
المقدمة
	لالمسائ	في	التوعیة	على	للمساعدة	اللعب	طريقة	تَستخدم	حدود	بدون	كريكت

	مختلفة	أشكال	ونستخدم	"الكريكت"	تدعى	رياضة	بممارسة	.الصحیة	و	االجتماعیة
	لوحاتال	ھذه	و	األلعاب	من	السلسلة	بھذه	المشاركین	بین	الحوار	لتشجیع	اللعبة	من

.المختلفة	النشاطات	شرح	على	تساعد	التعلیمیة

	التي	المھارات	تدعم	والتي	النشاطات	من	سلسلة	من	مكونة	لعبة	الكريكت	لعبة
	و	الكريكت	مضرب	يكون	أن	يمكن	.الرياضة	ھذه	ممارسة	عند	المشاركون	يستخدمھا

	و	استخدامھم	تعلم	السھل	من	لكن	و	،المشاركین	على	جديدة	الخشبیة	القواعد
	تمتعيس	لكي	التعلیمیة	اللوحات	ھذه	في	متوفر	استخدامھم	كیفیة	و	عنھم	الشرح
.اللعبة	بلعب	الجمیع

	النشاط	ذالھ	كنتیجة	وأھمیتھا	النقاشات	أثناء	الالعبین	فیھا	يشاركنا	التي	المعلومات
	لىع	والمساعدة	للتغییر	بأصواتھم	لإلدالء	الفرصة	األطفال	تعطي	وكما	عام	بشكل
.مستقبلھم	وتأمین	تطوير

Introduction
Cricket Without Boundaries uses play to help deliver important social and
health awareness messages. By playing a sport called ‘Cricket’ we use
variations of the game to encourage discussions amongst participants in a
session, which these coaching cards will help you deliver.

The cricket games are simple activities which use skills that participants will
have used when playing other sports. The cricket paddle and sticks-set may
be new, but they are easy to use and these cards explain how they are used
to play the game, which can be enjoyed by everyone.

The information that the participants provide during discussion is a
valuable outcome of our sessions, allowing children to have a voice in
change to help develop their futures.

The main thing is that sessions are fun for everyone, it’s safe and the
children and young people’s voices are heard.



التتابعسباقات

النشاط

	عالتتاب	سباقات
	جداً 	جیدة

	للمجموعات
	أو	الكبیرة

	كتسخین
	بدء	قبل)احماء(

	اللعبة

النشاطرسالة

	واحترام	ودعم	تشجیع
.الفريق	أعضاء
	انھاء	عند	األحتفال
	كانت	مھما	السباق

النتیجة

للمھاراتأفكار

المضربعلىالكرةاتزان
المضربعلىالكرةارتداد
مستوىفوقالكرةرمي

الذراع
األرضعلىالكرةرمي

وإلتقاطھا

للحركاتأفكار

)المخروط	(	الكوز	حول	اركض
)المخروط	(	الكوز	بتخطي	قم
كاألرنب	بالقفز	قم
كالدجاجة	ساعديك	بتحريك	قم
	و	)	المخروط	(	الكوز	الى	بالركض	قم
.مضحكة	برقصة	قم
	و	)	المخروط	(	الكوز	الى	بالركض	قم

Activity

Relay	races	are	really	
good	for	big	groups	
or	as	a	warm-up	
before	a	game

Messaging

Encourage,	support	and	
respect	our	teammates.	
Celebrate	completing	
the	race	no	matter	
where	we	finish.

Relay Races

Balance	the	ball	on	the	
paddle
Bounce	the	ball	on	the	
paddle
Throw	the	ball	over	arm
Bounce	the	ball	off	the	
ground

Run	around	the	cone
Skip	around	the	cone
Jump	like	a	rabbit
Flap	like	a	chicken
Run	to	the	cones	and	do	a	silly	
dance



!	اركض	،واحداثنان،	،ثالثة

الوقت

دقیقة20-30

المعدات
عددكرات 3
عددمضرب 1
القواعدمجموعة 2

الھدفيشكالنو
( (أو عددبالستیكمخروط 2

النشاط
	فخل	االختباء	الالعبین	على	يجب

	ضرب	يتم	أن	إلى	المخروطات
	الكرة	لتفادي	وذلك	الكرات	جمیع

	)حماية(

النشاطرسالة
جیداً العمليجعلناالذيما

؟كفريق

التحاوروالمعلوماتتبادل
بالفريقالعبلكلمختلفةأدوار

اآلخريناحترام

فريقینعلىالمجموعةتوزيع

الرماةبأتجاهكراتثالثةبضربسیقومالمضربالعب
القواعدمجموعةحولبالركضالمضربالعبسیقوم

الكراتألرجاعسويةً بالعملالكراتجامعيسیقوم
الكوزعلى .	 عنبالتوقفالمضربالعبيوسیقوم

القواعدعلىالكراتتعادعندماالركض .	 الدوراتعدد
تعتبرالھدفعالمتيحولالمضربالعبيبھاقامالتي
المضربالعبيجمیعيسددعندماو،لفريقھمنقاطًا 

الكراتجامعيفريقمعاألدوارتبادليتمضرباتھم

بكلتاالمضربحمل
الیدين

ارتفاععلىحافظ
والرأسمستوى

رؤيةمنلتتمكنالعین
الكرة

المضربالعب الدور- الكرةالتقاط الدور-

	نالیدي	كلتا	استخدام
الكرة	إليقاف

	ذلك	و	الركبتین	حني
	التحرك	من	للتمكن
بسرعة



Three,	Two,	One,	Run!

Time

20-30	minutes

Equipment

3	balls
1	paddle

2	sticks-sets	(or	cones)	
4-12	cones

Activity

Players	must	wait	behind	
the	cones	until	the	last	ball	

is	hit	(safety)

Messaging

What	makes	us	work	well	
together	as	a	team?

- Communication
- Different	roles
- Respecting	each	other

Divide	group	into	two	teams

The	collectors	work	together	to	return	the	balls	to	
the	cones.	The	hitters	stops	running	when	the	balls	
are	returned.	The	number	of	times	the	hitters	have	
run	around	the	sticks-set	is	added	to	the	team	score.	
Every	hitter	in	the	team	hits,	then	the	teams	switch

Hold	the	paddle	with	
two	hands

Keep	head	up	and	
eyes	level	so	you	can	

see	the	ball

Skills	- hitting Skills	- collecting

Two	hands	together	
to	stop	the	ball

Knees	slightly	bent	
so	you	can	move	

quickly

The	hitter	hits	three	balls	towards	the	collectors.	
The	hitter	starts	to	run	around	the	stick-sets.



	ارمي	،	أستعد	،	جاھز

الوقت
دقیقة10-20

المعدات
عصي	مجموعات4

كرات	6
مخروطات	10

	أوراق	أو	كتابة	ألواح	4
أقالم	4

النشاط
	للحفاظ	المخروطات	خلف	من	بالرمي	قم

سالمتك	على

النشاطرسالة
فينواجھھاالتيالمصاعبھيما

؟مجتمعنا
	الى	الذھاب	من	األطفال	يمنع	الذي	ما

؟المدارس

	وثم	األسئلة	ھذه	على	باإلجابة	قم
	قم	و	القواعد		مجموعة	فوق	باتزان	ضعھا

	ھاإلسقاط	باتجاھھا	الكرة	برمي	ذلك	بعد
	و	المصاعب	تلك	على	التغلب	و

.التحديات

	بشكل	بالوقوف	قم
فللھد	بالنسبة	جانبي

	على	بالتصويب	قم
	أخذ	و	بذراعك	الھدف
	بعد	الھدف	بأتجاه	خطوة
الرمي

الرمي-الدور الكرة	التقاط-الدور

	نالیدي	كلتا	استخدام
الكرة	إليقاف

	ذلك	و	الركبتین	حني
	التحرك	من	للتمكن
بسرعة

	موعةمج	بأتجاه	الرمي	و	بالتصويب	يقومان	فريقین
المخروطات	صف	خلف	القواعد

	تم	التي	القواعد	مجموعات	بإزالة	المدرب	يقوم
أسقطھا	الذي	الفريق	بجانب	وضعھا	و	ضربھا

	من	مجموعة	أكبر	أسقط	الذي	الفريق
اللعبة	نھاية	في	الفائز	ھو	األھداف/القواعد

األحترامقلة
واألذيةالتسلط

		التعايش																						



Ready,	Steady,	THROW!

Time

10-20	minutes

Equipment

4	sticks-set,	6	balls,	10	cones
4	whiteboards/paper

4	pens

Activity

Always	throw	from	behind	the	
cones	to	keep	safe

Messaging

What	are	the	challenges	in	our	
community?	

What	stops	children	going	to	
school?

Write	these	on	paper	to	balance	
on	top	of	the	sticks-set,	and	then	
“knock	down”	these	challenges.

Stand	sideways	
on	to	the	target

Aim	by	pointing	at	the	
target	and	stepping	

towards	the	target	after	
throwing

Skills	- throwing Skills	- collecting

Two	hands	together	
to	stop	the	ball

Knees	slightly	bent	so	
you	can	move	quickly

Two	teams	aim	and	throw	at	the	sticks-set	
from	behind	a	line	of	cones

The	coach	removes	sticks-set	that	are	hit	and	
put	them	next	to	the	team	that	hit	them

The	team	with	the	most	sticks-set/targets	at	
the	end	wins



الكريكتمنتوقفدونمتعة
الوقت

دقیقة15-25

المعدات
عدد	قواعد1
عدد	كرة1

عددمضرب 1
عددمخروطات 2

النشاط
	أساس	على	اللعب	يمكنك

	الدورات	عدد	اضافة	و	،فِرق
	كرة	ضارب	لكل	المخروط	حول

	كأفراد	أو	،الفريق	في

النشاطرسالة
	تحتاج	و	سريعة	اللعبة	ھذه

	ھي	و	،الركض	من	الكثیر
				صحةال	و	البدنیة	للیاقة	مفیدة

بكلتاالمضربحمل
الیدين

ارتفاععلىحافظ
العینوالرأسمستوى
الكرةرؤيةمنلتتمكن

	الكرة	ضرب-الدور الرمي-الدور
	خذو	بیدك	بالتصويب	قم

الھدف	باتجاه	خطوة

	و	بسالسة	ذراعك	أرجح
	تصوب	وانت	الرمیة	انھي

	الھدف	نحو

	ربھابض	لیقوم	المضرب	العب	باتجاه	الكرة	رمي	يتم

	الى	يعود	ثم	المخروط	حول	بالركض	المضرب	العب	يقوم
	يقوم	ثم	.الرامي	الى	الكرة	تعاد	أن	قبل	القواعد	مجموعة

.الیه	الكرة	تعاد	وقت	اقرب	في	الكرة	برمي	الرامي
	بلق	من	الكرة	التقاط	تم	إذا	المضرب	العب	بتغییر	سنقوم
	العب	ضرب	بعد	أو	القواعد	مجموعة	ضرب	تم	أو	اآلخر	الفريق

	مرات	10	للكرة	المضرب



Non-stop	Fun	Cricket

Time

15-25	minutes

Equipment

1	sticks-set
1	ball

1	paddle
2	cones

Activity

You	can	play	as	teams,	
adding	up	the	number	of	
runs	around	the	cone	for	
each	hitter	in	the	team,	or	

as	individuals

Messaging

This	game	is	fast-paced	and	
needs	lots	of	running,	so	it	
is	good	for	fitness	and	

health.

Hold	the	paddle	with	
two	hands

Keep	eyes	up	and	
level	so	you	can	see	

the	ball

Skills	- hitting Skills	- throwing

Aim	with	hand	and	
step	towards	target

Swing	the	arm	
smoothly	and	finish	

pointing	at	the	target

The	ball	is	thrown	towards	the	hitter	who	hits	it

The	hitter	runs	around	the	cone	and	back	to	the	
stick-set	before	the	ball	is	returned	to	the	thrower.	
The	thrower	throws	the	ball	as	soon	as	it	is	returned.	
Change	the	hitter	if	the	ball	is	caught,	the	sticks-set	
are	hit,	or	after	the	hitter	has	hit	10	balls.



األھدافالتقاط
الوقت

دقیقة10-15

المعدات
	2	عدد	قواعد
	1	عدد	كرة

8	عدد	مخاريط
4	عدد	أوراق	أو	كتابة	ألواح	

2	عدد	قلم

النشاط
	الجمیع	مشاركة	من	التأكد	يجب

	لعبةل	قوانین	بإضافة	وذلك	بالفريق
	التقاط	الجمیع	على	يجب	:	مثل

	التصويب	يمكنھم	أن	قبل	الكرة
	الھدف	باتجاه

النشاطرسالة
	یاةالح	في	إلیه	التوصل	نريد	الذي	ما

؟مجتمعنا	في	أو
	من	عدد	أكبر	مساعدة	يمكننا	كیف

	؟المدرسة	إلى	للذھاب	األطفال

	موث	األسئلة	ھذه	على	باإلجابة	قم
القواعد	مجموعة	فوق	باتزان	ضعھا

الرمي-الدور الكرة	التقاط-الدور

	نالیدي	كلتا	استخدام
الكرة	إليقاف

	ذلك	و	الركبتین	حني
	التحرك	من	للتمكن
بسرعة

فريقینإلىانقسموا

	من	المشكل	الفريق	ھدف	ضرب	ھو	اللعبة	ھدف
القواعد	من	مجموعة

	كونت	عندما	بالحركة	للكرة	الحاملین	لالعبین	يمكن	ال
	طالمخاري	بین	الحركة	يمكنھم	وال	أيديھم	في	الكرة

	كوني	ممكن	عدد	أكبر	الھدف	بضرب	يقوم	الذي	الفريق
الفائز	الفريق	ھو

	بشكل	بالوقوف	قم
فللھد	بالنسبة	جانبي

	على	بالتصويب	قم
	أخذ	و	بذراعك	الھدف
	بعد	الھدف	بأتجاه	خطوة
الرمي



Catching	Targets

Time

10-15	minutes

Equipment

2	sticks-set,	1	ball.	8	cones
2	whiteboards/paper

2	pens

Activity

Make	sure	everyone	in	the	team	is	
included	by	adding	rules	like:	

everyone	must	catch	the	ball	before	
you	can	aim	at	the	target

Messaging

What	do	we	want	to	achieve	in	
life/in	our	community?

How	can	we	make	sure	more	
children	go	to	school?

Write	these	on	pieces	of	paper	to	
balance	on	the	targets.

Skills	- throwing Skills	- catching

Two	hands	together	
to	catch	the	ball

Knees	slightly	bent	
so	you	can	move	

quickly

Stand	sideways	on	
to	the	target

Aim	by	pointing	at	the	
target	and	stepping	
towards	the	target	

after	throwing

Split	into	two	teams

The	aim	is	to	hit	the	“team	target”

Players	cannot	move	with	the	ball	in	
their	hand,	and	cannot	go	into	the	
square	of	cones

The	team	who	hits	their	target	the	most	
times	wins



Tennis	Ball	Games

Heads	shoulders	
knees	toes	ball

The	group	is	organised into	pairs,	who	
stand	with	a	ball	between	them.

The	leader	calls	out	different	body	parts,	
which	players	touch,	or	actions,	which	
players	do.

When	the	leader	calls	out	“ball”	each	
player	in	the	pair	tries	to	be	the	first	to	
grab	the	ball.

Circle	
catching

The	group	is	organised into	pairs,	who	stand	
opposite	each	other	in	a	circle.

Players	throw	to	their	partner	across	the	circle,	
completing	tasks	like	switching	places	across	
the	circle	every	5	catches.

High	
catching

Every	player	has	a	tennis	ball.	They	move	
randomly,	throwing	the	ball	up	to	themselves.

Players	are	given	challenges,	such	as	how	many	
times	can	you	clap	before	you	catch	the	ball?

These	simple	games	are	all	about	having	
fun,	team-work	and	playing	fair.

التنسكرةالعاب
	حالمر	و	اللھو	الى	تدعو	البسیطة	األلعاب	ھذه

.بنزاھة	اللعب	و	الفريق	روح	و
.

	ُركب	و	اكتاف	و	رؤوس
		األقدام	أصابع	و

	فريق	كل	في	فردين	من	تتكون	فرق	بتشكیل	المجموعة	تصطف
.بینھم	الكرة	تكون	حیث

	ذلكوك	األنسان	جسم	من	أجزاء	بأسماء	بالنداء	الفرقة	قائد	يقوم
	مراأل	بعمل	أو	الجزء	ذلك	بلمس	الالعبین	يقوم	و	األفعال	بعض
.بذكره	القائد	قام	الذي

	يقوم	الثنائي	الفريق	في	العب	كل	"كرة"	القائد	ينادي	عندما
.اوالً 	بالكرة	األمساك	بمحاولة

	ينفرد	من	تتكون	فرق	بتشكیل	المجموعة	تصطف
.دائرة	بتشكیل	يقومون	و	فريق	كل	في

	نفسب	و	بالفريق	زمیلھم	الى	الكرة	الالعبین	يرمي
	ائرةالد	داخل	المواقع	تبادل	مثل	مھام	تطبیق	الوقت

.رمیات	5	كل	بعد

الكرةالتقاط
المرتفعة

	ةبعشوائی	يتحركون	و	التنس	كرة	لديه	العب	كل
	ونھايلتقط	ثم	األعلى	الى	الكرات	بتمرير	ويقومون

.بأنفسھم

	مرة	كم	:مثالً 	لالعبین	تحديات	المدرب	يعطي
.ةالكر	التقاط	قبل	التصفیق	الالعب	يستطیع

	التقاط
	داخل	الكرة

	التشكیل
 الدائري

	



Snake	catching

Box	catch

Divide	the	group	into	two	teams.	Each	team	is	
aiming	to	defend	their	box.

Throw	the	ball	high	and	aim	to	land	it	in	the	
other	team’s	box.	Teams	score	a	point	every	
time	they	do	this.	They	lose	a	point	if	they	
throw	it	outside	the	other	team’s	box.

Over/under

Divide	the	group	into	multiple	teams,	who	form	a	line	
one	behind	the	other.

Teams	race	to	pass	the	ball	over	their	heads	and	
under	their	legs	down	the	line.	When	it	reaches	the	
last	in	the	line	they	run	to	the	start.

The	team	with	their	original	leader	back	at	the	front	
of	the	line	first	is	the	winner.

Divide	the	group	into	two	teams Each	team	forms	a	snake	(picture)	with	
a	tennis	ball	at	the	start.

The	ball	is	thrown	zig-zag	down	the	line.	Once	a	player	has	thrown	the	
ball	they	run	to	the	end	of	the	snake,	an	arms	length	from	the	end	player

The	team	with	all	players	over	the	finish	line	first	wins

Tennis	Ball	Games
التنسكرةالعاب

األفعىالتقاط

الصندوقفيالكرةرمي

	فريق	كل	و	فريقین	إلى	المجموعة	بتوزيع	قم
.صندوقه	حماية	ھدفه	سیكون

	في	الكرة	أسقاط	ھو	الھدف	لیكن	عالیاً 	الكرة	ارمي
	قطةن	على	الفريق	يحصل	،الخصم	الفريق	صندوق

	الخصم	الفريق	صندوق	الكرة	تدخل	مرة	كل	في
.الصندوق	خارج	الكرة	سقطت	اذا	نقطة	ويخسرون

	األسفل	/	األعلى	إلى

	يقومون	و	أفرقة	عدة	إلى	المجموعة	بتقسیم	قم
ـ	طابور	شكل	على	باالصطفاف

	و	نالالعبی	رؤوس	فوق	الكرة	لتمرير	الالعبون	يتسابق
	عودي	الخط	نھاية	الى	الكرة	تصل	عندما	و	الساقین	تحت

	.البداية	خط	الى	الالعبین

 طخ الى المجموعة نھایة في الواقف قائدھم یصل الذي الفریق
.الفائز الفریق ھو النھایة

األفعىشكلشكلبتشكیليقومفريقوكلفريقینإلىالمجموعةبتوزيعقم
( الصورةفيكما )	 التنسلكرةحامالسیكونالمجموعةفيالعبأولو

	رةالك	برمي	الالعب	يقوم	عندما	و	،آخر	إلى	العبٍ 	من	متعرج	بشكل	الكرة	ترمى
ـ	المجموعة	في	العب	آخر	من	ذراع	بمسافة	االفعى	مجموعة	آخر	الى	يركض

	الفائز	ھو	يكون	النھاية	خط	خلف	الالعبین	من	عدد	أكبر	لديه	الذي	الفريق



كريكتنصنص
الوقت

دقیقة30-40

المعدات
	2	عدد	مضرب
	2	عدد	قواعد
	1	عدد	كرة

8	عدد	مخاريط

النشاط
	النشاط	ھذا	بتنظیم	قمت	إذا

	في	ووضعھم	األزواج	بجمع
	و	نفريقی	لیشكال	مجموعتین

	كريكت	لعبة	إلى	أقرب	ھذا
	حقیقیة

النشاطرسالة
يتواصلونالمضربالعبي
النقاطلیسجلواسويةويعملون

كفريقيعملونالكراتملتقطي
المضربالعبيفريقألخراج

علیھمالتغلبواللعبةمن

النتائجحفظ

أزواجإلىالالعبینبتوزيعقم

الكرات	يجمعون	المجموعة	باقي	و	،الكرة	يضرب	األزواج	من	واحد

	و	،ربالمض	العبي	بأتجاه	الكرة	لرمي	األدوار	يتبادلون	الكرات	ملتقطي
لھم	المحدد	المكان	نفس	من	بالرمي	يقومون

	كانوا	ما	اإذ	بالتقرير	سیقومون	الكرة	بضرب	المضرب	العبي	يقوم	عندما
	أن	بلق	شريكھم	مع	أماكنھم	تبديل	طريق	عن	النقاط	تسجیل	يريدون

	.الكرات	ملتقطي	الى	الكرة	ترجع
هشريك	مع	موقعه	يتبادل	مرة	كل	في	نقطة	المضرب	العب	يسجل

	:	حالة	في	نقاط	ثالثة	يخسرون

الضربة	بعد	بالكرة	يمسكون	الكرات	ملتقطي•
بالمضرب	القواعد	مجموعة	ضرب	أو	بلمس	المضرب	العب	يقوم	عندما•
القواعد	بمجموعة	تصطد	و	الكرة	المضرب	العب	يصیب	ال	عندما•
	العبي	وصول	قبل	القواعد	مجموعة	إلى	الكرة	يوصلون	الكرة	ملتقطي•

الضرب	مربع	الى	بسالم	المضرب

	ھاضرب	يمكنھم	ال	و	المضرب	العبي	من	جداً 	بعیدة	الكرة	تكون	عندما
	2	على	يحصلون	المضرب	العبي	و	(بعیدة	كرة)	"بول	وايد"	تسمى

.نقطة

	بتغییر	قم	كرة	12	بعد	و	.يرمي	الذي	الكرة	ملتقط	تغییر	يتم	،كرات	6	بعد
.المضرب	العبي	زوج

.يفوز	النقاط	من	عدد	أكبر	يسجل	الذي	الزوج

	نسیقومو	المضرب	العبي	من	زوج	لكل
	:	التالي	النحو	على	نقاطھم	بتسجیل

W
+

1,2,3,4

(3-)	جزاء

		(2+)	بعیدة	ضربة

(0)	احد	يركض	لم

محسوبةنقاط



‘Nos-Nos’	Cricket

Time

30-40	minutes

Equipment

2	paddles
2	sticks-set

1	ball
8	cones

Activity

If	you	organise	this	so	that	
pairs	are	grouped	into	two	
teams	this	is	close	to	a	real	

game	of	cricket.

Messaging

Hitters	communicate	and	
work	together	to	win	points.

Collectors	work	as	a	team	to	
get	the	hitters	out.

Keeping	Score

Put	all	players	into	pairs

One	pair	hits,	the	rest	of	the	group	are	collectors.	
Collectors	take	it	in	turns	to	throw	the	ball	towards	
the	hitters,	always	throwing	from	the	same	end.

One	the	hitter	hits	the	ball	they	decide	if	they	want	to	
score	“points”	by	switching	ends	with	their	partner,	
before	the	ball	is	returned	by	the	collectors.		

The	hitter	scores	one	“point”	every	time	they	switch	
ends.

They	lose	three	points	if:
• The	collectors	catch	the	ball
• The	hitters	hit	the	sticks-set	with	the	paddle
• The	hitters	miss	the	ball	and	the	ball	hits	the	sticks-

set
• The	collectors	gets	the	ball	to	the	sticks-set	before	

the	hitters	are	safely	back	in	the	hitting	box

If	the	ball	is	too	far	away	from	the	hitters	to	hit	it	is	
called	“wide	ball”	and	the	hitters	get	2	points.
After	6	balls,	change	the	collector	who	is	throwing.	
After	12	balls,	change	the	pair	of	hitters.
The	pair	that	scores	the	most	“points”	wins.

For	each	hitting	pair	record	their	
score	using	these	symbols:

W

+

1,2,3,4

Penalty	(-3)

Wide	(+2)

No	points	(0)

Points	scored


