POPICE VERSUS BOWLING
Spui „popice", dar nu este acelaşi lucru ca „bowling"-ul.
Chiar dacă, în ambele cazuri, trebuie să dobori nişte popice. Există
o Federaţie Internaţională de Popice, împărţită în două mari
ramuri: „Popice" şi „bowling". „Popicele" sunt o disciplină
răspândită şi populară doar în Europa, acest sport fiind redus doar
la o simplă curiozitate în America de Nord.
„Popicele" în limbaj internaţional este denumit „9-pin
bowling", adică, în traducere „bowling cu 9 popice". Se joacă pe o
pistă mai îngustă şi mai scurtă decât cea de „bowling", la capătul
căreia se află nouă popice dispuse în formă de romb (şi care sunt
poziţionate la distanţă mai mare între ele, comparativ cu popicele
de la „bowling"). De asemenea, bilele de la „9 popice" sunt mai
mici decât cele de „bowling" şi, de regulă, nu au găuri.
La început, au fost popicele. E o activitate documentată încă din perioada antichităţii (egiptenii jucau popice,
în momentele de relaxare când nu construiau piramide). Jocul a cunoscut un mare „boom" în perioadele de recreere
medievală de mare senzaţie printre sătenii Ţărilor de Jos, atunci când le funcţionau morile de vânt şi nu aveau
probleme cu inundaţia când le bătea domnul Rin la uşă.
Lucru pe care îl puteţi vedea şi astăzi, dacă sunteţi umblat prin muzee şi vă plac picturile flamande. Popicele
erau un sport, cum se spune, cât se poate de popular. La propriu şi la figurat. Plăcut de saxoni şi teutoni. Nici nu e de
mirare că astăzi, din aproape 250 000 de jucători de popice, 130 000 sunt legitimaţi în Germania.
Jocul de popice tradiţional se joacă pe trei tipuri de suprafeţe: „Classic" (drepte, dintr-un linoleum sau material
sintetic special - astfel de piste sunt cele folosite în România), „Bohle" (formă diferită, alt tip de materiale) şi
„Schere" (pista este „mai largă" în zona unde sunt popicele").
„Bowling"-ul a venit abia la finele secolului XIX, în America.
„Bowling"-ul este tipic american: mai mare şi cu aditivi. Bilele de
bowling sunt mai mari şi au două sau (cel mai adesea) trei găuri,
în care, din punct de vedere strict matematic, sunt introduse fix
trei degete: arătătorul, mijlociul şi inelarul. Sexy, nu?
Jocul de popice a ajuns pe tărâm american laolaltă cu valurile
de emigranţi nemţi. Avea să fie interzis în 1842, printr-o lege,
Connecticut şi New York (chestiune care s-a mai petrecut şi în
Europa, prin Evul Mediu, Renaştere şi Reformă - fără succes şi
atunci). Americanii l-au interzis din mai multe considerente:
oamenii nu prea munceau şi preferau să bea şi să joace popice
pe bani, după nişte reguli neclare (de unde se explică şi multe
din bătăile care se porneau prin barurile vremii).
Odată cu standardizarea regulilor şi introducerea unei popice suplimentare, jocul tradiţional de „popice" s-a
transformat în „bowling" (cunoscut şi sub numele de „10-pin bowling"). În 1895 s-a înfiinţat ABC (American Bowling
Congress), care a stabilit normele de bază pentru punctaj, numărul de aruncări, dimensiunile pistelor, sau
poziţionarea popicelor.
Până acum aproximativ 60 de ani, popicele căzute erau repoziţionate „manual", de către personal
specializat, special angajat în acest scop. „Pinsetter"-ele (maşinile automate de repoziţionat bile au apărut la finele
anilor '40. „Popicele" europene au continuat să fie repoziţionate „cu sfori" până la sfârşitul anilor '70, după care şi în
acest sport au fost standardizate „pinsetter"-e.
În prezent toate concursurile de bowling aprobate, indiferent că este vorba de popice clasic sau bowling, se
pot organiza doar de către centrele sportive prevăzute cu maşini automate de poziţionat popicele. Cele cu sfori le
mai puteţi întâlni, eventual, prin bâlciurile de la ţară.
Reguli generale joc popice
- echipa este formata din 8 sportivi ( 6 jucatori si doua rezerve);
- - un joc cuprinde 120 lansari (aruncari) pentru categoria U14 pana la categoria A 50-59 si au dreptul de a juca
la veterani;
- - 120 lansari din care: 30 lansari pe 4 piste;

-

- 30 lansari din care: 15 lansari la plin (fiecare lansare la toate popicele si se
aduna cele doborate) si 15 lansari la izolat (prima lansare la toate popicele si
urmatoarele lansari pana se darama toata grupa de popice, se aduna
numarul de nouari, de cate ori au fost doborate toate noua).
- In functie de tipurile de joc se acorda un punct pentru o popica doborata
Reguli generale in jocul de bowling
In jocul de bowling, suprafata de joc este compusa dintr-un culoar de aproximativ 23,7 m lungime si 1 m
latime. Pe fiecare parte a culoarului exista cate un canal; daca bila se apropie de margine ea va cadea in canal si va
trece pe langa popice fara sa le loveasca.
Linia de avant are 4,5 m lungime iar la extremitatea ei se gaseste linia de foul. Jucatorul nu trebuie sa treaca
peste acesta linie. La 18,2 m de linia de foul se gaseste prima popica. Poicele sunt aranjate in 4 randuri dupa cum
urmeaza: primul rand contine 1 popica, al doilea rand 2, al treilea 3 iar al patrulea 4. Bila de bowling poate avea 2
sau trei gauri. Cele mai uzuale sunt cele de 3 gauri iar degetele inserate sunt indicele, mijlociul si policele. In jocul de
bowling nu este permisa incaltamintea obisnuita deoarece poate dauna suprafetei de joc. Un joc este realizat din
10 ferestre iar fiecare fereastra reprezinta un turn si in fiecare turn jucatorul are voie sa arunce bila de 2 ori. Daca
jucatorul darama toate popicele din prima se numeste strike; daca nu, o a doua lovitura este necesara pentru a
darama popicele ramase. Daca jucatorul darama bilele ramase din a doua incercare se numeste spare. Daca nu, se
numeste open frame. Daca jucatorul comite un foul (greseala), trecand peste linia de foul inainte de aruncare,
aceasta va fi contorizata ca o aruncare valida dar din care nici o popica nu a fost daramata. Daca popicele sunt
daramate de catre o bila care a intrat in canal sau de o bila care a ricosat din perna spate, aruncare nu se
contorizeaza si popicele sunt repozitionate.
Scorul. Intr-o fereastra deschisa (open frame) jucatorul este punctat doar dupa bilele daramate. In cazul
unui spare un / va fi trecut intr-un patratel in coltul din dreapta sus al ferestrei si scorul nu va fi introdus decat dupa
prima aruncare din urmatoarea fereastra. Atunci, punctajul acordat este 10 + numarul popicelor daramate cu prima
bila. Daca jucatorul realizeaza un strike, in patratul din dreapta sus va fi inregistrat un X si se vor acorda 10 puncte +
numarul total de popice daramate in urmatoarele 2 aruncari. Scorul perfect in bowling este de 300 de puncte
reprezentand 12 strike-uri consecutive, adica un total de 120 de popice daramate. De ce 12 strike-uri in loc de 10?
Pentru ca daca un jucator realizeaza un strike in ultima fereastra scorul in acea fereastra nu va fi inregistrat decat
dupa ce jucatorul mai executa doua aruncari; similar, daca un jucator realizeaza un spare in ultima fereastra, aceasta
situatie necesita inca o aruncare pentru a se putea inregistra scorul final.
Fiecare echipa are 4 jucatori. Fiecarei echipe i se va distribui un culoar iar scopul este obtinerea unui punctaj
colectiv cat mai mare.
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PREZENTAREA ACTIVITATII IN SPORTUL POPICE
Sportul popice se poate practica atat de baieti cat si de fete, de la varsta de 10 ani, pana la 23 ani, cand se
incheie perioada de juniorat.
Sectia de popice junioare a avut un parcurs bun de-alungul anilor, evoluluand din ce in ce mai bine.
Avem in componenta echipei cadete(10 – 18 ani) si junioare(18 – 23 ani).
Ne putem bucura de rezultatele bune si foarte bune ale urmatoarelor sportive, participante la campionatele
nationale si mondiale:
Nastase Andreea, Trifan Nicoleta, Sterea Violeta, Visan Loredana, Vasile Alice, Matei Ionela, Costache Ana,
Dumitru Mihaela.
Dorim ca si in continuare acest sport sa fie promovat in acest judet si oras, deoarece aici s-a nascut acest
sport si marii campioni, aici s-au format.
Avem o sala omologata la standarde internationale, asa incat se poate sustine campionate mondiale si alte
competitii, drept pentru care copiii orasului nostru, sunt asteptati la sala Vointa(strandul Vointa), din strada
Curcubeului, nr.46, antrenor Lixandru Mihaela.
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