
 بولینگ

 یسطح صاف یرا رو نگیتوپ بول دیبا ازیبه دست آوردن امت یدر آن برا کنانیاست که باز یورزش نگیبول

ورزش  نی. در ااستشدهیبار در مصر باستان انجام م نیورزش نخست نیرا بزنند. ا لهیبه نام م ییایبغلتانند تا اش

 گرم است( ۴۵۲. )هر پوند باشدیم ندپو ۱۶تا  ۶ نیها ببا وزن متفاوت وجود دارد، وزن توپ ییهاتوپ

 یازدهیامت

خاص  یکه در حالت ۱0 میدو ضربه دارد)به جز فر میکند وهر فر یم یرا باز میده فر کنیهر باز یهر باز در

ها و  نیپ یریها را با توپ بزند. نحوه قرار گ نیکند که در هر ضربه همه پ یم یسع کنیسه ضربه دارد( و باز

 است: ریها مانند شکل ز نیو شماره پ وندش یمثلث قرار داده م کیها به شکل  نیشماره آنها: از نگاه باال پ
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 Strike ازیاول و امت ضربه

خود قرار  یرا در محل ها نیده پ می( در ضربه اول هر فرPinsetterها ) نیقرار دهنده پ یکیمکان گاهدست

دو  ازیشود و امت یکامل م میفر ندازدیرا ب نیبتواند در پرتاب اول توپ خود، همه ده پ کنیدهد، اگر باز یم

کاغذ  یبر رو ای یده ازیامت یستم هایشود و در س یدارد جمع م ازیامت ۱0ضربه که خود  نیبا ا یضربه بعد

 کنیشود. به صورت مثال اگر باز ی[ گفته م۱ضربه استراک ] نیشودو به ا ینشان داده م Xضربه با عالمت  نیا

 ندازدیرا ب نیپ 3 یو در ضربه بعد نیپ ۴ یبعد میکرده و سپس در ضربه اول فر Strikeدر ضربه اول خود 

 شود: یم ریاو به شکل ز ازیامت
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 ۱7=  3+۴+۱0اول  میفر ازیامت دیکن یهمان طور که در جدول باال مشاهده م Strike ازیمثال امت - ۱ جدول

و تا  ۲۴=7+۱7نوشته شده است: میفر نیدر ا یقبل میاست که حاصل جمع آن با فر 7دوم  میفر ازیاست و امت

ضربه( ۱۲ها را در همه ضربات خود ) نیبتواند همه پ یکنیکند. پس اگر باز یم دایصورت ادامه پ نیآخر به هم

Strike شود. یم 300او  ازاتیکند جمع کل امت 

 Spare ازیدوم و امت ضربه



کند  یخط بلند م یموجود را از رو یها نیها را بزند، دستگاه پ نینتواند در ضربه اول همه پ کنیاگر باز یول

دهد  یخط قرار م یها را دوباره رو نیرا جمع کرده و سپس دستگاه پافتاده  یها نیو سپس گارد دستگاه پ

ها را  نیضربه همه پ نیبتواند در ا ،اگرموجود را بزند یها نیکند با پرتاب دوم توپ خود پ یم یسع کنیو باز

 ازیامت یها ستمیشود و در س یدارد جمع م ازیامت ۱0که خود  میفر نیاو با ا یضربه بعد ازیفقط امت ندازد،یب

. به صورت ندیگو ی[ م۲] ریضربه اسپ نیشود و به ا یضربه با عالمت / نشان داده م نیکاغذ ا یبر رو ای یده

کند  Spareرا بزند و ماندهیباق نیپ ۱و درضربه دوم  نیپ 9اول خود و در ضربه اول  میردر ف کنیمثال اگر باز

 شود: یم ریاو به شکل ز ازیامت ندازدیرا ب نیپ 3 یو در ضربه بعد نیپ ۴ یبعد میو سپس در ضربه اول فر
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۲۱  ۱۴ 

 ۱۴=  ۴+۱0اول  میفر ازیامت دیکن یهمان طور که در جدول باال مشاهده م Spare ازیمثال امت - ۲ جدول

و تا  ۲۱=7+۱۴نوشته شده است: میفر نیدر ا یقبل میاست که حاصل جمع آن با فر 7دوم  میفر ازیاست و امت

 کند. یم دایصورت ادامه پ نیآخر به هم

 Miss ضربه

 یها ستمیاست که در س Miss ایضربه او ازدست رفته  ندازدیرا ب ینیپ چینتواند در ضربه خود ه کنیباز اگر

 شود. یم داده نشان –ضربه با عالمت  نیکاغذ ا یرو ای یده ازیامت

 ۱0 میفر

 یکند دو ضربه بعد Strikeدر ضربه اول خود  کنیکه اگر باز نیا لیباشد به دل یضربه ا 3تواند  یم ۱0 میفر

در ضربه دوم  کنیاگر باز نیمحاسبه شود و همچن ازاتیوجود داشته باشد که با آن جمع شود و امت زین گرید

 یفقط در صورت میفر نیدر ا کنیزباوجود داشته باشد که با آن جمع شود پس  یکند ضربه بعد Spareخود 

کند در  Spareدر ضربه دوم خود  ایکند  Strikeدر ضربه اول خود  ایتواند سه ضربه داشته باشد که  یم

 نخواهد داشت. شتریها دو ضربه ب میمانند همه فر میفر نیصورت ا نیا ریغ

 Split ضربه

بشود که توپ  جادیا ییفضا ماندهیباق یها نیپ نیکه ب ندازدیب یهارا طور نیدر ضربه اول خود پ کنیباز اگر

در ضربه دوم  یها نیشود و انداختن همه پ یم جادیا Splitآنها بگذرد حالت  انیبدون برخورد با آنها از م

 ژهیو زهیجا ای ازیامت چیه Splitدر حالت  اه نیدارد. البته انداختن پ یادیز نیبه تمر ازیسخت شده و ن اریبس

 ندارد. یا

 



 ۱0و۶،7 یها نیرا انداخته است و پ ۱،۲،3،۴،۵،8،9 یها نیدر ضربه اول خود پ کنیباز دیفرض کن حال

 :ریاند مانند شکل ز ماندهیباق

۱0          7 

   ۶ 

برخورد کرده و سپس توپ بعد  ۶ نیخط پرتاب کند که به پ یتوپ را چنان در رو دیبا کنیحالت باز نیا در

برخورد کند که آن را  7 نیچنان پرتاب شود که به پ ۶ نیبر خورد کند و پ ۱0 نیکوچک به پ ریمس رییاز تغ

 شود. Spareو ضربه  ندازدیب

 یازدهیامت کیاتومات یها ستمیس

 ازهایهستند و امت چیسوئ کرویم ینوع آن دارا کیوجود دارند که  یکیمکان یهادستگاه نیاز ا ینوع کل دو

شرکت  یهامانند دستگاه گرددیارسال م یده ازیامت ستمیو به س شودیمحاسبه م هاچیتوسط آن سوئ

Brunswick  افزار و توسط نرم نیبه کمک دورب یازدهیامت یکیمکان یدستگاهها نیاز ا گریدر نوع د یول

پس از عبور توپ از  هیثان 3صورت که حدود  نیبد VIAو  AMFشرکت  یمانند دستگاه ها شودیانجام م

و به کمک  شودیگرفته م نیتوسط دورب یآمدن گارد محافظ، عکس نییسنسور توپ و بعد از پا یجلو

محاسبه  اتیافزار عملشود، سپس توسط نرمیشده شمارش م ختهیر یهانیتعداد پ ریپردازش تصو یهاکیتکن

 .ردیگیباال صورت م حاتیطبق توض ازیامت

 نگیبول یده زایامت یرانیا ستمیس

 یهاو توسط شرکت دیورزش در خارج از کشور تول نیا یده ازیامت یهاستمیس یتمام ۱393قبل از سال  تا

 تیموفق یاندازو نصب و راه یرانیا ستمیس نیسال با ساخت اول نیدر ا یول شدیم یاندازنصب و راه یخارج

 یهاستمینه تنها از س هاستمین سیشد و ا یساز یها بومدستگاه نیبه صورت کامل ا رانیآن در داخل ا زیآم

 دارند. زین یاز موارد برتر یاندارند بلکه در پاره یمشابه کمبود یخارج


