قوانین و مقررات بازیهای بومی و محلی
الک دولک -الختر -دال پالن – کالس کالس هفت
سنگ -یه قل دوقل
دپارتمان توسعه ورزشهای سنتی و بازیهای بومی ،محلی
کمیته آموزش و پژوهش

بهار 2931

1

فهرست مطالب:
صفحه
 -1قوانین و مقررات بازی محلی الک دولک3...........................................................

 -2قوانین و مقررات بازی محلی الختر7 ...................................................................

 -3قوانین و مقررات بازی دال پالن11.........................................................................

 -4قوانین و مقررات بازی کالس کالس11...............................................................

 -5قوانین و مقررات بازی هفت سنگ11..................................................................

 -1قوانین و مقررات بازی یه قل دوقل21..................................................................

2

قوانین و مقررات بازی
الک دولک

3

مقدمه :
بازی الک دولک از جمله بازیهای محلی رایج در نقاط روستایی کشور محسوب میشود که بعلت شرایط و مقررات سهل و
ساده در اکثر نقاط کشور به نامهای مختلف نامیده میشود و ردههای سنی مختلف مردان و حتی دختران نیز مبادرت به انجام این
بازی مفرح و کم هزینه مینمایند و اغلب روستائیان خصوصاً در تعطیالت نوروز به این بازی میپردازند .
وسايل بازي :
دو قطعه چوب ترجیحاً از جنس مقاوم دو ،الک به قطعه چوبی کوچكی اطالق میشود که حدوداً بطول  15تا  21سانتی متر و
ضخامت  2تا  3سانتیمتر می باشد و هر دو سر آن همانند مداد تراشیده شده است .دولک به چوبدستی اطالق میشود که
حدوداً طول آن  71سانتی متر است و از جنس مقاوم و به ضخامت  2تا  4سانتی متر می باشد .
شرح بازي :
ابتدا چاله کوچكی در زمین بازی تعبیه میشود سپس چوب دولک (کوچک) را روی چاله مستقر می نمایند .در ادامه چوب
الک (بزرگ ) را زیر دولک قرار می دهند و با یک دست و گاهاً با دو دست دولک را به هوا پرتاب می نمایند و با نواختن
ضربه ای محكم به زیر دولک ،دولک را در مسیر زمین بازی رو به جلو می فرستند.
زمين بازي :
این بازی نیاز به زمینی مستطیل شكل به ابعاد حداقل ( ) 11×31و حداکثر ( ) 121×71دارد که بایستی مسطح و عاری از
هرگونه موانع و ناهمواری باشد و ترجیحاً زمینهای خاکی که بستر آن کوبیده شده باشد مناسبتر هستند.
بازيكنان :
تعداد اعضای اصلی هر تیم حداقل  2نفر و حداکثر  5نفر و یک نفر ذخیره میباشد .
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زمان بازي :
زمان رسمی هر بازی  15دقیقه که به دو نیمه  7دقیقهای و با یک دقیقه استراحت منظور می گردد .
لباس بازيكنان :
پیراهن و شلوار میباشد که روی پیراهنها از شماره  1تا  5به زبان فارسی قابل رویت باشد .
هر تیم جهت انجام مسابقات بایستی دو رنگ لباس را در مراسم قرعه کشی معرفی نماید .
مسابقات رسمي به دو روش محلي انجام ميشود :
روش اول  :کاشتن دولک روی زمین و با استقرار الک به زیر ( دولک ) و دستی به محوطه اصلی رو به جــلو پرتاب
می کنند و مسافت برای زننده ( مهاجم ) که در این جا بنام « دسته باالیی » نامیده میشود محاسبه میگردد و بنای محاسبه طول
الک (  71سانتی متر ) می باشد .
-

اعضای تیم زننده ( مهاجم ) که به نام دسته باالیی در ایستگاه شروع بازی مستقر شده اند ،هرکدام به نوبت  1تا 3ضربه

می توانند به دولک بزنند
-

تیم گیرنده دولک ( مدافع ) که به نام دسته پایین توی زمین بازی مستقر گردیده و جای گیری نموده اند میتوانند دولک

را در هوا با یک دست یا با دو دست بگیرند و از (  3امتیاز ) گل گیری استفاده نمایند .و یا اینكه با چوب دستی خود ( الک )
یا با پا از فرود دولک جلوگیری و در زمین بازی و در مسیر ایستگاه ضربه زدن عودت دهند  .در مرحله بعدی زننده دولک
چوب الک را به حالت افقی در مكان ضربه زدن قرار می دهد و تیم گیرنده الک را بوسیله دولک نشانه می رود که در
صورت اصابت دو امتیاز می گیرد و نفر تیم زننده نیز سوخته و نمی تواند به بازی ادامه دهد .
-

در صورت برخورد نكردن دولک به الک زننده ضربه می تواند به یكی از دو سر دولک اشاره ( ضربه مقدماتی) میزند

تا از زمین جدا و سپس ضربه اصلی را به زیر دولک میزند و هر بازیكن حق دارد  3بار به صورت مستمر این حرکت را انجام
دهد .
تیم گیرنده دولک همانند مرحله قبلی می تواند از موقعیت امتیاز گلگیری و برگرداندن دولک به منطقه آغازین بازی استفاده
نماید.
5

تعويض زمين :
تعویض زمین بازی پس از نیمه اول ( هفت دقیقه ) اعالم میگردد و بین دو نیمه یک دقیقه استراحت داده میشود و توسط
منشی امتیازات دو تیم ثبت و اعالم میگردد .
كادر داوري :
متشكل از یک سر داور ،دو کمک داور و یک منشی میباشد لباس داوران متحدالشكل و برابر مقررات بر حسن انجام مسابقه
نظارت می نمایند.
شروع بازی با انجام قرعه کشی انجام میشود و برنده قرعه مجاز به انتخاب حمله یا دفاع می باشد.
روش دوم  :روش دوم همانند روش اول است با این تفاوت که ایستگاه محل ضربه زدن بوسیله دو قطعه آجر یا سنگ
به ارتفاع  5تا  7سانتی متر و فاصله  15سانتی متر در دایره ای به قطر یک متر ترسیم که ابتدا دولک را بر روی آجرها مستقر می
گردد و تیم زننده با یک دست دولک را از زمین جدا و در بین زمین و هوا به زیر آن با یک دست ضربه میزند .
تبصره  :بازیكنان مدا فع و مهاجم فقط مجاز هستند برابر مقررات در محدوده خط کشی شده زمین مبادرت به انجام بـــازی
نمایند و چنانچه دولک را به سهــــواً به خــارج از محدوده زمین ارســـــال نمایند امتیاز آن مرحـــله را ازدست میدهند
و چنانچه عمداً دولک را به خارج از زمین بفرستند توسط داور جریمه می شوند و امتیاز از دست می دهند .
 تشخیص خطا و اتالف وقت از حیطه اختیارات داوران میباشد . -در پایان بازی هر تیمی که امتیاز بیشتری کسب نماید برنده مسابقه است .
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قوانین و مقررات بازی
الختر

7

تاريخچه :
این بازی به نام الختر  ،الخترك  ،الختور ورمازا ،لیلی  ،قالن ویا خروس جنگی معروف است ودر اغلب نقاط ایران در بین
روستائیان وعشایر متداول می باشد که به صورت انفرادی و تیمی قابلیت رقابت دارد .
ابعاد و جنس زمين و زمان بازي :
این بازی در زمینی به طول  31متر وعرض  21متر انجام میشود که پوشش آن به طور معمول از جنس خاك یا چمن بوده وزمان
اتمام بازی نا محدود و منوط به مبارزه تمام نفرات دو تیم با یكدیگر می باشد .
تعداد بازيكنان و روشهاي بازي الختر:
الختر در بین مردان به صورت انفرادی (مبارزه تن به تن) و به صورت تیمی حداقل  3نفره –  5نفره و  7نفره انجام می شود
که به آن (مبارزه تیمی و اصطالحاً به نام جنگ مغلوبه معروف است.
خروس جنگی اصطالحی است که دستها روی سینه و زیر بغل قرار می گیرد و به صورت رقابتی بین بانوان و دختران انجام
می شود و به حالتهای انفرادی (نفر به نفر) و تیمی این  3نفر یا  5نفره انجام می شود.
علت اینكه تیم ها بصورت فرد است که در نهایت نتیجه بازی مساوی نگردد.
لوازم وتجهيزات مورد نياز :
تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست ومعموالً از لباس وکفش معمول ورزشی استفاده می گردد .
تعداد داوران و برگزار كنندگان :
تعداد داوران چهار نفر میباشد  ،که یک نفر به عنوان داور اصلی ودو نفر به عنوان کمک داور( در صورتیكه  7نفره بازی شود)
انجام وظیفه می نمایند و یک نفر منشی امتیازات دو تیم را ثبت مینماید
شرح بازی :پس از انجام مراسم قرعه کشی دو تیم در انتهای زمین بازی با گرفتن پنجه های پا به وسیله دست مخالف (مثالً با
انگشتان دست راست پنجه های پای چپ را بهم قفل می کنند ) وبا عالمت داور مسابقه آغاز می شود .
هر دو تیم سعی می کنند با هل دادن حریف  ،جا خالی دادن  ،تعادل حریف را بهم بزنند هرنفری که تعادلش بهم بخورد وزانویی
که در دست دارد به زمین بخورد ویا اینكه پنجه های دستش از پایش رها شود بایستی از زمین خارج شود ویک امتیاز از دست
می دهد درپایان هرمسابقه هر تیمی که موفق شود  ،تمامی افراد تیم مقابل را شكست دهد برنده بازی است و به تعداد نفرات باقی
مانده تیم خود امتیاز می گیرد .
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روش هاي بازي الختر
. 1این روش را مبارزه عمومی دو تیم یا جنگ مغلوبه نامیده اند که مانند مسابقات والیبال گاهاً 3بار تكرار می شود و تیمی
که در دو نوبت برنده شود برنده نهایی است .
.2روش دوم نیز مسابقه تن به تن یا نفر به نفر است که هر حریفی که به میدان می آید به صورت یک پا (یک لنگه) به صورت
انفرادی مبارزه میكند ودر صورت برنده شدن در میدان باقی می ماند و پای خود را رها نمی کند .گاهی مشاهده شده است
که ممكن است یک نفربدون اینكه دستش را از پایش رها شود چند نفر را شكست دهد .
امتيازات :
چنانچه در حین مبارزه دستی که پارا گرفته رها شود خطا محسوب گردیده و از دور مسابقه خارج می شود وامتیاز منفی محسوب
می گردد و بازی بین نفرات دیگر آغاز می شود.خارج شدن از زمین بازی امتیاز منفی محسوب می گردد و فردی که از زمین بازی
خارج شده از دور بازی حذف وبازی بین نفرات دیگر ادامه خواهد یافت .هرگونه ضربه از طرف هر بازیكنی که به حریف مقابل
صدمه بدنی وارد نماید وبصورت عمدی باشد خطا محسوب می گردد و خاطی برای بار اول کارت زرد و برای دوم کارت قرمز
خواهد گرفت و بازیكن خطا کار بازنده محسوب می گردد و امتیاز از دست می دهد اگر یكی از بازیكنان در حین مبارزه به زمین
برخورد کند ولی پنجه پا از دستش رها نشود با بلند شدن فرد از زمین بازی ادامه خواهد داشت هر بازیكنی که در حین مبارزه چه
با ضربه حریف وچه بدون ضربه حریف پای خود را رها کند بازنده یک امتیاز به نفر مقابل داده خواهد داشت.
اتمام بازی زمانی خواهد بود که تمام نفرات باهم بازی نموده باشند هر بازیكنی که در حین بازی و یا بعد از بازی از مقررات
تخطی نماید برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد .هر گونه اعتراض یا صحبت با داوران حین انجام مسابقه از طرف بازیكنان
یاسرپرست یا مربی خطا محسوب شده و برابر رای داور  1امتیاز به تیم مقابل داده خواهد شد  .زدن هرگونه ضربه از گردن به باال
ممنوع می باشد و داور درباره آن تصمیم گیری خواهد نمود.
در صورت تساوی امتیازات دو تیم با نظر مربیان یک نفر از هر تیم با یكدیگر مبارزه می کنند.
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قوانین و مقررات بازی
دال پالن

10

مقدمه
بررسی ها نشان داده است پس از شكل گیری جوامع اولیه بشری و آغاز فعالیت ها در زمینـه هـای فرهنگـی  ،اجتمـاعی ،اقتصـادی
و سیاسی از مباحث مورد عالقه و توجه بشـر دسـت یـافتن بـه سـالمتی و نشـاط و شـادابی جامعـه بـوده اسـت کـه در قالـب بازیهـا
و ورزشهای بومی و محلی در بین مردم رواج داشته است با روند رو به رشد زندگی اجتماعی و ضرورت ارتباطات جوامع و مناطق
بازیهای سنتی  ،ب ومی و محلی و ورزشهای رایج نیز تكامل یافته و در ایجاد تعامل و همبستگی اقوام نقش انكار ناپذیری ایفاء نموده
است.
پرداختن به ورزش و تفریحات سالم در راستای پر کردن مفید اوقات فراغت و دست یافتن به توانمندی و آمادگی جسمی و روحی
و قبول مسئولیتهای اجرایی اجتماعی از نكات مثبت و بارز ورزش بوده که از نگاه تیز بین آگاهان به علوم اجتمـاعی مخفـی نمانـده
است.
در گذر زمان بازیها و ورزشهای سنتی و بومی محلی مختلفی توسط اقوام و عشایر طراحی  ،ابداع و اشاعه گردیده است که نشـتت
گرفته از آداب  ،سنن و ریشه در فرهنگ و رسوم عامه مردم دارد.
اصوالً هر ورزشی نیاز به ابزار و وسایل خود دارد و خصوصیت بارز بازیهای بومی و محلی این نكتـه اسـت کـه ابـزار و وسـایل آن
در طبیعت وجود دارد و از دیگر ویژگیهای این دست بازیها می توان به ساده بودن و ارزان بودن آنها اشاره کرد.
معرفي ورزش دال پالن
«دال» ب ه معنای نشانه است و در این ورزش یا بازی به قطعه سنگی اطالق میشـود کـه از سـایر سـنگهای موجـود در مكـان بـازی
مشخص تر است.
«پالن» به معنای قطعه سنگی است که توسط بازیكن انتخاب میشود و به سوی هدف که دال باشد پرتاب میشود.
پيشينه
این ورزش از جمله بازیهای رایج و متداول در بین روستائیان و به ویژه عشایر کشور می باشد.
بعلت زندگی کوچ نشینی عشایر در دامنه و فراز کوهها در فصل های ییالق و قشالق و وجـود انـواع سـنگ هـا در طبیعـت و نیـاز
به دفاع از رمه و احشام و همچنین در جمع آوری و هدایت گله در مسیرهای تردد ،چوپانان به مهارت و تبحـری دسـت مـی یابنـد
که پرتاب کردن سنگ جزء الینفک زندگی آنان میگردد و به مرور زمان ورزشهای بومی و محلی در رشته های پرتابی بـه وجـود
آمده است که از آن جمله می توان به دال پالن و قلماسنگ (فالخن) اشاره نمود.
این بازی بصورت مشخص به همین نـام در بـین روسـتائیان و عشـایر اسـتان لرسـتان رواج دارد و در بـین عشـایر اسـتان خوزسـتان،
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد تحت عناوین کلكه برد ،کل برد ،پیش جنگ ،در اسـتان فـارس بنـام نشـانه زنـی بـا
11

سنگ در استان مرکزی بنام سنگ دووه معروف است و در سایر استانهای کشور بنامهای مختلف و گـویش هـای متفـاوت در بـین
روستائیان مرسوم می باشد.
ويژگي دال پالن
در تقسیم بندی و دسته بندی بازیهای بومی و محلی می توان ورزش دال پالن را از رشته ورزشهای پرتابی محسوب نمود که نیاز به
قدرت بدنی و تبحر در تیراندازی به سوی هدف ثابت دارد و بعنوان ورزش پایه در پرتابهای رشته دو ومیدانی خصوصـاً پرتـاب بـا
وزنه برشمرد که پرتاب کننده پالن به مهارت و دقت در نشانه زنی دست می یابد.
اعضاي تيم
این رشته ورزشی می تواند بصورت انفرادی یا تیمی برگزار شود که در حالت تیمی حداکثر بازیكنان  4نفر ی باشند که  3نفر آنها
بازیكنان اصلی و  1نفر دیگر ذخیره خواهند بود.
زمين بازي
دال پالن در زمینی مسطح و مستطیل شكل به طول حداکثر  25و عرض  5مترانجام می شود.
وسايل بازي
تعداد  1تخته سنگ همسان و مستطیل شكل با ضخامت  7سانتی متر و ارتفاع  25سانتی متر و تكیـه گـاه  15سـانتی متـر کـه بجـای
سنگ در مسابقات سال نی می توان از چوب نیز استفاده نمود ضمناً قسمت فوقانی دال می توانـد کـروی یـا بشـكل ذوزنقـه باشـد و
همچنین تعدادی قطعه سنگ «پالن»جهت پرتاب به گونه ای که در دست پرتاب کننده جای بگرد و معمـوالً نزدیـک بـه کـروی و
متناسب با توان ورزشكار باشد نیاز می باشد.

25cm

7cm

25 cm
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7cm

نحوه چيدن دالها:
هر تیمی دارای سه دال بوده که می بایست دقیقاً در راستای دالهای حریف و در خط مستقیم با فاصله  1/5متر از یكدیگر بصـورت
ستونی پشت سر یكدیگر کاشته شوند ضمناً فاصله اولین دال هر تیم با تیم مقابل جهت آقایان رده سنی بزرگساالن  11متر  ،جوانان
 14متر  ،نوجوانان  12متر و بانوان بترتیب  11متر  8 ،متر و  1متر می باشد.

تیم (ب)

تیم (الف)
 11متر بزرگساالن 14،متر جوانان12،
متر نوجوانان

1.5m

1.5m

1.5m

1.5m

نحوه اجراي بازي :
مسابقه با انجام قرعه کشی توسط داور و با حضور (ساالرها) سر گروه های دو تیم بصورت تر یا خشک (قطعه سنگ کـوچكی بـه
قطر حدود  4سانتی متر و ضخامت  1سانتی متر) توسط داور انتخاب یک طرف آن خیس و به هوا پرتاب می شود که بـا توجـه بـه
انتخاب سرگروهها تیم شروع کننده مشخص می شود و به هوا پرتاب می شود البته می توان مانند سایررشته های ورزشی از سكه یا
هر وسیله دیگری برای تعیین تیم شروع کننده نیز استفاده نمود.
شروع مسابقه:
تیمی که برنده قرعه گردیده بازی را بدین شكل آغاز می نماید که به ترتیب هر کدام از بازیكنان (حداکثر  3نفر ) می توانند یـک
قطعه سنگ به طرف  3دال حریف پرتاب نمایند و اگر هر یک از بازیكنان بتوانند یک یا دو دال از حریف را بزنند بـه گونـه ایكـه
دال کامالً سرنگون شود می تواند به ازاء هر دال افتاده یک سنگ جایزه پرتاب نماید و ممكن است یک بازیكن با یک پرتـاب دو
و یا سه دال حریف را همزمان سرنگون نماید.
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نحوه امتياز دهي :
حداقل امتیاز جهت اتمام یک مسابقه کسب حداقل  1امتیـاز مـی باشـد .بـرای کسـب ایـن امتیـاز حـداکثر  5دور و حـداقل  3دور
( 1بر  ) 1بازی برگزار می شود.
 )1اگر تیم (ب)  3دال تیم (الف) را بیاندازد ولی هیچیـک از دالهـای تـیم (ب) سـرنگون نشـده باشـد تـیم (ب)  3امتیـاز دریافـت
می کند و تیم (الف) هیچ امتیازی کسب نمی نماید.

تیم (ب)

تیم (الف)

تبصره :یک دال افتاده از تیم برنده می تواند هر کدام از  3دال باشد.
 )2چنانچه تیم (ب)  3دال تیم (الف) را بیاندازد ولی یكی از دالهای تیم (ب) افتاده باشد تیم (ب)  3امتیـاز و تـیم (الـف)  1امتیـاز
کسب می نماید.

تیم (ب)

تیم (الف)
حالت  :اول

حالت  :دوم

حالت  :سوم
 )3اگر تیم (ب) 3دال تیم (الف) را بیاندازد ولی  2دال تیم (ب) در حین مسابقه بوسیله تیم (الف) سرنگون شـده باشـد تـیم (ب) 3
امتیاز و تیم (الف)  2امتیاز کسب می نماید.
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تیم (ب)

تیم (الف)
حالت  :اول

حالت  :دوم

حالت  :سوم
تبصره :چنانچه بازیكنی بتواند با یک سنگ  2دال حریف را همزمان بزند دو پرتاب جایزه می گیرد.
هر تیم بعد از هر دوره بازی جای خود را عوض می کنند مگر اینكه در پایان دور بازی هیچ یک از دالهای تیمش سـرنگون نشـده
باشد.
تیم های مسابقه دهنده تا پایان هر مسابقه ( یعنی کسب حداقل امتیاز ) حق تعویض بازیكن را دارد در جریان بازی بازیكن مصـدوم
شده با تشخیص داور قابل تعویض می باشد.
هر تیم باید دارای لباس متحدالشكل باشد.
بازیكن پرتاب کننده حق دارد حداکثر  71سانتی متر از دال اول تیم خود برای پرتاب فاصله داشته باشد که به وسیله خطی مشخص
می شود.
چنانچه بازیكنی در موقع پرتاب پایش از خط عبور نماید مرتكب خطا شده و پرتاب او بال اثر تلقی می شود.

71 cm

71 cm
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قوانین و مقررات بازی
کالس کالس
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معرفي بازي :
بازی کالس کالس یا (خانه بازی) از جمله بازیهای محلی رایج در مناطق مختلف کشور است که بیشتر بانوان به این بازی
میپردازند و به دو شكل زیر انجام می شود .

شكل( )1

3

4

2

5

1

1

شكل ()2

8

7

7
1
4

5
3
2
1

طریقه بازی شكل () 1
مرحله اول :پرتاب سفال یا سنگ از خانه اول تا آخر
هر بازیكن در شروع بازی سنگ خود را به خانه نخست پرتاب کرده در صورت نداشتن خطا بازی را شروع کرده لی لی کنان خانه
را طی می کند تا به خانه  7که خانه استراحت است برسد ،پس از آن با پرتاب سنگ به خانه دوم دور دوم را شروع کرده
و به همان ترتیب پیش می رود تا به خانه آخر ( ) 7برسد .اگر بازیكنی بدون خطا یا به اصطالح بدون سوختن به انتهای بازی برسد
می تواند به بازی خود ادامه دهد و مرحله دوم را آغاز کند.
مرحله دوم :چشم بسته کلیه خانه ها را به صورت رفت و برگشت طی کند.
مرحله سوم :با پرتاب سنگ از پشت سر اقدام ب ه خرید خانه کند و سپس کلیه خانه ها را به ترتیب رفت و برگشت طی کند.
خانه های استراحت:
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توضیح اینكه در طریقه بازی به شكل  7خانه ای برای کودکان می توان توافق کرد که خانه  4خانه استراحت است ولی در طریقه
بازی در  8خانه ای ( لی لی فرنگی) خانه کنار هم یعنی ( )4-5و ( )7-8خانه های استراحت هستند.
طریقه بازی شكل ()2
طریقه و شكل بازی در لی لی  8خانه ای که به نام لی لی فرنگی معروف است همانند مرحله و شكل اول است
طریقه بازی در  8خانه
مرحله اول  :پرتاب سنگ از خانه به خانه .
مرحله دوم  :چشم بسته عبور کردن از خانه ها.
مرحله سوم  :خرید خانه توسط هر بازیكنان
خرید خانه:
بازیكن پشت به زمین خط کشی شده و موازی آن ایستاده سنگ را از روی سر خود به سمت زمین پرتاب می کند .سنگ در هر
خانه که قرار گرفت آن خانه به او تعلق میگیرد.
مزایای خانه خریداری شده:
این خانه مختص به بازیكن خریداری شده و هیچ کس اجازه وارد شدن در آن را ندارد و زمان رسیدن به آن باید از روی آن
بپرد ،این در حالی است که خریدار به محض رسیدن به خانه خودش با هر دو پا وارد آن شده و استراحت می کند ،این بازی
ادامه دارد تا زمانی که دیگر خانه ای برای خریدن باقی نماند.
خطاها:
در این بازی تماس پا با هر کدام از خطهای عمودی یا افقی خطا محسوب شده و شخص خاطی به اصطالح می سوزد و نوبت به
بازیكن بعدی میرسد.
 افتادن سنگ بر روی خط یا خارج شدن آن از محدوده خط کشی شده وارد شدن هر بازیكن در خانه ی خریداری شده توسط دیگری.تبصره  :1در هر دور بازی بازیكن باید سنگ را در خانه ی مربوط به همان دور بیاندازد
تبصره  :2در این بازی معموالً با انجام گردو بشكن ،گل یا پوچ و یا  ...نفر اول تا  ...مشخص شده بازی شروع می شود.
در این بازی برنده کسی است که بتواند هر سه مرحله را بدون خطا و با موفقیت طی کند و بیشترین امتیاز را بگیرد .
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قوانین و مقررات بازی
هفت سنگ
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قوانین به تصویب رسیده در بازی هفت سنگ
ابعاد زمین :مستطیلی با یک دایره در مرکز.
 زمان بازی دو تایم یا نیمه بوده با  2دقیقه استراحت بین دو نیمه.جوانان و بزرگساالن  2تایم  11دقیقهای

* نوجوانان  2تایم  7دقیقهای

میز منشی

نیمكت ذخیره
m
2

m1

3m

3

 -1نوجوانان زمین رو باز
داخل سالن

نفر اخراجی

m

21×11

18×12
وسط زمین
منطقه ممنوع برای ورود مربی و ذخیره 1

 m 5قطر دایره وسط و محل چیدن سنگها
 m7/5محل پرتاپ توپ (تا مرکز دایره وسط)
 -2جوانان و

زمین رو باز 31×18

بزرگساالن

داخل سالن 28×15

قطر دایره وسط 3/11
 m 5محل پرتاپ توپ (تا مرکز دایره)
خطاها:


 1امتیاز به تیم مقابل

خطاها {  2امتیاز به تیم مقابل در صورت خطای تیمی}
پاسخ یا جریمه خطاهای انفرادی برای تیم زننده سنگها حذف یک سنگ



برای تیم زننده توپ چیدن یک سنگ

-

تنها مورد استثناءتكل کردن و هل دادن میباشد که جریمه آن اخراج  2دقیقه ای می باشد *(تكل خطرناك یک امتیاز
هم به تیم مقابل)
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الف :مانع شدن( :سد کردن)
 اگر تیم زننده توپ مانع چیدن سنگ توسط تیم مقابل شود.
( -)1-1اگر انفرادی صورت گیرد

چیدن یک سنگ
( -)2-1اگر تیمی صورت گیرد

یک امتیاز به تیم مقابل

 -2ورود به داخل دایره تیم زننده توپ

یک امتیاز به تیم مقابل

ب -وقت کشی
ب ( -)1اگر زمان باقیمانده بیشتر از  21ثانیه باشد .قانون  21ثانیه اعمال شده و چون در دستهبندی خطاهای تیمی قرار میگیرد،
جریمه آن عبارتست از تخصیص یک امتیاز به تیم مقابل.
ب ( - )2در صورتی که زمان باقیمانده از بازی کمترین از  21ثانیه باشد داور تنها به آوانتاژ اکتفا میکند( .کاشتن یک سنگ)
خطای را در دست نگهدارد برای تیم مقابل یک سنگ چیده میشود.
بازیكن مصدوم شده است ابتدا وقت را نگه میداریم اگر نیاز بود تعویض صورت میگیرد.
تعویض مكرر صورت میگیرد مشروط براینكه بین چرخشها باشد.
اگر خطای  5ثانیه سه بار تكرار شود برای تیم مقابل یک سنگ چیده میشود.
نتیجه بازی:
ریختن سنگها برای تیم  2امتیاز به ارمغان آورده چیدن سنگ نیز  2امتیاز در مجموع برای تیمی که سنگها را میریزد و بعد هفت
سنگ میکند  4امتیاز .برای تیم زننده توپ به ازای حذف هر بازیكن  1امتیاز و در مجموع (در نهایت در صورت حذف کلیه
بازیكنان)  4امتیاز .در صورت تساوی اگر بازی به تساوی رسید ،سه پرتاپ به هر تیم اختصاص داده میشود هر تیم که تعداد
ریختن سنگهایش بیشتر بود برنده بازیست اگر در سه پرتاپ نیز تعداد زدنها مساوی شد یک پرتاپ طالیی به هر تیم اختصاص
داده میشود.
-

داور مجاز است در صورت لزوم به مربی نیز کارت زرد و حتی قرمز داده ،و وی را از محل مسابقات اخراج کند.

در مورد بازیكن خاطی در صورت انجام خطا ابتدا تذکر اگر تكرار شود کارت زرد و به اخطار یک امتیاز به تیم مقابل تكرار
مجدد کارت قرمز دریافت کرده که به ازای آن اخراج دائم و ترك نیمكت ذخیره.

تاکید می شود جهت اجرای بهتر بازی و جلوگیری از هدر رفتن وقت از دو توپ استفاده شود.
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پيشينه
هفت سنگ از جمله بازیهای بومی و محلی گروهی ایران است که به صورت متنوع در اکثر نقاط روستایی و شهرهای میهن
اسالمی به شكلهای مختلف رواج داشته است و گروههای سنی دختران و پسران و حتی بزرگساالن با این بازی آشنایی کامل داشته
و بدان می پردازند و به وسایل چندانی نیاز نداشته و در فضاهای باز و سالنهای ورزشی به سهولت قابلیت اجراء و گسترش دارد
.وسایل مورد نیاز این بازی عبارتند از یک عدد توپ مینی هندبال یا توپ تنیس خاکی که به توپ سه پوست معروف است و هفت
قطعه سنگ مسطح و یكنواخت جهت چیدن روی یكدیگر  (.توضیح اینكه درادوار گذشته از توپهای دست ساز و پارچه ای برای
انجام این بازی استفاده می شد)
علیرغم قدمت و سابقه انجام این بازی گروهی و بومی نظر به اینكه این بازی تا کنون به صورت رسمی و با قوانین و مقررات مدون
ویكنواخت برگزار نشده است  ،این مقررات و قوانین برای اولین بار از سوی فدراسیون ورزش روستایی و عشایری جمهوری
اسالمی ایران تهیه و تنظیم گردید و پس از تبادل نظر کارشناسی به جهت سهولت و یكنواختی در سطح کشور به مرحله اجرا
گذاشته می شود تا در آینده با کسب تجربه بیشتر توسط اهل فن نقاط قوت و ضعف آن بیش از پیش شناسایی  ،دسته بندی و در
راستای گسترش و جذابیت آن به حول و قوه الهی اقدام گردد .
 : 1زمين مورد نياز

طول زمین  18:متر
شعاع نقطه پرتاب توپ  1/51سانتی متر

قطر دایره  3/11سانتی متر

عرض زمین 1 :متر

نقطه مرکزی دایره وسط زمین تا نقطه پرتاب
توپ  5متر

زمین :سنی نوجوانان دختر وپسر
سنگ رده
ابعاد و مشخصات زمینمترهفت
30طول

شعاع نقطه پرتاب توپ

فاصله نقطه پرتاب تا نقطه مرکزی دایره وسط

 1/51سانتی متر

زمین  7/51سانتی متر

ابعاد و مشخصات زمین هفت سنگ رده سنی جوانان و بزرگساالن
وآقایان22وبانوان

عرض زمین15 :متر

قطر دایره زمین  5متر

 :2تعداد بازيكنان:


تعداد بازیكنان هر تیم  5نفر می باشد که  4نفر اصلی و  1نفر ذخیره می باشد.



پس از آغاز مسابقه و با اعالم ساالر هر تیم در زمان جابه جایی تیم ها  ،تعویض بالمانع و محدودیت ندارد.



تعویض با اجازه از سرداور مسابقات و ثبت در برگه قضاوت توسط منشی انجام میگردد

 : 3نحوه انجام مسابقه:


پس از مراسم قرعه کشی و با سوت داور مسابقه آغاز می شود.



تیم برنده قرعه به عنوان مهاجم و تیم بازنده قرعه به عنوان مدافع نامیده می شوند.



تیم برنده در سمت راست نقطه پرتاب به ترتیب شماره از  1تا  4مستقر می شوند و سپس با اجازه داور هر یک به نوبت درون

محوطه پرتاب توپ ( شعاع پرتاب ) قرار میگیرند و هر نفر حق یک پرتاب را دارد.
تبصره  :بازیكن پرتاب کننده نبایستی از خطوط نیم دایره منطقه پرتاب پای خود را روی خطوط عرضی و منطقه پرتاب بگذارد و
در غیر اینصورت خطا بوده و حق پرتاب از وی سلب می گردد.
 . 4امتيازات
 1بازیكن پرتاب کننده در صورتی که توپ وی به سنگها اصابت نكرد به سمت راست منطقه پرتاب مستقر شده و منتظر پرتاب
یاران بعدی خود می ماند.
 2در صورتیكه هیچ یک از یاران تیم مهاجم ( زننده ) توپ موفق به اصابت و ریختن سنگها نگردند با سوت داور بالفاصله جای
دو تیم عوض می شود(جابجایی اجباری انجام می شود و یک نمره فنی به تیم حریف تعلق می گیرد) .
 3بازیكنان تیم مدافع (دریافت کننده توپ ) به ازای هر نفر فقط  5ثانیه فرصت دارند توپ را در دست نگهدارند ،و در مجموع
 21ثانیه وقت دارند که یک نفر از یاران تیم مقابل را بزنند و چنانچه موفق نشدند داور یک سنگ در جای خودش مستقر می نماید
و شمارش  21ثانیه به وسیله دست و با صدای شمارش انجام می شود.
 4تیم مدافع (گیرنده توپ)بایستی با پرتاب توپ به سوی نفرات مهاجم امتیاز کسب کند (یعنی به ازای هر نفر  1امتیاز) و جمعاً
میتواند  4امتیاز کسب نماید .
 5تیم مدافع (گیرنده توپ ) خارج از محدوده چیدمان سنگها که به قطر  5متر است می تواند مستقر گردیده و پاس کاری نماید ،
در صورت پرتاب توپ و اصابت به بازیكن مهاجم به ازای هر نفر یک امتیاز کسب می نماید .
 1تیم مدافع (گیرنده توپ ) در صورتی که  4امتیاز یک نوبت بازی را کسب کرد بعلت اینكه بازیكنی از تیم حریف در زمین
وج ود ندارد می بایستی با نظر سرداور از زمین خارج و به عنوان مهاجم بازی را آغاز نمایند .
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در صورت اصابت توپ بازیكنان مهاجم ( زننده ) و ریختن سنگها به تیم زننده  2امتیاز تعلق می گیرد و بوسیله سرداور با

باالبردن دست و نشان دادن  2امتیاز در برگ منشی ثبت می گردد .چیدن صحیح هفت سنگ به روی هم نیز  2امیتاز دارد.


تیم مدافع به ازای هر نفری که با توپ می زند یک امتیاز می گیرد (یعنی با توجه به حضور  4نفر اصلی در زمین تیم مدافع

می تواند چهار امتیاز کسب کند .
 . 5وظايف منشي
 منشی تحت نظر سرداور نفر پرتاب کننده توپ را با عالمت در برگ قضاوت مشخص می نماید و در صورت اصابت توپ به
سنگها تتیید می نماید و تعداد امتیازاتی که تیم مهاجم و مدافع بدست می آورند بدون خط خوردگی در برگ قضاوت ثبت
می نمایند.
 منشی وظیفه کنترل وقت را به عهده داشته و پایان زمان مسابقه را به سرداور اعالم می نماید.
 زمان استراحت پزشكی به مدت دو دقیقه می باشد و برای هر تیم یک نوبت توسط منشی ثبت می گردد .


امتیازات دو تیم توسط منشی در برگ قضاوت ثبت و به امضاء سرداور وکمک وی می رسد .

 : 4شكل و اندازه سنگها :
در صورتیكه مسابقات در فضای آزاد انجام می شود می توان از سنگ مسطح و دایره ای یا بیضی شكل که ضخامت آن  2یا 3
سانتی متر به قطر 8سانتی متر باشد استفاده کرد.
تبصره  :چنانچه مسابقه در داخل سالن برگزار مي گردد به جهت اينكه صدمه اي به كف پوش سالن وارد
نيايد از هفت قطعه چوب به قطر 8سانتي متر و به ضخامت  3سانتي متر به رنگهاي سفيد و نارنجي استفاده كرد.
ضمناً مي توان هفت قطعه چوب را نيز بشكل دايره و به ضخامت  3سانتي متر طراحي و استفاده كرد.
 چیدمان سنگها توسط تیم مدافع از نظر رنگ یک در میان می باشد یعنی سنگ کف سیاه و سنگ دوم سفید و الی آخر...
 : 5زمان مسابقات :


زمان رسمی هر بازی  11دقیقه می باشد.



وقت تلف شده توسط داور محاسبه می گردد.



تایم پزشكی برای هر تیم فقط یک تایم دو دقیقه ای می باشد.



تیم ها تابع قوانین و مقررات هستند ،در سایر موارد پیش بینی نشده توسط سرداور و مجریان مسابقات تصمیم گیری می شود.

24

 : 6جدول مسابقات :
رقابت ها برابر قوانین طی جلسه ای با حضور مسئولین تیم ها تصمیم گیری و در قالب جدول یک حذفی ،دو حذفی و یا دوره ای
بر حسب فرصت برگزاری و تعداد تیمها توسط مسئولین برگزار می گردد .
 :7خطاها


نگه داشتن توپ بیش از  5ثانیه توسط هر بازیكن و عدم پاس کاری توسط تیم جمعاً  21ثانیه جریمه آن چیدن یک سنگ

توسط داور دارد.


تَكل آن  ،تنه زدن و گرفتن هر یک از اعضای بدن توسط مهاجم ومدافع خطا است و یک امتیازجهت تیم مقابل دارد .



بهم ریختن سنگها توسط تیم مدافع خطا و جریمه آن اخراج بازیكن خاطی و یک امتیاز جهت تیم مقابل دارد.



اعض ای تیم مدافع به درون دایره چیدمان سنگها ممنوع است و خطا محاسبه می گردد  .یک امتیاز برای تیم مقابل دارد



ایستادن خروج بازیكنان دو تیم و بیرون رفتن از محدوده قانونی و خط کشی شده زمین مسابقه توسط مدافع و مهاجم خطا

است و  1امتیاز فنی به تعداد نفرات خاطی هرتیم دارد.
هدایت توپ توسط بازیكنان مهاجم بوسیله دست ،سر ،پا و ...برخالف جریان بازی جوانمردانه جهت وقت کشی بصورت مستقیم
یک ضرب ،دو ضرب ،عمداً و سهواً خطا و جریمه آن اخراج و امتیاز و تكرار آن توسط بازیكن خاطی اخراج و دو دقیقه روی
نیمكت ذخیره می باشد و بازگشت این بازیكن خاطی به زمین بازی با اجازه سرداور است.
تبصره  :در صورتیكه توپ در جریان بازی از زمین خارج گردید یک بازیكن میتواند از زمین خارج و بازی را به جریان بیندازد.
تبصره  :در صورتی که توپ از محدوده زمین خارج و بازی از جریان بیفتد داور منشی وقت را نگه میدارد.
 : 8لباس بازيكنان :
در مسابقات رسمی آقایان و بانوان برابر عرف و مقررات می بایستی از لباس مناسب و پوشیده ورزشی که بر روی آن از شماره  1تا
 5به ترتیب درج شده باشد استفاده کرد  ،و ترجیحاً هر تیمی می بایستی از دو رنگ متفاوت و روشن استفاده نمایند.
 : 9تعداد داوران :
هر مسابقه را یک سرداور که وظیفه نظارت کامل بر حسن جریان و زمان مسابقه را دارد به اتفاق یک نفر کمک داور و یک نفر
داورمنشی قضاوت می نمایند.
لباس داوران می بایستی از لباس بازیكنان متمایز باشد و همراه داشتن سوت ،کارت های زرد و قرمز  ،کرنومترو و در فضای باز
کاله آفتابگیر الزامی است.
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قوانین و مقررات بازی
یه قل دو قل
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معرفي بازي يه قل دو قل
یه قل دو قل از بازیهای سنتی و بومی ایران است .وسیله بازی پنج سنگ کوچک و گرد است .سنگها هر کدام تقریباً به اندازه یک
فندق هستند ،به طوری که پنج تای آن با هم در یک مشت جای می گیرد .یه قل دو قل ،بازی دخترانه است .اما پسرها هم بازی
می کنند .کودکان از حدود شش هفت سالگی به باال که پنجه های دستشان توانایی انجام حرکات بازی را داشته باشد ،به آن
می پردازند.
این بازی می تواند هم بصورت انفرادی و هم بصورت تیمی انجام شود.
 توصیه می گردد تیم ها سه نفره باشند.تعداد بازیكنان محدودیت ندارد .اما معموالً بین دو یا چند نفر به نوبت بازی می کنند .وقتی که هر یک از بازیكنان چند نفر به
نوبت بازی می کنند .هر یک از بازیكنان به اصطالح سوخت ،نوبت به نفر بعدی می رسد.
روش بازی یه قل دو قل در نقاط مختلف ایران کم و بیش تفاوتهایی دارد .در نمونه ای که اینجا معرفی شده از همه گونه های آن
استفاده شده است .این نمونه بازی 17 ،مرحله دارد که با تعیین نوبت یا بار آوردن شروع می شود و هر کس هر 17مرحله را تمام
کند برنده است .بازیكنان دور هم روی زمین یا تخت می نشینند و برای تعیین نفر شروع کننده بازی به اصطالح بار می آورند.
یعنی هر کدام پنج سنگ را به باال پرتاب می کنند و با پشت دست آنها را می گیرند .دوباره آنها را از پشت دست به باال پرتاب
می کنند و ب ا کف دست می گیرند .هر کس تعداد بیشتری سنگ را در کف دست گرفته باشد نفر اول و بقیه به ترتیب
در نوبت های بعدی قرار می گیرند .اگر دو یا چند نفر برابر باشند ،دوباره بار آوردن بین آنها تكرار می شود.
وسيله بازي
تعداد  5عدد سنگ گرد کوچک به اندازه فندق یا بادام است به طوری که هر پنج سنگ بتواند در یک مشت جا بگیرد .بدیهی 5
سنگ را به عنوان  5قاره یا پنج حلقه المپیک در  5رنگ متفاوت از یكدیگر رنگ می نمائیم .به رنگهای سیاه ،آبی ،زرد ،قرمز،
سبز
نحوه شروع بازي
بازی با بار آوردن شروع می شود و هر کس امتیاز بیشتری بیاورد ،شروع کننده بازی است.
جنس بازيكن
بازی دخترانه ،اما پسرها هم بازی می کنند
سن بازيكن
شش سال به باال از زمانی که پنجه های دست توانایی گرفتن سنگها را داشته باشد.
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مكان بازي  ،اهداف بازي
سطح صاف روی زمین با روی تخت ،هماهنگی بین چشم و دست ،سرعت عمل و عكس العمل چابكی انگشتان ،تمرکز حواس،
هوشیاری ،اعتماد به نفس از ویژگیهای این بازی است.
مقررات بازي
 -1در هر مرحله بازی کسی که خطا کند .به اصطالح می سوزد و بازی را به نفر بعدی وا می گذارد و وقتی دوباره نوبتش رسید از
همان مرحله ای که سوخته است ،بازی را ادامه می دهد.
 -2بازیكنان می توانند بنا به قراری که می گذارند بعضی از مراحل بازی را حذف کنند کودکان کم سن و سال می توانند تا پنج
مرحله اول را بازی کنند.
 -3بازیكن هنگام برداشتن سنگ از روی زمین نباید دستش با دیگر سنگها تماس پیدا کند.
 -4سنگی را که بازیكن به هوا پرتاب می کند ،نباید به زمین بیفتد.
 -5سنگ یا سنگهایی را که قرار است بازیكن از روی زمین جمع کند ،نباید جا بماند.
 -1در هر مرحله از بازی ،باید سنگها طوری روی زمین با مهارت خاص ریخته شود که جمع کردن آن برابر دستور همان مرحله
آسان تر باشد ،مثال در دو قل ،باید سعی شود دو به دو سنگها به هم نزدیک باشد.
مراحل بازي
.1مرحله اول :يه قل
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد .یكی از آنها را برمی دارد ،به هوا پرتاب می کند و یكی از سنگها را از روی زمین
برمی دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد و این عمل را برای سه سنگ دیگر که روی زمین قرار دارد ،انجام می دهد.

.2مرحله دوم :دوقل
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد و یكی از آنها را برمی دارد و به هوا پرتاب می کند و دو تا از سنگها را از روی زمین
بر می دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد .این عمل را برای دو سنگ دیگر که روی زمین قرار دارد ،انجام می دهد.
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.3مرحله سوم :سه قل
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد .یكی از آنها را برمی دارد به هوا پرتاب می کند و سه سنگ را از روی زمین برمی دارد و
سنگ معلق در هوا را می گیرد.
.4مرحله چهارم :چهار قل
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد .یكی از آنها را برمی دارد ،به هوا پرتاب می کند و چهار سنگ روی زمین را یكجا
برمی دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
.5مرحله پنجم :سوت
(سوت اصطالحی است که برای این مرحله به کار می رود) بازیكن ،چهار سنگ را در مشت نگه می دارد و سنگ پنجم را به هوا
پرتاب می کند و انگشت نشانه خود را روی زمین می کشد و همزمان صدای سوت در می آورد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 .6مرحله ششم :بذار و وردار (بگذار و بردار)
بازیكن ،چهار سنگ را در مشت نگه می دارد و سنگ پنجم را به هوا پرتاب می کند و چهار سنگ درون مشت خود را روی زمین
می گذارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد و دوباره سنگ را به هوا پرتاب می کند و چهار سنگ روی زمین را جمع می کند و
سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 .7مرحله هفتم :يك دست
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد .یكی از آنها را برمی دارد و به هوا پرتاب می کند .چهار سنگ روی زمین را به هم نزدیک
می کند و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
مجدداً سنگ را به هوا پرتاب می کند و چهار سنگی را که روی زمین جمع کرده ،بر می دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 -8مرحله هشتم :بشكن و نشكن
بازیكن ،سنگها را بر روی زمین می ریزد و یكی از آنها را برمی دارد ،به هوا پرتاب می کند و یكی از سنگهای روی زمین را
برمی دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد .این عمل را برای سه سنگ دیگر که روی زمین است ،انجام میدهد .باید دقت کند
موقع برد اشتن سنگها از روی زمین ،یک درمیان صدای خوردن سنگها به هم شنیده شود که در واقع دو تا از سنگها به سنگ معلق
در هوا برخورد کرده و صدا می دهد که به آن بشكن میگویند و دو تای دیگر بدون صدا که به آن نشكن می گویند.
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 .9مرحله نهم :گالب پاش
بازیكن ،سنگها را روی زم ین می ریزد و یكی از آنها را برمی دارد و به هوا پرتاب می کند و یكی از سنگهای روی زمین را
برمی دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد .بعد هر دو سنگی را که در مشت دارد ،به هوا پرتاب می کند و سنگ دیگری را از
روی زمین برمی دارد و دو سنگ معلق در هوا را می گیرد .سپس سه سنگ درون مشت خود را به هوا پرتاب می کند و سنگ
دیگری را از روی زمین برمی دارد و سه سنگ معلق در هوا را می گیرد و حال چهار سنگ را که در مشت دارد به هوا پرتاب
می کند و آخرین سنگ روی زمین را برمی دارد و چهار سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 .11مرحله دهم :يكي بردار يكي بگذار
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد .یكی از آنها را برمی دارد ،به هوا پرتاب می کند و یكی از سنگهای روی زمین را برداشته و
سنگ معلق در هوا را می گیرد .بالفاصله یكی از سنگهای درون مشت خود را به هوا پرتاب می کند و سنگی را که درون مشت
خود دارد با یكی از سنگهای روی زمین عوض می کند و سنگ معلق در هوا را می گیرد و به همین شكل دو سنگ دیگر روی
زمین را عوض می کند و در آخر ،از دو سنگ درون مشت خود یكی را به هوا پرتاب می کند و سه سنگ روی زمین را جمع
می کند و برمی دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
.11مرحله يازدهم :يكي بردار دوتا بگذار
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد؛ یكی از آنها را برمی دارد و به هوا پرتاب می کند و دو تا سنگ از روی زمین بر می دارد و
سنگ معلق در هوا را می گیرد .بالفاصله یكی از سنگهای درون مشت خود را به هوا پرتاب می کند و دو سنگ درون مشت خود
را با دو سنگ روی زمین عوض می کند و سنگ معلق در هوا را می گیرد و در آخر یكی از سنگهای درون مشت خود را به هوا
پرتاب می کند و دو سنگ روی زمین را بر می دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 .12مرحله دوازدهم :يكي بردار سه تا بگذار
بازیكن ،سنگها را روی زمین می ریزد؛ یكی از آنها را برمی دارد و به هوا پرتاب می کند و سه سنگ از روی زمن برمی دارد
و بالفاصله یكی از سنگهای درون مشت خود را به هوا پرتاب می کند و سه سنگ درون مشت خود را با سنگ روی زمین عوض
می کند و سنگ معلق در هوا را می گیرد و در آخر یكی از سنگهای درون مشت خود را به هوا پرتاب می کند و سه سنگ روی
زمین را جمع می کند و بر می دارد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
.13مرحله سيزدهم :عروس
بازیكن ،سنگها را به هوا پرتاب می کند و بالفاصله با پشت دست آنها را می گیرد .هر تعداد از سنگها را که توانست با پشت دست
بگیرد ،بی حرکت نگه می دارد تا طرف مقابل او یكی را به عنوان عروس انتخاب کند .سپس بازیكن بقیه سنگها را به غیر از
عروس با مهارت از پشت دست به زمین می اندازد و با انگشت شست و نشانه دانه دانه سنگها را از روی زمین بر می دارد و در
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کف دست دیگر قرار می داد ،طوری که سنگ عروس از پشت دست نیفتد .بعد سنگ عروس را به هوا پرتاب می کند و با کف
دست آن را می گیرد.
در صورتی که بازیكن فقط یک سنگ را با پشت دست گرفت ،همان سنگ عروس است .و طرف مقابل دیگر حق انتخاب ندارد.
اگر بازیكن نتواند سنگی را با پشت دست بگیرد و یا موقع انداختن سنگها از پشت دست سنگ عروس به زمین بیفتد ،به اصطالح
سوخته و بازی را به نفر بعدی واگذار می کند.
 .14مرحله چهاردهم :دروازه اول (آبشار)
بازیكن ،معموال دست چپ خود را به صورت دروازه بر روی زمین می گذارد .به این شكل که انگشت نشانه را به روی انگشت
وسط قرار می دهد و با انگشت شست پل یا دروازه ای درست می کند و بر روی زمین قرارمی دهد و با دست دیگر سنگها را از
پشت دروازه بر روی زمین می ریزد .طرف مقابل یكی از سنگها را به عنوان عروس انتخاب می کند و سعی می کند سنگی را
انتخاب کند که سر راه دیگر سنگها قرار دارد و به دروازه نزدیكتر است؛ در واقع کار را برای حریف خود مشكل می سازد.
بازیكن بعد از انتخاب ع روس ،یكی از سنگها را برداشته و به هوا پرتاب می کند و یكی از سنگها را به غیر از عروس با یک ضرب
از دروازه عبور می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد .این عمل را در مورد بقیه سنگها انجام می دهد و در آخر سنگ عروس
را از دروازه عبور می دهد .در این مرحله نباید دست بازیكن موقع عبور دادن سنگ از دروازه با دیگر سنگها تماس پیدا کند و آنها
را تكان دهد.
.15مرحله پانزدهم :دروازه دوم (آبشار)
بازیكن ،مطابق دروازه اول؛ دست خود را بر روی زمین می گذارد و بعد از انتخاب عروس ،یكی از سنگها را بر می دارد به هوا
پرتاب می کند و دو سنگ مورد نظر خود را بر روی زمین می گذارد و بعد از انتخاب عروس ،یكی از سنگها را برمی دارد به هوا
پرتاب می کند و دو سنگ مورد نظر خود را به غیر از عروس با یک ضرب به هم نزدیک می کند و سنگ معلق در هوا را
می گیرد و مجدداً سنگ را به هوا پرتاب می کند و با یک ضرب دو سنگی را که به هم نزدیک کرده است ،از دروازه عبور
می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد و مجدداً سنگ را به هوا پرتاب می کند و یک سنگ را با یک ضرب از دروازه عبور
می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد و در آخر سنگ را به هوا پرتاب می کند و سنگ عروس را با یک ضرب از دروازه
عبور می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
 .16مرحله شانزدهم :دروازه سوم (آبشار)
بازیكن ،مطابق دو مرحله قبل دست خود را به صورت دروازه روی زمین قرار می دهد .بعد از ریختن سنگها و انتخاب عروس
توسط طرف مقابل ،یكی از سنگها را بر می دارد به هوا پرتاب می کند و سه سنگ مورد نظر را به هم نزدیک می کند و سنگ
معلق در هوا را می گیرد .دوباره سنگ را به باال پرتاب می کند و سه سنگ را نزدیک دروازه می کند و سنگ معلق در هوا
را می گیرد ،بالفاصله سنگ را به باال پرتاب می کند و سه سنگ را از دروازه عبور می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد و در
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آخر ،سنگ را به باال پرتاب می کند و سنگ عروس را با یک ضرب از دروازه عبور می دهد و سنگ معلق در هوا را می گیرد.
در دروازه سوم ،باید بعد از آنكه همه سنگها از دروازه عبور داده شد؛ سنگ درون مشت روی زمین را بردارد و سنگ معلق در هوا
را بگیرد (مثل چهار قل).
 .17مرحله هفدهم :بار آوردن
این مرحله پایانی بازی است .در صورتی که بازیكن تمام مراحل بازی را با موفقیت انجام دهد ،به وسیله بار آوردن می تواند امتیاز
کسب کند .بازیكن ،پنج سنگ را به هوا پرتاب می کند و با پشت دست آنها را می گیرد .دوباره آنها را از پشت دست به باال
پرتاب می کند و با کف دست می گیرد .تعداد سنگی را که توانست با کف دست بگیرد ،امتیاز بازیكن محسوب می شود.
 تذکر :هر بازیكنی که هر مرحله ای را با موفقیت به پایان برساند امتیاز آن مرحله را دریافت می کند و برای هر مرحله پنج امتیازمی گیرد و کسی که بیشترین امتیاز را کسب کند در نهایت برنده می گردد.
در صورتی که امتیاز بازی بین دو نفر یا دو تیم مساوی گردید با مرحله بار آوردن نتیجه مشخص می گردد.
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