
دورة تدریب مبتدئین لعبة البولینغ 
وتنظیم البطوالت

أ. حسین جوھر حیات

تقدیم



 أدوات لعبة البولینغ

الملعب. •

الكرة. •

الحذاء. •

أداة حساب النقاط. •



 مقاسات ملعب البولینغ

طول الملعب ١٨.٢٩ متر من خط بدایة الرمي. •

عرض الملعب ١،٠٥ متر.•



 صولجانات البولینغ

عدد الصولجانات ١٠ على شكل مثلث.•

تبعد الصولجانات عن بعض ٣٠ سم تقریباً.•

تصنع من الخشب المغلف بصبغ بالستیكي.•

وزن كل صولجان ١.٥ كیلوجرام. •

طول الصولجان ٣٨ سم. •



 كرات البولینغ

كرات رد الفعل كرات بالستیكیة



 كرات البولینغ

كرات رد الفعل



ڤیدیو عن طریقة حفر الكرات



 كرات البولینغ

Reactive ballsكرات رد الفعل



كیفیة اختیار كرة البولینغ

اختیار الوزن المناسب لالعب حتى یسھل علیھ التحكم بالكرة. •

اختیار مقاس االصابع المناسب. •

في حالة حفر الكرة االحترافیة یكون الوزن اثقل من الكرة البالستیكیة. •

اختیار قوة الكرة حسب احتیاج الالعب لتتناسب مع نوع التزییت.•

اختیار مواصفات الكرة حسب طریقة لعب الالعب وسرعة الرمیة.   •



 ملعب البولینغ وسیاسة التزییت



 ملعب البولینغ وسیاسة التزییت



المحافظة على أرضیة الملعب. •

المساعدة على انزالق الكرة. •

توصیل الكرة في المكان الصحیح للضربة األولى. •

التحكم في انواع مالعب البولینغ.  •

 أھمیة الزیت في مالعب البولینغ



عوامل األمن والسالمة
في لعبة البولینغ





اإلحماء الخاص للعبة البولینغ





طریقة اللعب
في لعبة البولینغ



ملعب البولینغ



الخطوات التعلیمیة

مسك الكرة. •

الوقوف. •



الخطوات التعلیمیة

االقتراب مع مرجحة الذراع. •

رمي الكرة والتوازن. •



ڤیدیو تعلیمي ١



ڤیدیو تعلیمي ٢



ڤیدیو تعلیمي ٣



ڤیدیو تعلیمي ٤



ڤیدیو تعلیمي ٥



اساسیات التدریب وطرق الرمي
في لعبة البولینغ



طرق استخدام عالمات االرضیة



طریقة حساب النقاط والتحكیم
في لعبة البولینغ



طریقة حساب النقاط



طریقة حساب النقاط



مھمة الحكام

تسجيل اسماء الالعبني وإعطاء كل العب رقم

توزيع الالعبني على الحارات

متابعة سير اللعب ( رقم الالعب - الحارة - السكور - 
الصولجانات ) املالحظة

تسجيل استمارة السكور وتسليمها للحكم العام

فرز النتائج بدقة ويفضل استخدام البرامج املختصة اذا أمكن. 




