
  تجهيزات آشنايي با
 و   گوي  از يك بازي فرانسوي بود آه با  فرمي فعاليت زدن توپ در يك مكان حوض مانند

 يا ballاين بازي در چمن بايك چوب دستي ويك توپ . به نام آروآت ,  مي شود  انجام حلقه 
bille آه آم آم به billiard  يا bill yard  ي اين پس از مدت.  معروف شد بازي مي شود
اين بازي را   زياد   فعاليت  از گرما و آنها   شد و به دليل نفرت داشتن  سرگرمي درباريان بازي

 .دادند آن را روي ميز در يك محيط بسته انجام مي و  محدودتر آردند
 

اين است آه   بيلي يارد بدانيد نخستين چيز آه بايد درباره ي   ,يدآن   رنگ ها نگاهخوب به     
ها  برخي از اين توپ.  هاي زيادي است توپي ديگر داراي توپ ي ازي برخالف باري هااين ب
يعني  نيز خط دارند  از آنها و تعدادي   يعني داراي رنگي يك پارچه هستند   ساده
 .ته آن ها سفيد و يك خط رنگي آه گرداگرد و ميانه ي آن قرار گرفته و نوك   آه توپي

 
تو   ٧ تا ١ از شماره ي  آه, ١٥تا  ١از شماره ي . هستند  شماره  يك  اي هر يك از توپ ها دار    

 ٨توپ شماره ي . توپ هاي خط دارد را تشكيل مي دهند ١٥ تا ٩پ هاي ساده واز شماره ي
٨ballنه  ٨توپ ,  بازي مي شود  استاندارد  تروقتي اين بازي به صو ,البته . آدام است ؟ 

يك توپ .  محسوب ميشود  توپ هاي خط دار ست و نه جرو گروه  ا ساده  توپ هاي   گروه جزو
 ) . ! توپ سياه را از دست ندهيد چون تمام توپ هايتان سياه مي شود  (خاص است 

 
 

  ياردچوب بيلي
                                                                 

        cue stick آن به  است آه شما به وسيله ي چوبي  يا همان چوب بيلي يارد    cue ball 
 و   نوك دار اين چوب بلند. مي زنيد   ضربه  مي شود نيز گفته توپ مخصوص آه به آن پيتوك

 . از سه قسمت تشكيل شده  دقيق است  هم خيلي
 

 سانتيمتر است ويك قسمت ١/٢٧قسمتي آه مقداري سفيد و با طولي تقريبا برابر  :     نوك     
 .آايوچويي در نوك

 .قسمتي صاف و صيقلي آم پهنا و بلند است در ميانه  :    بدنه     
 
 پيش Stick آه به صورت مخروطي به طرف ميانه ونوك stickپر پهناترين قسمت :   دسته    

 . سانتيمتر مي باشد ٤٧متر و ١وب تقريبا برابر طول اين چ. مي رود 
             

 ميز
 

 سانتيمتر طول ٢٧٤/٢٣ و   عرض  سانتيمتر١٣٧/١٥٥   برابر با  تقريبا  بيلي يارد  يك ميز     
مخملي از جنس پلي استر و پشم روي آن را پوشانده و داراي  و معموال يك رويه ي سبز. است 



وسط هر يك از اضالع بلنتر ميز , در گوشه ها و دوتاي آن ها در طرفين  تاي آن ها ٤ آيسه آه ٦
 .قرار گرفته اند

(  بازيگنان گچ بازي   جايي آه معموال  گرفته  قرار  اطراف ميز  پهن يك حاشيه ي نسبتا 
 .يا ليوان نوشيدني خود را روي آن قرار مي دهند ) توضيح داده ميشود  بعدا
  بدانيد ه ي آن چيز مهم بايد دربار دو
 
 آردن دست خود و مسلط شدن بر ميز استفاده مي آنيد   از اين حاشيه براي تراز  شما بايد     
. 

 
 اگر   زيرا  شما هرگز نبايد هيچ گونه نوشيدني و يا خوراآي روي آن قرار دهيد    

ب مي  آه يكي از مهمترين قسمت هاي ميز محسو روآش ميز  روي ميز بريزد  شما نوشيدني
 .دالر بپردازيد  $ ١٥٠تقريبا معادل   و شما بايد بهاي سنگيني  بايد عوض شود شود

 
شما . آوچك ميز يك دايره ي تو پر سفيد در دو طرف ميز قرار دارد  نزديك ضلع  آخر هر ميز تقريبا

 . خود را روي يكي از آن ها قرار دهيدCue ball بايد در ابتداي بازي 
 

 
Rack 

 
Rack يك شي سه گوش است آه بازي آن از آن براي مرتب آردن توپ ها استفاده مي آند. 

 . قرار مي گيرندRackتمام توپ ها در  
توپ ها مرتب آنار هم  مي آنيد تا   را گرفته وعقب و جلوRackعقب , با انگشتان خود دو طرف 

 .قرار گيرند 
بايد مراقب باشيد آه توپ ها .  خيلي مهم است Rackزيرا فضاي بين توپ ها در زمان برداشتن 

 . بچسبند خوب بهم
Rackبه وسيله ي توپ رآس در روي نقطه سفيد انتهايي ميز تنظيم ميشود . 

 

 
ما گچ را به نوك .  است   گچ  مي آنيم  استفاده  از آن  وسيله ي ديگري آه در طول بازي ما      
مي ماليم تا به ما آمك آند آه چوب در زمان ضربه زدن به توپ بهتر  وچويي چوب خودئآا



 .بچسبد 
 قوانين

 

 شما در اين سايت با   پيروي مي آند آه  گوناگون دنيا طبازي بيلي يارد از قوانين زيادي در نقا
 به آار مي  شما بايد اصطالحات آه در اين بازي.  آشنا مي شويد  قوانين استاندارد جهاني آن

 .رود را به خاطر بسپاريد زيرا اين اصطالحات در طول بازي زياد به آار مي روند
 
     Cue Ball )  بدون شماره آه شما در بازي فقط به اين توب حق يك توپ سفيد است ) : پيتوك

 .ضربه زدن را داريد 
 

  Object Ball )  اولين توپي آه در طول بازي پيتوك به آن ضربه مي زند) : توپ هدف. 
 
    Break  : بازي شروع مي شود  وقتي.  زده مي شود  ضربه اي است آه در ابتداي بازي 

 وسيله پيتوك اوين ضربه بازي را به سوي توپ هاي مرتب بازي آني آه از قبل تعيين شده به
 . مي گويندBreakشده مي زند وبه اين ترتيب بازي شروع مي شود به اين عمل 

 
     Pocketing a ball :  به اين عمل . وقتي يك توپ داخل پاآت رودSinking نيز گفته مي شود .

 
    Scratch :  يا توپ طرف مخالف را در پاآت آنيد درغير اين هنگامي آه شما هرگز نبايد پيتوك

 . مي گيريد و جريمه مي شويد Scratchصورت شما 
 
   Frozen :  ضربه زدن . وقتي آه توپ هدف به توپ ديگري ويا به ديواره ميز چسبيده باشد
 . اين توپ مقداري دشوار است   به

 
Position Play :  به (استراتزي بازي , چرخش الزم , سرعت الزم براي ضربه زدن , موقيت بازي

 ) .آدام توپ و از آجا ضربه بزنيم آه بهترين مقيت را براي ما فراهم آند 
 
    Cut:  به توپ هدف برخورد  آن در يك راستا  و  مستقيما ضربه مي زنيد وقتي شما به پيتوك 

 دهيد توپ   آات اگر شما به توپتا.  خواهد آرد   مستقيم حرآت  در يك خط توپ هدف ,  مي آند
.  مي آند   حرآت  و در يك زاويه مشخصي   داشت  نخواهد هدف شما ديگر حرآتي مستقيم

 در نتيجه به  ٤ ضربه مي زند و توپ ٤ مشخص به توپ   زاويه  پيتوك در يك به طور مثال در زير
  هدايت مي شود  آه پيشبيني شده سمت

 
Banking a shot : بزنيد و پيتوك شما به توپ هدف و توپ هدف   شما به پيتوك ضربه زماني آه 

اين به اين معنا است آه شما يا  ,   پاآت ها برود ي از داخل يك به ديواره ميز برخورد آند و
 ضربه زده  ٢در زير پيتوك به توپ .  خيلي خوش شانس هستيد  خيلي خوب بازي مي آنيد و يا

داخل )اگر با دقت و محاسبه زده شود (  به ديواره اصابت آرده و با يك زاويه مشخص ٢وتوپ 
 ) .اميدواريم ( پاآت مي رود 



 
 
     Combination :  اين در زماني صورت مي گيرد آه ما به پيتوك ضربه بزنيم و پيتوك به يكي از

 .توپ هاي خودما ن و آن توپ به توپ هدف ضربه بزند و آن را هدايت آند 
 

 
 

     Draw :  هنگامي آه شما مي خواهيد به پيتوك ضربه بزنيد و پيتوك به توپ ديگر و مي
مثال زماني آه توپ ( خواهيد آه پيتوك شما پس از ضربه زدن جلو نرود بلكه به عقب برگردد 

 .شما بايد به قسمت ميانه و پايين توپ ضربه بزنيد  ) شما نزديك پاآت قرار گرفته
   
 هنگامي آه شما مي خواهيد به توپي ضربه بزنيد و پيتوك شما سر جاي توپ هدف باستد     

 .بايد به قسمت مياني وباالي توپ ضربه بزنيد , ونه جلو برود و نه عقب 
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