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كيفية اللعب

أفضل طريقة للتمتع ببونك هو أن يلعبها أربعة العبين )العبان لكل فريق(، 
خذوا أماكنكم ليكون كل فريق على أحد جانبي اللوح وكل العب مسؤول 

عن منصة إطالق.

“كفك”  جانبيه  على  هم  لمن  العب  كل  بتحية  دور  كل  ويبدأ  اللعبة  تبدأ 
فيحيي الالعب على يمينه وعلى يساره في الوقت ذاته. يمكنك إضافة جو 

من المرح بأن يهتف الالعبون معًا: بونك!

الخشبية  الكرة  ضرب  وحاول  اإلطالق  منصة  من  المعدنية  الكرة  اطلق 
لدفعها داخل مرمى الخصم.

أول فريق يسجل خمسة أهداف هو الفريق الفائز.

اليمين(  إلى  اليسار  )من  نقطة  بمقدار  النقاط  بعد كل هدف، حرك مؤشر 
وارجع الكرة الخشبية إلى نقطة البداية. يمكن ألفراد الفريق الواحد توزيع 
الكرات الحديدية بينهما ولكن ال يجوز إعطاء كرات معدنية للفريق الخصم 
إال في حالة واحدة وهي أن يفقد أحد الفريقين كل كراته المعدنية فيتلقى 
الفريق في هذه الحالة كرة معدنية واحدة فقط من الفريق الخصم تسمى 

)رصاصة الرحمة(. يبدأ الدور التالي بتحية )كفك( كالعادة.

- عندما تؤدي تحية “كفك” مع الالعبين، يجب أن تكون يدك خالية من الكرات.
   ال تحاول أن تخفي كرة معدنية في يدك أثناء التحية.

- يمكنك أن تلتقط الكرات المعدنية من خلف خط مرمى فريقك. يمكنك إعطاء 
   الكرات المعدنية لزميلك في الفريق أو أخذ الكرات من زميلك في الفريق.

- يحتسب الهدف عندما تالمس الكرة الخشبية الطرف المدبب في عمق المرمى.

يمكن أن يستمتع باللعبة العبان باتباع نفس القوانين. االستثناء الوحيد هو سيطرة 
كل العب على منصتي إطالق من كل جانب. ولكننا ننصح بأن يركز الالعب على 

منصة إطالق واحدة في كل دور.
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نهنئكم على قراركم الحكيم بشرائكم لعبة بونك الرائعة والتي ستقضون 
معها ساعات طوال من المتعة والضحك. اللعبة بسيطة جدًا: اضرب الكرة 
الخشبية بالكرات المعدنية وسجل األهداف! تتطلب لعبة بونك نظرًا ثاقبًا 
وتوقيتًا سليمًا وتعاونًا متباداًل بين أفراد الفريق. لن تتمكن من الفوز بمجرد 

إطالق الكرات بال تركيز.

ضع لوح اللعبة على سطح مستو.

ثبت منصات اإلطالق في أماكنها في زوايا اللوح.
ضع ثالث كرات معدنية في كل من زوايا اللوح.

ضع الكرة الخشبية على نقطة البداية في وسط اللوح.

لوح لعبة بونك واحد 4 منصات إطالق 12 كرة معدنية كرة خشبية واحدة



نقطة الهجوم الكاسح

تقنيات اللعب

هي طريقة طريفة لتسجيل النقاط وإلضافة جو من الحماس وخصوصًا أثناء 
اللعبة الثنائية. فباإلضافة إلى إمكانية تسجيل النقاط من خالل إدخال الكرات 
الخشبية داخل هدف الخصم، يمكنكم أن تطلقوا كل كراتكم المعدنية إلى 
في  كرة  أي  تبقى  ال  أن  بشرط  “هجووووم”  هتافكم  مع  الخصم  ملعب 
ملعبكم. بعد حصولكم على نقطة الهجوم الكاسح، توزع الكرات المعدنية 

على زوايا اللعبة من جديد بواقع ثالث كرات في كل زاوية.

عادة ما تستقر الكرة الخشبية أمام المرمى أو ما يسمى “اللقمة السائغة”. 
في هذه الحالة، فإن أفضل طريقة للدفاع هي “الضربة الجانبية” بأن تسدد 
الطموحين  الالعبين  بعض  يفضل  قد  الخشبية.  الكرة  خلف  المعدنية  الكرة 
اسلوب “الضربة المرتدة” بأن تسدد الكرة المعدنية لترتد عن الطرف المدبب 
عليه  فيجب  الخصم  الفريق  أما  أدناه.  موضح  هو  كما  المرمى  عمق  في 
استخدام اسلوب “الضربة المباشرة” لتسجيل هدف من هذه “اللقمة السائغة”

تتطلب لعبة بونك قدرًا من التركيز والتوازن بين الهجوم والدفاع. إذا واصلت 
إطالق الكرات بسرعة دون تركيز فستفقد كل كراتك! بينما يمكنك بضربة 
الكرة  بقاء  مع  الخصم  ملعب  إلى  الخشبية  الكرة  ترسل  أن  متقنة  جانبية 

المعدنية في ملعبك.

عليها  المحافظة  يرجى  المتقنة.  التوجيه  أدوات  على  بونك  لعبة  تعتمد 
اللعبة تحت  تبلل  الرطوبة. ال  العالية ومصادر  الحرارة  وإبعادها عن درجات 

أي ظرف كان.
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