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கரம் ப ோட்டி – 2019 
 

கரம் ப ோட்டிகளுக்கோன விதிமுறைகள் 

1) ஒரு அணியின் முதல் ப ோட்டி ஆரம் மோகிய  ின்பு ஆள் மோற்றம் செய்யமுடியோது ( அவர்கள் 

இருவருபம ப ோட்டிகள் யோவும் முடிவுறும்வரர சதோடரலோம் ). 

2) அடிக்கும்ப ோது இரண்டு பகோடுகளிலும் டிஸ்க் ( disc )  டுதல்பவண்டும்.                                         

   ெோியோனது.                          

   ிரையோனது. 

3) Y- breake இல், ஒவ்சவோரு ஆரம் ங்களில் உரடத்தல் பவண்டும். 

 

4) அடிக்கும்ப ோது, ரக மற்றவர்களின்  குதிக்குள் செல்லக்கூடோது.       ிரையோனது. 

5) எதிர் அணியின் கோய் மூலம் கரம் செய்வதோயின் இரண்டு கோய்களுக்கு இரடயில் டிஸ்க் ( disc ) புகும் 

இரடசவளி இல்லோதப ோது மட்டுபம கரம் செய்யமுடியும். 

6) தவரோக அடிக்கும்ப ோது, அவர் தனது கோரய விழுத்தினோலும் அவர் சதோடர்ந்து விரளயோடும் 

ெந்தர்ப் த்ரத இைப் பதோடு அடுத்த தடரவயும் அடிக்கும் ெந்தர்ப் ரதயும் இைக்கின்றோர்( 

ஆனோல்,எதிர் அணி முடிவு எடுக்கலோம் அக்கோரய திரும்  ரவத்து அடிக்கும் ெந்தர்ப் த்ரத 

சகோடுப் தோ என்று தீர்மோனிக்கலோம்). 

7) ஆட்டத்தில் இறுதிக்கோய் ப ோடும்ப ோது, கோய் முன்பன விழுந்து டிஸ்க்கும் (disk)  ின்பும் பெர்ந்து 

விழுந்தோல், ஆட்டம் நிரறவுற்றது என கருதப் டும். 

8) தம்மிங் (Thumb shot) தவிர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

9) Nghl;bapd; Kbtpy; rkGs;spfs; tUk;gl;rj;jpy; mzpfspd; ntw;wp Njhy;tpiaj; jPu;khdpg;gjw;fhf xt;nthU Rw;W 
Nkyjpfkhf toq;fg;gLk;. 



 

10) எதிர் அணி ஆட்டம் சதோடங்கும்ப ோது, மற்ற அணி அரமதிரய கரடப் ிடிக்க பவண்டும். 

11) ஒரு கோய் ரமயத்தில் நிற்கும் ப ோது,கியீன் ( Queen )விழுந்து கோய் விைோதகட்டத்தில் கூடிய ரமயம் 

சதோிகிற குதியோல் கியீன் ரவக்கப் டல் பவண்டும். 

12) இரண்டு கோய்கள் ( single-தனியர் )மூன்று கோய்கள் ( Double-இரட்ரடயர்கள்) ஆட்டங்களின் ப ோது 

கவனிக்க பவண்டியது, எதிர் அணி கியீன் விரளயோடும் நிரலயில் இருந்தோல், தனது கோயோக 

இருந்தோலும் கரம் ண்ண முடியோது ( டிஸ்க் இரடசவளி இல்லோதப ோது மட்டும்  ).கியீன் ப ோட்ட 

 ின்புதோன் ப ோடலோம்.  

13) கோய்கள் அருகில் அல்லது கட்டில் இருக்கும்ப ோது, விரல்களோல் நகர்த்தினோல் அல்லது 

அடிக்கும்ப ோது கட்கோய் அரன்கினோல் ஒரு சுற்ரற இைக்கின்றோர். 

14) கரம் விரளயோடு வர்கரளவிட பவறு யோரும், ப ோட்டிக்கு சவளியில் இருந்து விரளயோட்டுக்கு 

உதவி செய்தல் தரடசெய்யப் ட்டுள்ளது. 

15) ஒரு அணி 24 புள்ளிகரள எடுக்கும்ப ோது எதிர் அணிக்கு புள்ளிகள் இல்லோத  ட்ெத்தில் ஆட்டம் 

முடிந்ததோக கருதப் டும். புள்ளிகள் எடுக்கும்ப ோது, 24 புள்ளிகளுக்குப் ின்னர் கியீனுக்கு புள்ளிகள் 

இல்ரல. ஆட்டம் 29 புள்ளிகளுடன் நிரறவுறும். 

16) நடுவர்களினோல் ப ோட்டி ஆரம் த்தில் ெில விதிமுரறகள் அறிவிக்கப் டும். ஒருெில ெந்தர்ப் ங்களில் 

நடுவர்கரள நோடும்ப ோது நடுவர்களின் முடிபவ இறுதியோகும்.  

17) Nghl;bf;F %d;wpYk; Fiwthd tpz;zg;gq;fs; fpilj;jhy; ,g; Nghl;b ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. 
 

 


