Spil med traditioner

Petanque
- også for dig
Spænding, udfordring og hygge

Spil med traditioner
Ny idræt for dig
Har du lyst til en idræt som supplement
til dine nuværende aktiviteter, eller
er din fysik ikke længere til de hårde
idrætsgrene? Så har du mulighed for
nye udfordringer og et godt kammeratskab i den lokale petanqueforening.
Lidt historie
Petanque er en idræt, der dyrkes af ca.
14.000 spillere i Danmark. Petanque i
sin nuværende form er udviklet omkring
1910 af Jules Lenoir, der var fransk mester i et kuglespil, men på grund af gigt
udviklede han reglerne for petanque.
”Pied Tanque” betyder, at benene skal
røre jorden.

Lokal forankring
Din lokalforening arrangerer petanquespil og klubaktivitet, og der er mulighed
for at deltage i stævner og turneringer,
som arrangeres af en af DGI’s landsdelsforeninger.
Spillet
Petanque er et strategisk spil, hvor
kreativitet og strategisk tænkning har
stor betydning. Samtidigt er petanque
et meget simpelt spil, som i alt sin
enkelthed går ud på at placere egne
kugler tættere på en lille trækugle end
modstanderens kugler.
”3. halvleg”
Gode spilleroplevelser og hyggen i
klubhuset efter spillet er væsentlige
elementer i petanque.

Petanque har enkle
spilleregler
1. Petanque spilles enten som single (en mod en), double (to mod to) eller triple (tre
mod tre). I single og double har hver spiller 3 kugler, i triple har hver spiller 2 kugler.
2. Man spiller med metalkugler, der vejer fra 650 til 800 gram og har en diameter fra
70,5 til 80,0 mm. Målkuglen, grisen, er af træ eller andet godkendt materiale og har
en diameter på 30 mm.
3. Træk lod om hvilket hold, der begynder. Vinderen af lodtrækningen tegner en
cirkel med en diameter på 35 til 50 cm. Ved alle kast skal begge fødder være inden
for cirklen.
4. En spiller fra det hold, der vandt lodtrækningen, kaster nu grisen ud i en afstand
på 6 til 10 m fra cirklen.
5. Derefter kaster en spiller fra samme hold den første kugle så tæt på grisen som
muligt.
6. En spiller fra det modsatte hold kaster nu den næste kugle og forsøger enten at
komme tættere på grisen eller at skubbe eller skyde modstanderens kugle væk. Det
hold, der har en eller flere kugler nærmest grisen, fører.
7. Det hold, hvis kugler ligger længst væk fra grisen, fortsætter med at kaste, til de
ligger nærmere eller ikke har flere kugler.
8. Når et hold ikke har flere kugler, kaster modstanderen resten af sine kugler.
9. Når alle kugler er kastet, tælles point. Det hold, der har kugler nærmest grisen, får
1 point for hver kugle, der ligger nærmere end modstandernes nærmeste kugle.
10. Der spilles til et af holdene har 13 point.

Din lokale klub er parat til at byde dig velkommen.
Helt uforpligtende får du lov til at låne kugler og
prøve, om petanque er noget for dig.
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En person fra DGI vil hjælpe os med
at komme igang.

DGI Petanque

