
Egy kis játékra hívnám meg a kedves olvasókat, mert játszani jó, ráadásul mindezt a 

szabadban tenni igazi felüdülés a testnek és a léleknek egyaránt! 

 

Két éve egy horvátországi kis halászfaluban a helyi férfiak bocsa játékát láttuk, ami nagyon 

magával ragadta az egész családot. Szurkolóként is hatalmas élmény volt látni, mekkora 

szenvedély van a játékosokban.  

Majd néhány hónappal később Pécsett, a Tettye-sétányon találkoztunk a barátainkkal, akik 

szintén golyókkal játszottak, de ők pétanque-oztak. Mindaddig azt hittem, ez egy új, divatos 

sport, de akkor megismerhettünk egy velünk egyidős kedves házaspárt, akik válogatott 

játékosok és a férj már ifjúsági csapatban is játszott, így kiderült, hogy Pécsett is évek óta űzik 

ezt a sportot kiváló eredményekkel! 

A játék egyszerűnek tűnik, mégis vonakodva mondtunk csak igent az első dobásra, hiszen 

akkor már tudtuk, milyen profikkal van lehetőségünk először „versenybe” szállni, ráadásul a 

labdajátékokban sem vagyunk erősek, így a kis golyókkal való célzás kihívást jelentett. 

Viszont nagyon hamar az a szenvedély és izgalom lett rajtunk is úrrá, amit a horvát férfiakon 

láttunk. Hatalmas élménnyel gazdagodtunk azon a napon! 

Azóta ha lehetőségünk van akár csak a családdal, akár a barátainkkal játszani, mindig sok 

örömet ad a pétanque. Egy hátránya van csak: könnyen rá lehet szokni és nehéz abbahagyni, 

mert mindig jön a „Visszavágót akarok!” felkiáltás!  

Mi az a pétanque? (ejtsd: pétank) 

Egy francia eredetű, könnyen elsajátítható golyós játék. (A játékhoz szükséges golyó szettet 

sportszerboltokban beszerezhetjük.) Játszható egyéniben és párosban fejenként három 

golyóval, illetve három fős csatban fejenként két golyóval. Egy mérkőzés menetekből áll. A 

játék célja, hogy a csapatok a golyókat közelebb juttassák a célgolyóhoz (öcsi), mint az 

ellenfél. Ezt közeltelítő dobással vagy az ellenfél golyójának kilövésével tehetik meg. Mindig 

az a csapat dob, amelynek a golyója rosszabb pozícióban van. Egy menet végén az a csapat 

kap pontot, akinek a golyói közelebb vannak az öcsihez. A mérkőzést az nyeri, aki előbb eléri 

a 13 pontot. 

Hol lehet játszani? 

Bár a versenyeket az erre a célra kialakított 12-14 méter hosszú, 3-4 méter széles pályákon 

rendezik, a játékra bármilyen terület alkalmas, ahol viszonylag kemény talajon kis rétegű 

salak, kavics vagy zúzott kő van. Ilyeneket legkönnyebben parkokban, sétányokon vagy pl. 

salakos teniszpályán találhatunk.  

Kik játszhatják? 

Ezt a játékot kortól és nemtől függetlenül bárki játszhatja, remek szabadidős tevékenység. A 

szabályok egyszerűek, a dobás technikája könnyen elsajátítható.  

 


