قوانین و نحوه بازی دوزپا
ٍسایل هَرد ًیاز ترای ایي تازی :
  9حلقِ تِ رًگ ّای شاد ٍ هتفاٍت از یکذیگر تعذاد ًفرات شرکت کٌٌذُ در ّر گرٍُ ً 3فر جوعاً ً 6فر . 6قطعِ پارچِ یا ّرٍسیلِ دیگر کِ گرٍُ ّا در رًگ هتفاٍت تِ تازی هی پردازًذ اتعاد زهیي  :حسة جٌس ٍ سي افراد کویتِ ترگساری طراحی هی ًوایذًحَُ اجرای تازی :
ًحَُ اجرای تازی دٍزتازی شثیِ دٍزیاتی است تا تفاٍت تِ شرح ریل :
اتتذا  9حلقِ را در کٌار ّن چیذُ هاًٌذ شکل هقاتل
 ًقطِ شرٍع هساتقِ را تِ فاطلِ  7هتر هشخض هی ًوایین ٍ از ّر گرٍُ ً 1فر تا ترداشتي دستوال (شییرًگی) هختص گرٍُ خَدشاى در ًقطیِ شرٍع تازی قرار هی گیرًذ ٍ تا سَت داٍر ّر دٍ تِ سوت حلقِ ّا
دٍیذُ ٍ پارچِ هَرد ًظر را در یکی از خاًِ ّا ) ّر کذام از ًفرات در یک خاًِ جذا قرار هی دٌّذ ٍ تالفاطلِ
تِ ًقطِ شرٍع تاز هی گردًذ ٍ تِ هحض تازگشت ًفر دٍم تا ترداشتي پارچِ تعذی تِ سوت حلقِ ّا هی رٍد
ٍ پارچِ ّا را در یکی از حلقِ ّا قرار هی دّذ ٍ ایي کار تا آًجایی اداهِ هی یاتذ کِ پارچِ ّا توام شذُ ٍ
دٍتارُ ًفر اٍل گرٍُ تِ سوت حلقِ ّا دٍیذُ ٍ جاتجایی پارچِ ّا در خاًِ ّا را اًجام هی دّذ ٍ ّر فرد تٌْا
یک پارچِ را هی تَاًذ جاتجا کٌذ تِ طَری کِ پارچِ ّا در یک خط تِ طَرت عوَدی یا افقی یا هَرب
تاشٌذ آى گرٍُ ترًذُ اعالم هی شَد ٍ  1اهتیاز کسة هی ًوایٌذ .
ًکتِ :
 ّرفرد ترای جاتجایی پارچِ ّای حلقِ هرتَط تا گرٍُ خَد تٌْا  5ثاًیِ زهاى دارد هکث کٌذ کارجاتجایی رااًجام دّذ.
 تازیکٌاى حق جاتجایی پارچِ ّای حریف را ًذارًذ ٍ تٌْا پارچِ گرٍُ خَد را هی تَاًٌذ جاتجا کٌٌذ. تازیکٌاى حق ّل دادى  ،پشت پا زدى ،گرفتي ،شارش کردى ٍ تکل حریف را ًذارًذ. زهاًی کِ تازی هساٍی شذ تا طالحذیذ داٍر هساتقِ ،تازی تکرار اعالم هی گردد. -زهاى هساتقِ  10دقیقِ هی تاشذ ٍ ّر تین کِ اهتیاز تیشتر تِ دست آٍرد ترًذُ تازی خَاّذ تَد.
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