
Bule – Petanque 
 Gra rekreacyjna pochodząca  
z innego kraju europejskiego   



Czym jest gra w Bule 

To tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami 
zręcznościowymi. Należy do najliczniej reprezentowanych 
dyscyplin sportu na świecie – w samej Francji liczba 
licencjonowanych zawodników wynosi 600 tysięcy. 
Petanka jest uprawiana coraz częściej w Polsce, głównie 
w parkach i niewybetonowanych skwerach.  
W Polskiej Federacji Petanque zrzeszonych jest ponad 
35 klubów. 



Francuska moda na grę w bule powoli 
dociera także do naszego kraju. 
Rozgrywka na pierwszy rzut oka może 
wydać się niezwykle prosta, w 
rzeczywistości wymaga jednak 
wyczucia i doskonałej precyzji. Na 
czym polega i w co należy się 
zaopatrzyć, by stać się pełnoprawnym 
graczem? 



Link 
https://www.youtube.com/watch?v=hPP_lcuK8mE&ab_channel=Telew
izjaTeletopSudety%C5%9Awidnica 

  

 



Zasady gry w bule  

Rozgrywki odbywają się na pozbawionym trawy placu np. 
na utwardzonym żwirze. Wymiary boiska dla gry 
turniejowej to min. 15m x 4 m, ale przy grze rekreacyjnej 
wymiary te mogą być zbliżone. Gra polega na rzucaniu  
z wytyczonego okręgu metalowymi kulami (bulami)  
o średnicy od 70,5-80 mm (ciężar od 650 do 800 g)  
w kierunku małej drewnianej lub plastikowej kulki  
o średnicy 30 mm nazywanej po francusku cochonnet, co 
znaczy prosiaczek (w Polsce częściej używa się nazwy 
świnka).  



Partię rozgrywa się w jednym z trzech 
możliwych składów  

- single (fr. Tête-à-tête) – 
jeden gracz przeciwko 
drugiemu, gracze mają po 
3 bule  

- dublety – w dwóch 
zespołach dwuosobowych, 
każdy gracz ma 3 bule  

- triplety – w dwóch 
zespołach trzyosobowych, 
każdy gracz ma 2 bule.  



Każda partia składa się z kilku rozgrywek. Rozgrywka trwa 
od wyrzucenia świnki do wyrzucenia przez graczy ostatniej 
kuli. W danej rozgrywce każdy gracz stara się umieścić 
swoją bulę bliżej świnki lub wybić punktujące (stojące 
najbliżej świnki) bule przeciwnika. Rzuca zawsze zawodnik 
drużyny, której kula aktualnie nie punktuje, czyli nie znajduje 
się najbliżej świnki.  



Po wyrzuceniu wszystkich kul gracze podliczają punkty. 
Zdobywa je tylko zwycięzca rozgrywki, którego kula stoi 
najbliżej świnki. Otrzymuje on punkt za każdą bulę 
umieszczoną bliżej świnki niż najbliższa śwince bula 
przeciwnika. Najniższy możliwy wynik rozgrywki to 1 punkt 
(bądź 0 w przypadku remisu), najwyższy w przypadku gry 
drużynowej - 6 punktów, przy singlach - 3 punkty. Zwycięzca 
rysuje nowe kółko w miejscu, gdzie była świnka, po czym 
rozpoczyna następną rozgrywkę. Partię wygrywa osoba bądź 
zespół, który osiągnął jako pierwszy 13 punktów.  



Rzucający kulą ma do wyboru trzy 
możliwości 

- albo celuje jak najbliżej 
świnki  

- albo w kulę przeciwnika, 
próbując ją od świnki 
odsunąć  

- albo stara się przesunąć 
samą świnkę tak, by oddalić 
ją od kuli przeciwnika. 



 
Link  
https://www.youtube.com/watch?v=Cj1BaQI-Y2w&ab_channel=MaskacjuszTV 

 
 

 

 



Podsumowanie 

Jak widać, zasady gry są bardzo proste. Wziąć w niej udział może 
więc każdy, kto jest w stanie unieść i rzucić metalową kulę. 
Najważniejsza w rozgrywce wydaje się być precyzja rzutu, a także 
przyjęta strategia, która sprawi, że nasze bile znajdą się bliżej celu. 

 

Ze względów na zasady, Boule to bardzo bezpieczna gra. Metalowe 
kule stanowią zagrożenie wyłącznie w przypadku ich nieprawidłowego 
wykorzystania. Wszystko to sprawia, że coraz częściej można spotkać 
się w parkach czy skwerach. Petanka stanowi doskonały sposób na 
relaks dla każdego – nie wymaga bowiem dodatkowego 
przygotowania ani specjalistycznych umiejętności. 
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