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1.0.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Званична правила за куглање у Специјалној Олимпијади се примењују на свим
такмичењима Специјалне Олимпијаде Интернационал. Наша правила,настала су на
основу међународних опште признатих куглашких правила које прописује
Муђународна куглашка федерација http://www.worldtenpinbowling.com/ спортски
програм,и у потпуности се примењују,сем,у посебним случајевима и уз посебну
дозволу надлежног званичног тела Специал Олимпикс Интернационал.
Посебним правилима регулишу се безбедност учесника у такмичењу,лекарски
прегледи и инклузивне (јунифајд) уткамице.
2.0.ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ
Опсег различитих званичних такмичења признатих од стране Специал Олимпикс
Интернационал,има за циљ да у своја такмичења укључи што већи број
спортиста,различитих способности .Предвиђено је да се за свако званично такмичење
формирају посебна правила,као и смернице за одржавање тих такмичења.
Тренери су ти који су одговорни за пружање обуке,као и за проналажење
одговарајућег спорта за сваког спортисту,без обзира на његове могућности.
У наставку је списак званичних такмичења на располагању у Специјалној Олимпијади
Србије:
-појединачно
-екипно
3.0.ВРСТЕ КУГЛАЊА У СПЕЦИЈАЛНОЈ ОЛИМПИЈАДИ
-игра с 10 чуњева : у овој се верзији игре користе најмасивнији чуњеви и кугле
највећих димензија с рупама у које се умећу прсти како би се кугла лакше држала и
закотрљала. Игра се у десет кругова или рунди а у сваком кругу сваки играч куглу баца
по два пута..
- игра с 9 чуњева : у овој се верзији користе компактне кугле израђене од хомогене
масе и без шупљина, нешто мањих димензија од оних какве се користе у куглању с 10
чуњева. Чуњеви су такође нешто мањи а на њихов врх су углавном причвршћене
струне којима се лакше подижу и слажу у почетну позицију.
4.0.ТЕРЕН
Конструкција куглачке стазе као и правила и опрема варирају од типа до типа игре. У
игри с 9 чуњева каква се најчешће игра у Европи, маса кугле је нешто испод 3кг док
њен прописани пречник износи 16цм. Кугле за кадете и јуниоре нешто су мање (15цм и
14цм). Кугле за игру с 10 чуњева могу имати и до 22цм у пречнику, тежити и до 7кг и
имати до 5 рупа за уметање прстију.
У куглању с 9 чуњева користи се 8 истоветних чуњева и један чуњ с круном (тзв. чуњ
бр.5 - краљ). Док обични чуњеви теже око 1750г (уз допуштено одступање од 30г), чуњ
бр.5 тежи око 1780г (уз једнако допуштено одступање).

Стаза је од линије с које се кугла избацује до семафорске стене дугачка 18,30м а
широка од 1,30 до 1,70м.
5.0.ИГРА
Код игре с 9 чуњева, игра се дели на три основна врсте: игра на пуне, игра на чишћење
и мешовита игра.
Код игре на пуне кугла се баца према свих 9 чуњева вредност сваког обореног чуња
износи 1 поен.
Код игре на чишћење први ударац једнак је као у игри на пуне али се игра након тога
наставља и сваким новим ударцем играч настоји се оборити преостале чуњеве.Сваки
ударац тако добија онолико поена колико је чуњева кугла оборила.
Код мешовитог начина једна серија удараца изводи се на пуне а друга на чишћење.
Ударац је исправан када играч куглу положи на даску за полагање а она пређе излазни
врх даске и активира фото ћелије.
Na takmičenjima igra može trajati 20min (za 50 bacanja), 12min (za 30 bacanja) i 8min (za 20
bacanja).

6.0.НЕРЕГУРАЛНИ УДАРЦИ
Нерегуларним ударцима сматрају се они код којих је:
-такмичар преступио
-кугла пала ван даске за полагање и на површину стазе
-колено или рука играча дотакнула тло приликом извођења ударца или се играч телом
ослонио на ограду
-кугла поскочила и није успела да активира фото ћелију
-кугла до чуњева стигла пре паљења зеленог светла (у ком случају ударац није
регистрован).
6.1.Хитац се понавља:
• ако играч изведе хитац, а на постољу прие учинка кугле падне један или више
чуњева
• ако кугла која се враћа падне из кугловода и омета играча у извођењу хица
• ако због техничких сметњи аутомат сам упали црвено светло и подигне
чуњеве, прије регистровања учинка кугле
• ако кугла у игри у пуне прође између чуњева 1 и 2 или 1 и 3, а притом не
поруши нити један чуњ,
• одлуком главног судије, која је коначна, ако сматра да је неко од присутних
на било који начин физички ометао извођење хица.
6.2.Чуњ је исправно пао:
 ако га сруши кугла
 када га региструје аутомат унутар 4 секунде
 када видно лежи, а аутомат га не региструје
 када је видно наслоњен на страницу /мантинелу/
6.3.Чуњ је неисправно пао:
 ако је срушен куглом која се одбила од странице
 ако је срушен куглом која се одбила одостраг

7.0.ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
Правила налажу да је обавезна опрема сваке куглачке сале:
 часовник,
 либела
 вага, мерна трака (20цм)
 метални лењир
 шаблона за чуњеве
 шаблона за кугле
8.0.ТРЕНЕР
Сваки појединац или свака екипа могу имати самоједног тренера,који има обавезу да
стоји искључивоу простру њамењеном за тренере.
Спортсита може отићи до свог тренера алине сме да напусти свој простор.
9.0.ОПРЕМА
Сваки спортсита мора бити уредно обучен.
На себи мора имати кошуљу са крагном и кратким рукавима.
Доле може да има шортс,бермуде,а жене могу имати сукњу.
Није дозвољено носити спортски шортс.
Сви морају имати ципеле за куглање.
Сви спортсити морају имати чарапе.

