
Pelivälineet:
1 maalipallo eli napa tai snadi
2 samaraitaista kuulaa / pelaaja

Pelin tarkoitus:
Pelaajan on tarkoituksena on saada ainakin toinen kuulistaan lähimmäksi
snadia oman heittovuoronsa päätteeksi. Mikäli tämä ei onnistu, pelaaja
tippuu pelistä. Näin jatketaan kunnes yksi pelaaja on enää jäljellä.

Ottelun tarkoitus:
Pelaajan tarkoituksena on voittaa sovittu määrä (esim. 4) pelejä.

Pisteenlasku:
Voitetusta pelistä saa yhden voiton.

Pelin kesto:
Peli voi kestää ihan mitä tahansa viidestä minuutista tuntiin, riippuen
olosuhteista (kuten pelaajien taito, maasto-olosuhteet, säätila, onnistuneiden
kilkkausten määrä, pelaajien valppausaste...)

Pelin aloitus:
Yksi pelaajista, edellisen pelin voittaja tai ottelun nuorin, heittää snadin
sopivaksi katsomaansa paikkaan. Tämän jälkeen suoritetaan ns. yhteislaukaus,
jossa kaikki pelaajat heittävät kuulansa yksi kerrallaan pelialueelle
mahdollisimman yhtäaikaisesti. Pelaajan on suositeltavaa seurata, mihin
omat kuulat päätyvät.

Heittopaikka määräytyy seuraavasti:
Pelaaja asettuu seisomaan kuula varpaidensa välissä ja rintamasuunta
maalipalloa kohti. Heiton aikana saa hypätä, kunhan laskeutuu samoihin
jälkiin. Pallon on heitossa kuljettava ilmassa vähintään n. 10 cm.

Heittokierroksen aloittaa se, jonka kuula on kauimpana snadista. Kaksi kuulaa
pyritään heittämään halutussa järjestyksessä snadia kohden siten, että ainakin
toinen niistä on oman heittovuoron päätyttyä lähinnä snadia.

Seuraava heittovuoro on sillä pelaajalla, jonka kuula on ensimmäisen heittäjän
jälkeen kauimpana. Näin edetään, kunnes kaikki pelaajat ovat heittäneet
kuulansa ja tässä heittovuorojärjestyksessä edetään seuraavilla
heittokierroksilla.

Tuomaristo:
Koko pelaajakunta toimii tuomaristona, jonka tulisi kyseenalaisissa tilanteissa
pyrkiä konsensukseen eli yhteisymmärrykseen.
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taistelupetankkia!
Nyt pelataan
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taistelupetankkia!
Nyt pelataan

Katso
esimerkkipeli

seuraavalta

aukeamalta!

www.nomasi.com/tp
tp@nomasi.com

Muutama perusseikka:
Pelivälineet:
- 1 maalipallo eli napa
- 2 samaraitaista kuulaa /

pelaaja

Voit käyttää samanlaisia kuulia kuin
tavallisessa petanquessa. Kuulia
valitessasi ota huomioon, että ne voivat
joutua koville pelattaessa esim.
kallioisilla alustoilla. Metalliset ns.
huoltoasemapallot käyvät varsin hyvin.

Pelitavat:
- Yksinpeli
- Paripeli

Yksinpelissä yksi pelaaja heittä aina
kerrallaan kaksi kuulaa, paripelissä
pelaavat vastakkain kahden hengen
joukkueet, joiden molemmilla jäsenillä
on yksi kuula. Kumpikin jäsen heittää
heittovuorollaan yhden kuulan
vapaassa keskinäisessä järjestyksessä.

Terminologiaa:

• heitto – yhden yksittäisen kuulan heitto
• heittovuoro – pelaaja tai pari heittää

molemmat kuulansa
• heittokierros – kaikki mukana olevat

pelaajat tai parit ovat heittäneet
molemmat kuulansa asianmukaisessa
järjestyksessä

• peli – koostuu heittokierroksista.
Voittaja on se joka jää viimeiseksi peliin
mukaan

• ottelu – koostuu useammasta pelistä
riippuen kilpailutyypistä

• avausheitto eli Yhteislaukaus – pelin
aloittava heitto

• Päällikkö eli kilpailun johtaja – kilpailun
järjestävän seuran nimeämä
vastuuhenkilö

• Konsensus – yksimielisyys ottelun
osallistujien kesken.  Pelin pitää edetä
kokoajan Konsensuksen vallitessa.  Kaikki
kiistatilanteet ja mahdolliset
sääntötulkinnat pyritään selvittämään,
kunnes Konsensus saavutetaan.
Poissaoleva tai keskustelua seuraamaton
pelaaja tulkitaan antavan myönteisen
vastauksen. Kiistanalainen henkilö
voidaan myös jäävätä Konsensuksen
piiristä eli Konsensus voi täyttyä
huolimatta enemmistön päätöksellä
jäävätyn henkilön mielipiteestä. Myös
pelistä jo pudonneet kuuluvat
Konsensuksen käsittelyn piiriin.

Poiminta:
Poimittaessa jalat
asetetaan siten, että
isovarpaiden ja kuulan
kautta kulkeva linja ja
maalipallosta kuulaan
kulkeva linja ovat
kohtisuorassa.

www.taistelupetankki.fi
tp@taistelupetankki.fi
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Gear:

- 1 Target Ball a.ka ”the Jack”
- 2 Boules that can be identified.

You can use Normal Petanque boules. 
Please note the boules undergo some 
stress in this game especially on a rocky 
terrain. Boules found common in e.g. 
gas stations do just fine.

Game setup:

- Single player game
- Game in pairs

In a Single Player Game the contestant 
makes two throws in a turn. In a Game 
in Pairs two teamed up contestants 
make one throw each during a turn. 
Throwing order and selecting the boule 
to be thrown are not fixed.

Pickup:
When picking up the 
boule, set your feet so 
that the line between 
your big toes and the 
boule is perpendicular 
to the line between the 
boule and the target 
ball.

Terminology:

•	 Throw - One single throw by a 
contestant.

•	 Turn - During a turn the contest-
ant or competing pair throws both 
boules.

•	 Round - Round is finished when all 
contestants or pairs still in the game 
have made their throws in agreed 
order.

•	 Game - Consists of rounds. The win-
ner of a game is the last player or pair 
still left in the game.

•	 Match - Contains multiple games.
•	 Starting shots - A throw made 

simultaneously starts a game.
•	 Chief aka Game Master - Person 

responsible for organizing the games.
•	 Consensus - A general agreement 

between the participants of a match.  
The game has to be played with an 
underlying consensus of the rules and 
how they apply in all situations in a 
game.  There are no external referees.

Basics:
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CORRECT!

INCORRECT!
INCORRECT! INCORRECT! INCORRECT!

INCORRECT!

Goal:
The player’s objective is to have at least one boule closest to the 
target ball at the end of one’s turn (after throwing both boules). If this 
is not successful, the player is out of the game. The game is played on 
until only one player is remaining.

Game duration:
A game can take anything from five minutes to an hour. Duration 
depends on terrain, player skills, weather etc.

The start:
The youngest player (or in the following rounds the winner of the pre-
vious game) throws the target ball.  The players line up and perform 
the starting shots by throwing their boules one at a time on to the 
playing field.  The throws should be made as simultaneously as pos-
sible.

First round:
The first proper round is started by the player whose boule is the fur-
thest from the target ball. The player stands with the boule between 
his/her legs and is facing the target ball.  This player throws both his/
her boules like this in no particular order. The objective of the game 
is to have at least one boule closest to the target ball after these two 
boules have been thrown, otherwise the player is out from the game 
immediately and the player’s two boules are collected aside.

Next:
Regardless of how the first player fared, next up is the player whose 
boule is the furthest from the target ball and who hasn’t yet thrown in 
this round. The next player throws both boules and the same system 
applies, if you’re not closest, you are out. The round continues like this 
until everyone has thrown and in the next round (and all the com-
ing rounds) the playing continues with the throwing order of the first 
round.

Let’s Play
Combat Petanque!

There is a game example on the next page!



Paula on nyt siirtynyt
kauimmaiseksi ja on hänen
vuoronsa heittää.

9

12

15

Anssin molemmat kuulat ovat
jo valmiiksi melko lähellä
maalipalloa. Hän varmistaa
asemansa kurottamalla
ensimmäisen kuulansa aivan
navan viereen.

Paulan ensimmäinen heitto
epäonnistuu ja osuu yläpalloon:
Anssin kuula liikahtaa vain
vähän ja oma kuula vierii kauas.
Kaikki jää yhden vaikean heiton
varaan.

Kaukana olevan kuulansa kanssa
Veikolla on tekemistä. Heitto on
näyttävä kilkki etäältä, mutta
myös oma kuula vierii kauas.

Profiili

Ylhäältä

Ylhäältä
11

14

17

Kaikki seuraavat heitto-
kierrokset pelataan samassa
järjestyksessä kuin ensim-
mäinenkin, huolimatta siitä
kenen kuula nyt on kauim-
mainen. Anssi siis jatkaa.

Paulan tilanne näyttää vaikealta.
Hänen molemmat kuulansa ovat
kaukana, ja Anssin molemmat
kuulat sen sijaan aivan kiinni
navassa.

Heitto on tarkka, mutta pallo
pomppii tällä kertaa Anssille.
Hän voittaa pelin, ja suorittaa
seuraavan pelin maalipallon
aloitusheiton. Tilanne ottelussa
on nyt 1 - 0 - 0 ja paljon ehtii
vielä tapahtua.

Ylhäältä

Ylhäältä

Ylhäältä1

1

4

7

Kun maalipallo on heitetty,
aloitusheitto suoritetaan
samanaikaisesti, mutta yksi
kuula kerrallaan. Tämä on ns.
yhteislaukaus.

Anssi poistaa kaikkein
lähimpänä maalipalloa olevan
kuulan tarkalla heitolla, mutta
oma kuula vierii samalla kauas.

Täydellinen vaihto! Paulan kuula
jää paikoilleen ja Anssin kuula
sinkoaa pois.

Ylhäältä

Ylhäältä

10

13

16

Toisen kuulansa Veikko tiputtaa
melko läheltä. Hetken hän
luulee jo päässeensä lähimmäksi
maalipalloa, mutta kuula ei
pysykään paikoillaan vaan valuu
rinnettä alaspäin. Veikko on
ulkona ja kerää kuulansa!

Toisella hän singauttaa Paulan
lähemmän kuulan aggressiivi-
sesti kauas maalipallosta! Upea,
voimakas kilkkaus!

Paula päättää yrittää navan
siirtoa, jossa ei pyritä heittä-
mään omaa kuulaa lähelle
maalipalloa, vaan siirtämään
maalipallo pois haluttuun
suuntaan.

Profiili

Ylhäältä

Tätä Paula
yrittää

Paula iskee toisen kuulansa
voimalla viimeisenä
heittovuorossa olevan Veikon
kuulaan saadakseen sen
mahdollisimman kauas
maalipallosta.

2

5

8

Pelaaja, jonka kuula on
kauimpana maalipallosta,
aloittaa ensimmäisen
heittokierroksen. Tällä kertaa se
on Anssi.

Anssi on toisella kuulallaan nyt
lähimpänä, mutta sekin on
heitettävä. Tässä tapauksessa
Anssi tyytyy vain pudottamaan
kuulansa maalipallon viereen.

Ylhäältä

Profiili

väh. 10 cm

3

6

Anssi päättää heittää kauimmai-
sen kuulansa ensimmäisenä ja
poimii sen. Poimittaessa jalat
asetetaan siten, että isovarpai-
den ja kuulan kautta kulkeva
linja ja maalipallosta kuulaan
kulkeva linja ovat kohtisuorassa.

Ylhäältä

Veikon kuulat

Anssin kuulat

Paulan kuulat

Maalipallo eli napa

Kilkkaus

90°

Kuvien symbolit:

Näin pelaat
taistelupetankkia
oikein!
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After the target ball has been 
thrown, the players perform 
the starting shots one boule at 
a time, simultaneously with the 
other players.

Veikko decides to drop his second 
boule close to the target ball.  At 
first it seems like an easy shot, but 
the boule takes a spin and rolls 
down a slope. Now Veikko has 
thrown both his boules and is not 
closest to the target ball, so he is out 
of the game. 

Veikko has some work to do.  
He hits Paula’s boule with an 
impressive shot, but it also takes 
his own boule a bit far.

Anssi hits the boule closest to the 
target ball with a sharp shot.  His 
own boule rolls far as well.  

Anssi uses his second boule ag-
gressively to shoot Paula’s boule 
far away.  This is flawless from 
Anssi.

Perfect switch!  Paula hits Anssi’s 
boule so that Paula’s boule stays 
perfectly still and Anssi’s boule is 
hurled far away.  

Paula tries to hit the target ball 
and move it next to her own 
boule and away from Anssi’s 
boules.  

Anssi decides to throw his furthest 
boule first.  He picks the boule up 
so that the line between his toes 
and the boule is perpendicular to 
the line between his boule and 
the target ball.

Anssi has both boules close to 
the target.  He strengthens his 
position by placing his first boule 
right next to the target ball.

Paula had her boule moved the 
furthest, so now it’s her turn.

Paula’s first throw fails.  She hits 
the top of Anssi’s boule.  Anssi’s 
boule barely moves and Paula’s 
boule rolls far.  The game is hang-
ing on Paula’s last throw.

The player with the boule fur-
thest from the target ball starts.  
This time it is Anssi’s turn to start.

The next rounds are played in 
the same order as the first round 
regardless of who is furthest.  
Anssi continues.

Anssi’s other boule, which hasn’t 
been thrown yet, is already clos-
est to the target ball.  This boule 
must be thrown regardless.  
Anssi picks it up and drops the 
boule in the same spot. 

The situation looks grim for 
Paula.  Both her boules are far 
away and Anssi has two boules 
next to the target.

Then Paula hits Veikko’s boule 
with force on her second throw 
to get Veikko as far away from 
the target ball as possible.  

Her shot is on target, but the 
target ball doesn’t move far 
enough.  Anssi is still the closest 
to the target and wins this game.  
Anssi throws the target ball to 
a new location to start a new 
game.  The game is 1-0-0 and 
anything can still happen.

 Veikko’s boules

 Anssi’s boules

 Paula’s boules

Target Ball

Shot

Here’s how to 
play Combat 
Petanque!

Top view Top view Top view

Top viewTop view

Top view

Paula tries to 
achieve this

Top viewTop viewTop view

Top view Profile

> 10 cm

Profile

Profile


