپها بدل نيكه ا يمعن نيهستند. بد يمصرف ريپتانك از دسته لوازم غ يتوپها الزم است. يباز كي ياست كه برا يزيچ

  كند. يآنها را بصرفه م ديخر نيشوند. بنابرا ينم وبيمع ايو  خراب اديز يسخت
  

  

  
  

  يباز روش
 ها ميت بي، تركيميت يباز در .شوديانجام م )سه به سه( پلي، تر )دو به دو(، دوبل )تك به تك( يپتانك بصورت انفراد يباز

  باشد. يم اساس نيبر هم يهمجنس باشد. شكل خانوادگ ريغ ايهمجنس ،  توانديم
  است: ريمتفاوت و بصورت ز يميو ت يانفراد يدر فرمها كنانيباز يتوپها تعداد

فاصله تا توپ  نيكترينزد كنند از درون حلقه پرتاب ، توپ خود را به يتالش م يهر دسته تحت مقررات خاص )كنانيباز( كنيباز
 را مورد )جك(توپ نشان  يو حت يخود ي، توپها فيحر يمجاز هستند توپها كنانيباز نديفرا نيا درپرتاب كنند. )جك( يچوب

كننده برنده و  نييفاصله را با جك دارد تع نيكه كمتر )ميت( كنيتوپ باز انيپا درقرار قرار دهند و به نفع خود جابجا كند. اصابت
  .خواهد بود يبرسد برنده باز ١٣ ازيكه زودتر به امت يمي. هر تاست يدست از باز نيبازنده ا

  
  :كنانيباز يتوپها تعداد

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  انفرادي بازي
 توپ)٣(هر بازيكن

 

  

  دبـل بازي
 توپ)٣ (هر بازيكن

 

  

  ريپلـت بازي
 توپ)٢(هر بازيكن


