
ሕግታት ጸወታ ናይ ንእሽቶይ መይዳ ኩዑሶ እግሪ 

 

ዓንቀጽ 1 

መይዳ ኩዕሶ እግሪ 

ናይቲ መይዳ ኩዕሶ እግሪ ስፍሓት ፍርቂ መይዳ ኮይኑ ኖርማል ሜዳ እዩ ፡ 70 ሜትሮ x 52,5  ሜትሮ። 

እቲ ስፍሓት መይዳ ኩዕሶ እግሪ , እቲ ሕንጻጽ ናይ ፍርቂ መይዳ, እቲ መቅጻዕቲ ናይ ሪጎለ / እቲ ሪጎለ ትቀልዓሉ 

ነጥቢ ብተወሳኪ ኩሉ ክሕንጸጽ ኣለዎ። እቲ ናይ መቅጻዕቲ ቦታን እቲ ናይ ሪጎለ ዝቅልዓሉ ነጥብን 10 ሜትሮ ናብ ክልተ 

ጎድንን ንቅድሚትን ክርሕቅ ኣለዎ። እቲ ሪጎለ ዝቅልዓሉ ቦታ ድማ 9 ሚትሮ ካብ ቦርታ እዩ። እቲ ስፍሓት ናይቲ ቦርታ 

ድማ 5  ሜትሮ ንጎድኒ 2 ሜትሮ ንላዕሊ እዩ። 

 

ዓንቀጽ 2 

እታ ኩዕሶ 

እቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ድማ ወግዓውን ኖርማል ጸወታን ክከውን ኣለዎ። 

 

ዓንቀጽ 3 

ቁጽሪ ናይቲ ተጻዋታይ 

ሓንቲ ጋንታ 6 ተጻወቲ ክህልውዋ ኣለዎም። ንሳቶም ድማ ሓደ ቦርቴለን ሓሙሽተ ተጻወትን እዮም። 

ኣብ ሓንቲ ነብስወከፍ ጸወታ ክሳብ ሰለስተ ተጻወቲ ክትቅይር ትክእል። ብተወሳኪ እቶም ተቀይሮም  

ዝወጹ ተጻወቲ እንደገና ተቀይሮም ክጻወቱ ይፍቀደሎም እዩ። 

 

ዓንቀጽ 4 

ካብ ጸወታ ወጻኢ 

ኣብ ጸወታ እታ ኩዕሶ ካብ ብርኪ ንታሕቲ ክትኩብኮብ ኣለዋ። 

 

ዓንቀጽ 7 

ግዝየ ናይቲ ጸወታ 

ግዝየ ናይቲ ጸወታ 10 ደቂቅ እዩ። 

 
 

 

 



 

ዓንቀጽ 8 

ሓላዊ ልዳት 

እቲ ሓላዊ ልዳት ካብቲ ሕንጻጽ ወጻኢ ክጎይን ክቀልዕን ይፍቀዶ እዩ። 

ካብ ሕንጻጽ ውጻኢ እቲ ሓላዊ ልዳት ነታ ኩዕሶ 

 ክሕዛ ግን ኣይፍቀዶን እዩ። 

ሓላዊ ልዳት ነታ ኩዕሶ ክሳብ ፍርቒ መይዳ ጥራይ እዩ ክቀልዓ ዝፍቀዶ። 

 

ዓንቀጽ 9 

ቀየርትን ተቀየርትን 

እቶም ቀይሮም ዝኣትዉን ተቀይሮም ዝኣትዉን ብስምምዖም ኮይኑ ኣብቲ ናይ ትረይን መግበሪ ቦታ ክከውን ኣለዎ። 

 

ዓንቀጽ 10 

ቅላዕ መቅጻዕቲ 

ዝኮነ ቅላዕ መቅጻዕቲ ፊስካ ምስተሃረመ ክቅላዕ ኣለዎ። ኣብ ቅላዕ መቅጻዕቲ እቲ ዳኛ ፊስካ ክሃርምን ኢዱ ከመልክትን እዩ። 

 

ዓንቀጽ 11 

ኦፍ ሳይድ 

ኣብ ንእሽቶይ መይዳ ኦፍ ሳይድ ዝብሃል የለን። 

 

ዓንቀጽ 12 

ዘይሕጋዊ ጸወታን ስፖርታዊ ዘይኮነ ነገራትን 

ዓቀን መይዳ፣ 

ኣብ ጸወታ ፋውል ምስትፍጽም ወይ ድማ ጌጋ ምስትገብር ዳኛ ካብ ጸወታ ክኣልየካ ይክእል  እዩ። 

ኣብቲ ናይ ዋንጫ ጸወታ 2 ደቂቅ 

ኖርማል ጸወታ 5 ደቂቅ 

ኣብ ጸወታ ጌጋታት ምስትፍጽም ገበንካ ተራእዩ ንዝተወሰነ ግዝየ ካብ ጸወታ ክትእለ ትክእል ኢካ 

 

ዓንቀጽ 13 

ምቅያር ጌጋታት 

ዝኮነት ጋንታ ካብቶም ክስለፉ ዝግብኦም ተጻወቲ ንላዕሊ ኣብ መይዳ እንተውሪዳ  



እቲ ጸወታ ጠጠው ክብል ናይ ግድን ዩ። እታ ጋንታ ድማ ንክልተ ደቒቅ ዝኣክል ብጎደሎ 

ተጻዋታይ ክትጻወት እያ። እቲ ዳኛ ድማ ንኩሉ ነገር ይውስኖ። ዝኮነ ቅላዕ መቅጻዕቲ ድማ ነታ  

ኣንጻር ጋንታ ይዋሃባ ኣብቲ ኣታ ኩዕሶ ጠጠው ድበለትሉ ወይ ድማ ጌጋ ዝተፈጸመሉ ቦታ። 

 

ዓንቀጽ 14 

ፉጹም ቅላዕ 

ዝኮነ ተጻዋታይ ኣብ ናይ ሪጎለ ቦታ ጌጋ ምስድገብር ናይ 9 ሜትሮ ቅላዕ መቅጻዕቲ ኣሎ። እቲ ጌጋ ዝፈጸመ 

ተጻዋታይን እቲ ሓላዊ ልዳትን ኣብቲ ፋወል ዝተፈጸሞ ቦታ ጠጠው ክብሉ ኣይፍቀዶምን እዩ። እንተዋሓደ  

5 ሜትሮ ካብቲ ፋውል ዝተፈጸሞ ቦታ ክርሕቁ ኣለዎም። 

 

ዓንቀጽ 15 

ናይ ግዝየ መቅጻዕቲ 

ዝኮነ ተጻዋታይ ጌጋ ምስድፍጽም ናብቲ ኣካያዲ ናይቲ ጸወታ ወይ ድማ ናብቶም ሓለፍቲ ከይዱ ኮፍ ክብል ኣለዎ። 

ብድሕሪኡ እቲ ኣካያዲ ናይቲ ጸወታ ንካልኣይ ግዝየ ክጻወት እንተፍቂዱሉ ክጻወት ይክእል እዩ። 

 

ዓንቀጽ 16 

ቅላዕ 

እቶም ኣብ መይዳ ዝስለፉ ተጻወቲ ካብቲ ናይ ፍርቂ መይዳ ሕንጻጽ ክሰግሩ የብሎምን። 

እዚ ሕጊ እዚ ንዝኮነ ተጻዋታይ ናይታ ጋንታ እዩ ዝምልከት። እንድሕሪ እታ ኩዑሶ ካብቲ ናይ ፍርቂ መይዳ 

ሕንጻጽ ሓሊፋ እቲ ቅላዕ መቅጻዕቲ ነታ ኣንጻር ጋንታ ይዋሃባ። ዝኮነት ጋንታ ፉጹም ቅላዕ ምስ ትረክብ ዳይረክት 

ምቅላዕ ኣይፍቀድን እዩ። እቶም ናይታ ኣንጻር ጋንታ ተጻወቲ 1 

ናይ ዝኮነት ጋንታ ተጻዋታይ በደል ምስድፍጽም እሞ ካብ መይዳ ምስድባረር እታ ጋንታ ክሳብ መወዳእታ  

ብጎደሎ ተጻወቲ ክትውድኦ ክትግደድ እያ። እንድሕሪ ዝኮነ ተጻዋታይ በደል ፈጺሙ እቲ ጌጋታቱ ተራእዩ 

በቶም ኣካየድቲ ናይቲ ጸወታ እዩ ዝውሰን። 

 

ዓንቀጽ 17 

ካብ መይዳ ኩዑሶ ምእላይ 

ናይ ዝኮነት ጋንታ ተጻዋታይ በደል ምስድፍጽም እሞ ካብ መይዳ ምስድባረር 

እታ ጋንታ ክሳብ መወዳእታ ብጎደሎ ተጻወቲ ክትውድኦ ኣለዋ። እንድሕሪ ዝኮነ  

ተጻዋታይ ፋውል ፈጺሙ እቲ ጌጋታቱ ተራእዩ በቶም ኣካየድቲ ናይቲ ኩዕሶ እዩ ዝውሰን። 

 



 

 

 

 


