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Sejarah
• Pertama kali dimainkan pada tahun 1990 oleh 
Mr. Ming Hui Weng & Mr. Kuang-Chu Young di 
China Taipei.

• Berawal dari keinginan untuk memanfaatkan 
lahan kosong di taman.lahan kosong di taman.

• Bola tidak melayang saat dimainkan, murah dan 
tidak butuh tempat yang luas.

• Setelah 3 tahun, makin berkembang.
• Sejak 1995 mulai menyebar ke negara lain.
• Masuk Ke Indonesia pada tahun 2000-an



Alat dan Fasilitas

• Bola
• Mallet (tongkat pemukul)

• Gate (sasaran)
• dan sedikit lahan kosong• dan sedikit lahan kosong



Spesifikasi (Bola)

• Terbuat dari 
kayu murni dan 
berbentuk bulat.

• Ukuran: 9.5cm 
�0.2cm �0.2cm 
(diameter) dan 
350g � 60g 
(berat)



Gate
• Gate terbuat dari 

kayu, dengan 
asesoris tambahan, 
besi penyambung 
yang dibungkus 
selang, kayu selang, kayu 
bulat/kecil sebagai 
pengunci.

• Gate dilengkapi 
juga dengan besi 
untuk menancapkan 
gate pada tanah.



Mallet (Pemukul)
• Mallet terbuat dari kayu, 

dengan model huruf T. 
Berat: 800 grams.

• Panjangnya : 90cm �10cm 
(dari pegangan sampai 
bentuk botol pemukul).

• Panjang bentuk botol • Panjang bentuk botol 
21.5cm �0.5cm. Dibagian 
bawahnya dibungkus oleh 
karet, dengan diameter 
6.6cm �0.2cm, ketebalan 
bagian dasarnya 1.3cm 
�0.1cm, tinggi: 3.8cm 
�0.1cm, dan ketebalan 
sampingnya 0.5cm.



Lapangan
• Lapangan 
Woodball mesti 
berada pada 
lap.rumput atau 
tanah liat.tanah liat.

• Objek alami, 
seperti 
pohon,semak & 
gundukan, bisa 
dijadikan batas 
lapangan.



Lapangan

• Fairway: lapangan dalam woodball.
• Panjangnya antara 20 – 100 meter, 
lebar minimal 2 meter.

• Type fairway: kurang dari 35 meter 
(jarak dekat), 36-65 meter (jarak (jarak dekat), 36-65 meter (jarak 
sedang), 66-100 meter (jarak jauh).

• Ada bagian permulaan/ batas tempat 
pukulan pertama & batas sasaran



Batas Tempat Pukulan 
Pertama



Batas Daerah Sasaran



Prinsip Dasar

• Memasukkan bola 
kedalam gate dengan 
cara memukul bola 
dengan mallet/tongkat 
pemukul

• Memukul dengan jumlah 
pukulan sesedikit 

• Memukul dengan jumlah 
pukulan sesedikit 
mungkin sampai bola 
masuk gate/berusaha 
memenangi fairways 
sebanyak mungkin.

• Menghindari keluarnya 
bola dari batas 
lapangan. (out bound: 
OB)



Sistem Pertandingan
• Tipe Pertandingan:
1. Individu
2. Tim
• Metode Pertandingan:
(1) Stroke competition: Pemain/tim 

yang bisa menyelesaikan 
(1) Stroke competition: Pemain/tim 

yang bisa menyelesaikan 
pertandingan dengan jumlah pukulan 
paling sedikit adalah pemenang

(2) Fairway competition: Pemain/Tim 
yang paling banyak memenangi 
fairways adalah pemenang.



TerimakasihTerimakasih


