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Oleh :Mike Ryan - Special Olympics New Zealand (alih bahasa)



SEJARAHSEJARAH 
BOCCE

a Pe mainan Bocce telah dilak kan selama lebiha. Permainan Bocce telah dilakukan selama lebih
dari 7,000 tahun.

b. Bocce menjadi lebih popular secara umum
sebagai suatu olahraga internasional - untuk
kompetisi dan rekreasi.o pet s da e eas

c. Keuntungan dari Bocce untuk Special Olympics
adalah dasar permainannya dapat dilakukan oleh
siapa saja – dimana saja.

I. Bocce tidak perlu kekuatan,stamina,I. Bocce tidak perlu kekuatan,stamina,
kecepatan atau ketangkasan.

II. Bocce adalah olahraga untuk semua orang
umur, jenis kelamin dan kemampuan.

III Bocce adalah untuk kompetisi dan nonIII. Bocce adalah untuk kompetisi dan non-
kompetisi.

d. Setiap orang yang dapat menggulingkan bola -
dapat bermain Bocce.

B d P i B l d ie. Bocce serupa dengan Permainan Boules dari
Perancis atau Petanque, dan English Lawn Bowls.

f. Bocce, Boules, Petanque dan Lawn Bowls sebagai
satu “keluarga” merupakan salah satu dari tiga
olahraga yang melibatkan peserta terbanyak di
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olahraga yang melibatkan peserta terbanyak di
dunia.



TUJUANTUJUAN
BOCCE

a Mengg lingkan bola Boccea. Menggulingkan bola Bocce
sedekat mungkin ke pallina.

b M lk k b kb. Mengumpulkan skor sebanyak
mungkin sehingga mencapai
skor permainan (games).

c. Permainan boleh ditentukan
dengan mencapai skor yang
dit t kditetapkan

atau, bermain satu set angka
sampai selesaisampai selesai

atau, bermain dalam waktu
yang ditetapkan
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Lapangang
BOCCE 
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Lapangan

) 10 k ki d i b lik

BOCCE

3.05m

c) 10 kaki dari balik 
papan = untuk 
batas bola pada 
ronde awal 
permainan dan garis 
pelanggaran untuk 
mengarahkan danmengarahkan dan 
menembak 
(memukul, 
spocking)

18.29m

d) 30 kaki dari 
balik papan = 
garis tengah 
lapangan. Bola 
harus melewati 
batas ini padabatas ini pada 
awal ronde 
permainan.

e) Sama seperti 
“C” diatas.
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3.05m

3.66m

2000-2003 Peraturan 
Resmi Olahraga 

Musim Panas



LapanganLapangan
BOCCE

a. Lapangan berukuran: lebar 12 kaki (3.66m)
x panjang 60 kaki (18.29m).

b Permukaan dapat terbuat dari: rumput batub. Permukaan dapat terbuat dari: rumput, batu
kerikil, tanah liat, atau permukaan buatan.
Diupayakanpermukaan rata dan tidak
berubah-ubah.

c. Dinding – UJUNG dinding tingginya paling
sedikit 3 kaki (1 m) dan dinding samping
tingginya paling tidak harus sama dengan
ti i B l Btinggi Bola Bocce.

d. Marka atau Tanda-tanda:
[i] 10 kaki (3,05m) dari kedua ujung[i] 10 kaki (3,05m) dari kedua ujung
[ii] di tengah lapangan (30 kaki = 9,145m)
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PERALATAN
a Bocce dimainkan dengan satu set 8 bolaa. Bocce dimainkan dengan satu set 8 bola

besar.

b. Ke-8 bola boleh terbuat dari kayu atau logam,
tapi ukurannya harus sama besar.tapi ukurannya harus sama besar.

c. Bola untuk kompetisi harus berdiameter 4.20
inci sampai 4.33 inci = 107 sampai 110 mm.

d. 4 bola untuk satu tim harus bersih dan dapat
terlihat berbeda dari 4 bola milik tim lawan.

e Diameter Pallina harus antara 48 dan 63 mme. Diameter Pallina harus antara 48 dan 63 mm,
dan warnanya harus benar-benar berbeda
dari kedua set bola Bocce.

f. Peralatan lain = Bendera, Meteran danf. Peralatan lain Bendera, Meteran dan
Kerucut Visual atau silinder.

g. Alat bantu latihan = kerucut, matras/tikar,
gelang rotan and tali untuk garisan.

21 - 22 Juli 2006
TTT Bocce SOIna 

Yogyakarta 7

g g g



PERATURAN
1 START1. START

Koin dilemparkan oleh Wasit untuk menentukan tim
mana yang akan diberi pallina dan memilih warna
bola ATAU Kapten dari kedua tim melakukanbola ATAU Kapten dari kedua tim melakukan
lemparan koin.

2. RANGKAIAN PERMAINAN
* Pallina digulingkan atau dilempar oleh salah

seorang anggota tim yang menang undian koin.

* Tim yang menggulingkan pallina diberi TIGA kali
kesempatan untuk menggiring pallina ke daerah
di antara 30 kaki dan 50 kaki dari garis
permulaan - Jika tidak berhasil, maka …

* Tim lawan diberi SATU kali kesempatan untuk
melakukan lemparan - Jika gagal, maka ...

* Wasit meletakkan pallina di tengah lapangan
p d g i 50 k ki (15 24m)pada garis 50 kaki (15,24m).

* Pemain dari Tim A yang menggulingkan pallina
HARUS menggulingkan bola pertama.
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* Pemain da i Tim B ang melempa bola me eka* Pemain dari Tim B yang melempar bola mereka
dan wasit yang menentukan tim mana yang
paling dekat dengan pallina.

* Bola terdekat – bola MASUK; yang lain adalah
bola KELUAR.

* Tim dengan bola yang KELUAR melanjutkan
lemparannya sampai lemparannya lebih dekat,
dan kemudian Tim dengan bola MASUK.

* Ketika satu tim telah melemparkan ke 4 bola
mereka tim lain melanjutkan sampai merekamereka, tim lain melanjutkan sampai mereka
selesai melemparkan ke 4 bolanya.

* Ketika kedua tim telah melemparkan ke 4 bola
mereka, ronde permainan selesai.

3 CARA MELEMPAR3. CARA MELEMPAR

Pemain dapat melemparkan bola dengan cara
digulingkan, dilemparkan, dilambungkan atau
dibelokkan; dan dapat dengan sengaja memukul bola
milik lawan menjauhi atau keluar dari lapangan.j p g

Semua pelemparan harus dilakukan dengan gaya
tangan ke bawah.

Pelemparan dilakukan dari belakang garis 10 kaki
(3,05m).
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4 PENCATATAN ANGKA/SKOR4. PENCATATAN ANGKA/SKOR
Pada akhir setiap ronde, Wasit akan menentukan

banyaknya bola Bocce dari salah satu tim yang paling
dekat dengan pallina.

Keputusan ini dapat dibuat dengan cara melihat atauKeputusan ini dapat dibuat dengan cara melihat atau
mengukurnya.

Tim yang menang pada ronde itu, diberi penghormatan
untuk melempar pallina pada ronde berikutnya.

Jika permainan imbang/seri, tidak ada gunanyaJ a pe a a ba g/se , t da ada gu a ya
menghitung skor, dan ronde baru dimulai lagi.

Pallina dilemparkan oleh Tim yang menyebabkan
permainan jadi imbang/seri.

5 MENANG5. MENANG
4 pemain tim dengan satu bola per pemain = 16 poin

2 pemain tim dengan 2 pemain pada tiap ujung lapangan
dan 2 bola per pemain = 16 poin

2 pemain tim dengan 2 bola per pemain = 12 poin

1 pemain tim dengan 4 bola per pemain = 12 poin

TETAPI– dalam latihan atau turnamen pemenang dapat
ditentukan melalui sistem poin jumlah akhir atau
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ditentukan melalui sistem poin, jumlah akhir atau
batas waktu.



KESELAMATAN
L k k b l b k titi ia. Lakukan pemanasan sebelum berkompetitisi,
dan pendinginan setelah kompetisi.

b. Bola Bocce yang TIDAK digunakan, tetap
berada di atas tanah dan tidak boleh dipegang
atau dilemparkan di udaraatau dilemparkan di udara.

c. Bola Bocce yang tidak dipakai, diletakkan di
ujung belakang lapangan.

d. Bola Bocce berat dan dapat menyebabkan
cedera jika jatuh diatas kaki.j j

e. Bola Bocce yang berserakan di lapangan atau
tempat latihan dapat menyebabkan cedera
jika seseorang berdiri di atasnya atau
tersandung karenanya.

f l d d d l b kf. Bola Bocce dan dinding lapangannya bukan
untuk tempat berdiri.

g. Jangan pernah melempar bola Bocce kepada
seseorang – khususnya jika pelatih yang
mungkin sedang berada di dalam lapanganmungkin sedang berada di dalam lapangan.

h. Jangan mengadukan/mementalkan/saling
membenturkan dua buah bola Bocce secara
bersama-sama.
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TATA CARA
Atlet perlu didorong untuk mengikuti danAtlet perlu didorong untuk mengikuti dan
mematuhi “Peraturan di Lapangan” = TATA
CARA/ETIKET.

a. Jika bukan giliran anda, berdiri dengan tenang dana. Jika bukan giliran anda, berdiri dengan tenang dan
tetap berdiri di luar lapangan.

b.Tunggu hingga ronde selesai sebelum bergerak ke
ujung lain dari lapangan – selalu berjalan
disamping lapangan - BUKAN di tengah- tengahdisamping lapangan - BUKAN di tengah- tengah.

c. Tunggu hingga pemain lain melemparkan bola
mereka dan bergerak keluar lapangan, sebelum
anda melangkah ke dalam lapangan untuk

bil ili dmengambil giliran anda.

d.Jangan menyentuh bola sampai Petugas
memberikan instruksi untuk menggerakkannya.

e.Setelah memainkan bola, tinggalkan lapangan
tanpa menunggu lebih lama lagi.

f. Selalu mematuhi semua instruksi yang diberikan
oleh Petugas.
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g.Hormati pihak lawan dan juga Petugas.


