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 به بولینگ روی چمن خوش آمدید
Bowls Victoria در اینجا درباره بازی بولینگ و . کنداز حضور افراد با هر پیشینه فرهنگی در بازی بولینگ استقبال می

بولینگ ورزش بسیار جذابی است که هر کسی با هر سن یا میزان توانایی قادر به  .دهیمنحوه انجام آن توضیح مختصری می
 در حال حاضر هزاران نفر به این ورزش جذاب مشغول هستند؛ آیا شما نفر بعدی خواهید بود؟. انجام آن است

 
 

 :تعریف اصطالحات
 بازی بین دو بازیکن: بازی انفرادی

 در هر تیم بازیکن ۲بازیکن،  ۴بازی با : بازی دوبل

 بازیکن در هر تیم ۳بازیکن،  ۶بازی با : گانهبازی سه

 بازیکن در هر تیم ۴بازیکن،  ۸بازی با : گانهبازی سه

 .غلتاندن توپ سفید یا زرد روی چمن: غلتاندن َجک

 .قرار دادن َمت روی خط مرکزی: گذاشتن َمت

 .گذاری شده استمسیر بازی شما که شماره: رینک

 تر باشدکه به َجک نزدیکهر توپی : شات

 ها را به َجک نزدیک کنیدکنید و باید آنتوپ دارید که با آن بازی می ۴یا  ۲: توپ

 شودگذاری میکند و با گچ روی آن نشانهوقتی توپ با َجک تماس پیدا می: تاِچر
 

 چرا بولینگ روی چمن؟
ادی که استرس دارند، بعد از این بازی حال بسیار افر. بولینگ روی چمن بازی بسیار خوبی برای رهایی از استرس است

بخش برای حفظ کند و راهی بسیار آسان و لذتمشکالتی نظیر آرتروز نیز کمک می بولینگ به بهبود. کنندبهتری پیدا می
 .تناسب اندام و سالمتی است

 
 نحوه بازی بولینگ روی چمن

 
 شروع دور

تر شده است، با گذاشتن َمت روی خط مرکزی بازی را شروع در ابتدای هر دور، کسی که در دور قبلی از همه به َجک نزدیک
 .دهیدغلتانید و وقتی َجک متوقف شد، آن را روی خط مرکزی قرار میینجا شما َجک را به سوی دیگر میاز ا. کندمی

 
 تکمیل دور
تر از تر شده و شما چند توپ نزدیککنید که کدام توپ به َجک نزدیکها را بازی کردید، با حریف مشخص میوقتی همه توپ

گیری تر هستید، باید از یک داور درخواست کنید که اندازهیک نزدیکید کداماگر نتوانید تصمیم بگیر. های حریف داریدتوپ
 (. حکم داور قابل نقض یا تغییر نیست. )تر استکند و مشخص کند که چه کسی نزدیک

 
 شوید؟چگونه برنده می

های در بازی(. امتیاز است ۲۵یا  ۲۱که معموالً )رسد های انفرادی، برنده کسی است که زودتر به سقف امتیاز میدر بازی
شود که بازیکن باید قبل از شروع دور گانه و چهارگانه، معموالً یک محدوده زمانی یا تعداد دور در نظر گرفته میدوبل، سه

 .ها پیشتاز باشدنهایی، در آن
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 بازیکن در هر تیم ۳بازیکن،  ۶بازی با : گانهبازی سه

 بازیکن در هر تیم ۴بازیکن،  ۸بازی با : گانهبازی سه

 .غلتاندن توپ سفید یا زرد روی چمن: غلتاندن َجک

 .قرار دادن َمت روی خط مرکزی: گذاشتن َمت

 .گذاری شده استمسیر بازی شما که شماره: رینک

 تر باشدکه به َجک نزدیکهر توپی : شات

 ها را به َجک نزدیک کنیدکنید و باید آنتوپ دارید که با آن بازی می ۴یا  ۲: توپ

 شودگذاری میکند و با گچ روی آن نشانهوقتی توپ با َجک تماس پیدا می: تاِچر
 

 چرا بولینگ روی چمن؟
ادی که استرس دارند، بعد از این بازی حال بسیار افر. بولینگ روی چمن بازی بسیار خوبی برای رهایی از استرس است

بخش برای حفظ کند و راهی بسیار آسان و لذتمشکالتی نظیر آرتروز نیز کمک می بولینگ به بهبود. کنندبهتری پیدا می
 .تناسب اندام و سالمتی است

 
 نحوه بازی بولینگ روی چمن

 
 شروع دور

تر شده است، با گذاشتن َمت روی خط مرکزی بازی را شروع در ابتدای هر دور، کسی که در دور قبلی از همه به َجک نزدیک
 .دهیدغلتانید و وقتی َجک متوقف شد، آن را روی خط مرکزی قرار میینجا شما َجک را به سوی دیگر میاز ا. کندمی

 
 تکمیل دور
تر از تر شده و شما چند توپ نزدیککنید که کدام توپ به َجک نزدیکها را بازی کردید، با حریف مشخص میوقتی همه توپ

گیری تر هستید، باید از یک داور درخواست کنید که اندازهیک نزدیکید کداماگر نتوانید تصمیم بگیر. های حریف داریدتوپ
 (. حکم داور قابل نقض یا تغییر نیست. )تر استکند و مشخص کند که چه کسی نزدیک

 
 شوید؟چگونه برنده می

های در بازی(. امتیاز است ۲۵یا  ۲۱که معموالً )رسد های انفرادی، برنده کسی است که زودتر به سقف امتیاز میدر بازی
شود که بازیکن باید قبل از شروع دور گانه و چهارگانه، معموالً یک محدوده زمانی یا تعداد دور در نظر گرفته میدوبل، سه

 .ها پیشتاز باشدنهایی، در آن
 
 

 به بولینگ روی چمن خوش آمدید
Bowls Victoria در اینجا درباره بازی بولینگ و . کنداز حضور افراد با هر پیشینه فرهنگی در بازی بولینگ استقبال می

بولینگ ورزش بسیار جذابی است که هر کسی با هر سن یا میزان توانایی قادر به  .دهیمنحوه انجام آن توضیح مختصری می
 در حال حاضر هزاران نفر به این ورزش جذاب مشغول هستند؛ آیا شما نفر بعدی خواهید بود؟. انجام آن است

 
 

 :تعریف اصطالحات
 بازی بین دو بازیکن: بازی انفرادی

 در هر تیم بازیکن ۲بازیکن،  ۴بازی با : بازی دوبل

 بازیکن در هر تیم ۳بازیکن،  ۶بازی با : گانهبازی سه

 بازیکن در هر تیم ۴بازیکن،  ۸بازی با : گانهبازی سه

 .غلتاندن توپ سفید یا زرد روی چمن: غلتاندن َجک

 .قرار دادن َمت روی خط مرکزی: گذاشتن َمت

 .گذاری شده استمسیر بازی شما که شماره: رینک

 تر باشدکه به َجک نزدیکهر توپی : شات

 ها را به َجک نزدیک کنیدکنید و باید آنتوپ دارید که با آن بازی می ۴یا  ۲: توپ

 شودگذاری میکند و با گچ روی آن نشانهوقتی توپ با َجک تماس پیدا می: تاِچر
 

 چرا بولینگ روی چمن؟
ادی که استرس دارند، بعد از این بازی حال بسیار افر. بولینگ روی چمن بازی بسیار خوبی برای رهایی از استرس است

بخش برای حفظ کند و راهی بسیار آسان و لذتمشکالتی نظیر آرتروز نیز کمک می بولینگ به بهبود. کنندبهتری پیدا می
 .تناسب اندام و سالمتی است

 
 نحوه بازی بولینگ روی چمن

 
 شروع دور

تر شده است، با گذاشتن َمت روی خط مرکزی بازی را شروع در ابتدای هر دور، کسی که در دور قبلی از همه به َجک نزدیک
 .دهیدغلتانید و وقتی َجک متوقف شد، آن را روی خط مرکزی قرار میینجا شما َجک را به سوی دیگر میاز ا. کندمی

 
 تکمیل دور
تر از تر شده و شما چند توپ نزدیککنید که کدام توپ به َجک نزدیکها را بازی کردید، با حریف مشخص میوقتی همه توپ

گیری تر هستید، باید از یک داور درخواست کنید که اندازهیک نزدیکید کداماگر نتوانید تصمیم بگیر. های حریف داریدتوپ
 (. حکم داور قابل نقض یا تغییر نیست. )تر استکند و مشخص کند که چه کسی نزدیک

 
 شوید؟چگونه برنده می

های در بازی(. امتیاز است ۲۵یا  ۲۱که معموالً )رسد های انفرادی، برنده کسی است که زودتر به سقف امتیاز میدر بازی
شود که بازیکن باید قبل از شروع دور گانه و چهارگانه، معموالً یک محدوده زمانی یا تعداد دور در نظر گرفته میدوبل، سه

 .ها پیشتاز باشدنهایی، در آن
 
 

 به بولینگ روی چمن خوش آمدید
Bowls Victoria در اینجا درباره بازی بولینگ و . کنداز حضور افراد با هر پیشینه فرهنگی در بازی بولینگ استقبال می

بولینگ ورزش بسیار جذابی است که هر کسی با هر سن یا میزان توانایی قادر به  .دهیمنحوه انجام آن توضیح مختصری می
 در حال حاضر هزاران نفر به این ورزش جذاب مشغول هستند؛ آیا شما نفر بعدی خواهید بود؟. انجام آن است

 
 

 :تعریف اصطالحات
 بازی بین دو بازیکن: بازی انفرادی

 در هر تیم بازیکن ۲بازیکن،  ۴بازی با : بازی دوبل

 بازیکن در هر تیم ۳بازیکن،  ۶بازی با : گانهبازی سه

 بازیکن در هر تیم ۴بازیکن،  ۸بازی با : گانهبازی سه

 .غلتاندن توپ سفید یا زرد روی چمن: غلتاندن َجک

 .قرار دادن َمت روی خط مرکزی: گذاشتن َمت

 .گذاری شده استمسیر بازی شما که شماره: رینک

 تر باشدکه به َجک نزدیکهر توپی : شات

 ها را به َجک نزدیک کنیدکنید و باید آنتوپ دارید که با آن بازی می ۴یا  ۲: توپ

 شودگذاری میکند و با گچ روی آن نشانهوقتی توپ با َجک تماس پیدا می: تاِچر
 

 چرا بولینگ روی چمن؟
ادی که استرس دارند، بعد از این بازی حال بسیار افر. بولینگ روی چمن بازی بسیار خوبی برای رهایی از استرس است

بخش برای حفظ کند و راهی بسیار آسان و لذتمشکالتی نظیر آرتروز نیز کمک می بولینگ به بهبود. کنندبهتری پیدا می
 .تناسب اندام و سالمتی است

 
 نحوه بازی بولینگ روی چمن

 
 شروع دور

تر شده است، با گذاشتن َمت روی خط مرکزی بازی را شروع در ابتدای هر دور، کسی که در دور قبلی از همه به َجک نزدیک
 .دهیدغلتانید و وقتی َجک متوقف شد، آن را روی خط مرکزی قرار میینجا شما َجک را به سوی دیگر میاز ا. کندمی

 
 تکمیل دور
تر از تر شده و شما چند توپ نزدیککنید که کدام توپ به َجک نزدیکها را بازی کردید، با حریف مشخص میوقتی همه توپ

گیری تر هستید، باید از یک داور درخواست کنید که اندازهیک نزدیکید کداماگر نتوانید تصمیم بگیر. های حریف داریدتوپ
 (. حکم داور قابل نقض یا تغییر نیست. )تر استکند و مشخص کند که چه کسی نزدیک

 
 شوید؟چگونه برنده می

های در بازی(. امتیاز است ۲۵یا  ۲۱که معموالً )رسد های انفرادی، برنده کسی است که زودتر به سقف امتیاز میدر بازی
شود که بازیکن باید قبل از شروع دور گانه و چهارگانه، معموالً یک محدوده زمانی یا تعداد دور در نظر گرفته میدوبل، سه

 .ها پیشتاز باشدنهایی، در آن
 
 توان بازی کرد؟بولینگ روی چمن را کجا می 

صدها . شودکشور جهان انجام می ۵۱این بازی در . المنافع استهای کشورهای مشترکبولینگ روی چمن در زمره بازی
زبان شهر شپارتون ویکتوریا می. توانید این بازی را انجام دهیدها میباشگاه در سراسر ایالت ویکتوریا وجود دارد که در آن

 .پردازندشده از سراسر ایالت و حتی کشور به رقابت با یکدیگر میمسابقات آزاد ویکتوریاست که در آن، همه بازیکنان ثبت
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