
 

                                           

1 – 10 J JACKS                                      1 PUAN 

2-  10 MEKİK                                         3 PUAN 

3-  10 SQUATS                                      5 PUAN 

4-  30 Sn PLANK                                   8 PUAN 

5-  10 SNAV                                        10 PUAN 

6- 10 SQUAT JUMP (Super STRIKE)  15 PUAN                         

                                            



OYUN KURALLARI: 

Oyun bireysel yada  ikili, üçlü, dörtlü takımlar halinde oynanabilir. 

Atış mesafesi en az 3m olmalıdır ancak atış mesafemiz ne kadar uzak olur ise oyun o kadar 

heyecanlı olacaktır. Atış mesafesi belirlendikten sonra 6 adet labutu 3-2-1 üçgen olacak şekilde 

diziniz. Labutları dizerken her iki labut aralığının en az 1 karış olmasına dikkat ediniz. Oyuna 

başlamadan önce yerleştirdiğiniz labutların yerlerine bir işaret koyunuz ki her devrilişten sonra 

tekrar ölçmek zorunda kalmayalım ve labutlarımızı tekrar aynı yere koyabilelim . 

Oyuna başlarken  A4 keğadına herkesin  isminin yazılı olduğu bir scorboard yapınız. Oyunda 

oyuncular aldıkları puanları oyun bitinceye kadar bu skorboarda alt alta yazmalıdırlar. Oyun 

bittiğinde toplanacak puanlar sizin günlük bireysel puanınız olacaktır. 

Atışlar mutlaka bowling kuralında olduğu gibi yerden yuvarlanarak yapılmak zorundadır.  

Her oyuncu kendi devirdiği labutları tekrardan aynı yerlerine kendisi koymak zorundadır. 

Oyun: 

Oyuncu  atış sonrasında bir önceki  tablodaki gibi puanlar toplayacaktır. Eğer ; 

1 adet labut düşürür ise (1 puan)  ancak o puanı alabilmesi için 10 jumping jacks 

yapmak zorundadır  

2 adet labut düşürür ise (3 puan) ancak o puanı alabilmesi için 10 mekik  yapmak 

zorundadır 

3 adet labut düşürür ise (5 puan) ancak o puanı alabilmesi için  10 squat yapmak 

zorundadır 

4 adet labut düşürür ise( 8 puan )ancak o puanı alabilmesi için 30 sn plank  

yapmak zorundadır 

5 adet labut düşürür ise (10 puan )ancak o puanı alabilmesi için 10 snav  yapmak 

zorundadır 

6 adet labut düşürür ise Super Strike (15  puan) ancak o puanı alabilmesi için 10 

squat jump  yapmak zorundadır 

NOT. Eğer oyunu 2-3 kişilik takımlar halinde oynuyorsak bir takımda bütün oyuncular atış hakkını 

kullandıktan sonra diğer takım oyuncuları atış yapabilir. 3.sayfayı atlamayınız  … 

 



Oyunu daha da eğlenceli hale getirmek mi istiyorsunuz ? 

Atış yapan oyuncu düşürdüğü labut puan değeri kadar puanı kendi 

kazanır ve kendi  hanesine yazar ama hareketleri diğer oyuncular 

yapmak zorundadır.  

Örneğin; ben bir atış yaptım ve 5 labut devirdim. Ben 10 Puan 

kazanıyorum ancak 5’in karşılığı 10 şınav olduğu için 10 şınavı rakip 

oyuncular yapmak zorunda kalıyor  

Şimdiden iyi 

eğlenceler   


