الجدء الشغخي (السمخص -5115السخحمة الخابعة)
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 الخمؾز:

العب مهاجم
العب مهاجم مع الكرة
العب مدافع
الطبطبة
طريق الالعب

المناولة
التصويب
التصويب السلمي
الحجز
المدرس أو المدرب

 الجفاع ألفخقي يتزسؽ ثالثة أنؾاع ىي:
 .1الجفاع رجل لخجل.
 .5الجفاع عؽ السشظقة.
 .3الجفاع السختمط.
 أوالُ :الجفاع رجل لخجل ( :)Man to man defenseاليجف مؽ ىحا الشؾع:
أ .مشع السشافذ مؽ إصابة اليجف مؽ أي مكان في السمعب.
ب .قظع السشاوالت وعخقمة الظبظبة.
ت .االستحؾاذ عمى الكخات السختجة والزائعة.
ث .مداعجة زمالء الفخيق في الجفاع.
 أسذ الجفاع في رجل لخجل:
أ .كل ميدة ىجؾمية يجب أن تقابميا ميدة دفاعية.
ب .مدؤولية الجفاع ىشا السشافذ ثؼ الكخة ،وعميو االثشان معاً أفزل  +مجخيات المعب.
ت .مؾقع الالعب السجافع ىشا بيؽ الدمة والالعب السياجؼ.
 مالحغة :كل العب مجافع مدئؾل عؽ العب مياجؼ واحج طيمة السباراة سؾاء كان ىحا الالعب مديظ اًخ عمى الكخةأو بجونيا.
 فؾائجه:
أ .الجفاع ضج أنؾاع الترؾيب عجا الخمية الحخة.
ب .تحجد السدئؾلية فيو يعظي لمسجرب فخصة ترحيح األخظاء إن وججت.

 مزاره:
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أ .تكثخ فيو األخظاء الذخرية.
ب .يرعب تغظية الخظأ الفخدي في الجفاع.
ت .يرعب إيقاف اليجؾم الدخيع السزاد.
 أنؾاعو:
أ .بالشدبة لمداحة ثالثة أنؾاع:
 .1كل الداحة.
 .5مشترف الداحة.
 .3مشظقة الترؾيب.
 سؤال :لساذا يدتخجم الجفاع رجل لخجل بالشدبة لمداحة (كل الداحة)؟الجؾاب .1 :ضج فخيق ضعيف السيارة .5 .ضج فخيق ضعيف المياقة البجنية .3 .تحديؽ الشتيجة عشج خدارةالفخيق بفارق قميل مؽ الشقاط .4 .تغييخ استخاتيجية المعب.
ب .بالشدبة لمسدافة بيؽ السجافع والسشافذ:
 .1عؽ بعج.
 .5عؽ قخب.
 .3الزاغط.
ت .بالشدبة لسالزمة الجفاع لمسشافذ:
 .1الجفاع السباشخ.
 .5الجفاع الستغيخ.
 مالحغة :لكل نؾع استعساالتو الخاصة تحتسيا عخوف السباريات فزالً عؽ الفخق السشافدة. سؤال :كيف يتؼ تظبيق وتظؾيخ الجفاع لخجل مع بيان اليجف أو الغخض مؽ ذلػ التظؾيخ؟ الجؾاب :أ( .التظبيق والتظؾيخ): .1كل العب عمى حجة .5 .العبيؽ أحجىؼ مجافع واآلخخ مياجؼ .3 .العبيؽ مجافعيؽ والعبيؽ مياجسيؽ (.)5×5
.)5×5( .6 .)4×4( .5 .)3×3( .4

-الجؾاب :ب( .اليجف أو الغخض):
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 .1تظؾيخ حخكة الخجميؽ .5 .مخاقبة السشافذ ثؼ مخاقبة الكخة .3 .مخاقبة السشافذ والكخة .4 .الجفاع ضج السشاولة
والظبظبة والترؾيب .5 .السداعجة والتغظية .6 .خمق االندجام بيؽ الالعبيؽ .7 .تذكيل السثمث الجفاعي.
 ثانياً :الجفاع عؽ السشظقة ( :)Zone defenseاليجف مؽ ىحا الشؾع :ىؾ اليجف نفدو الخاص بخجل لخجل.
 أسذ الجفاع في دفاع السشظقة:
أ .كل ميدة ىجؾمية يجب أن تقابميا ميدة دفاعية.
ب .مدئؾلية الجفاع ىشا الكخة ثؼ السشافذ ،وعميو االثشان معاً أفزل  +مجخيات المعب.
ت .ال يمتدم بسؾقعو بيؽ السشافذ والدمة.
ث .تغظية السشافذ الحي تكؾن معو الكخة ثؼ تغظية السشظقة السجاورة وفق تؾجييات السجرب.
 مالحغة :كل العب مجافع يجافع عؽ مشظقة معيشة قخب اليجف (أي الالعب السشافذ السؾجؾد في مشظقتو). فؾائجه:
أ .قمة ارتكاب األخظاء الذخرية.
ب .الجفاع ضج أنؾاع الترؾيب عجا الخمية الحخة.
ت .يديل عمى الفخيق تدمؼ الكخات السختجة.
ث .يديل عمى الفخيق تشغيؼ اليجؾم الدخيع.
ج .تغظية الزعف الفخدي ألن السدئؾلية تكؾن جساعية وليدت فخدية.
 مزاره:
أ .ضعيف ضج الفخيق الدخيع في نقل الكخات.
ب .يتكيف الفخق عمى الكدل والتخاخي.
 أنؾاعو (تذكيالتو):
 )5-5-1( .1ضج اليجؾم بجون وسط.

 )5-1-5( .5ضج اليجؾم بؾسط واحج.
 )3-5( .3ضج اليجؾم بؾسط متأخخ.
 )5-3( .4ضج اليجؾم بؾسط متقجم.
 )1-3-1( .5ضج اليجؾم بؾسظيؽ.

 )1-5-5( .6ضج اليجؾم بؾسط متحخك في الخمف.
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 ثالثاً :الجفاع السختمط أو السخكب ( :)Combined or Combination defenseاليجف مؽ ىحا الشؾع :ىؾ
اليجف نفدو مؽ كال نؾعي الجفاع رجل لخجل والسشظقة.
 أسذ الجفاع في الجفاع السختمط:
أ .كل ميدة ىجؾمية يجب أن تقابميا ميدة دفاعية.
ب .التسكؽ مؽ أسذ الجفاع رجل لخجل والسشظقة.
ت .التعاون والتشديق بيؽ أعزاء الفخيق الؾاحج.
 فؾائجه:
أ .تجسع بيؽ فؾائج الجفاع رجل لخجل والسشظقة.
ب .عالج أي خمل أو نقص في كل طخيقة دفاعية.
 مزاره:
أ .صعؾبة التشديق في العسل الجفاعي.
ب .ضياع السدئؾلية الجفاعية بيؽ الالعبيؽ
 أنؾاعو:
 .1واحج رجل لخجل وأربعة مشظقة.
 .5اثشان رجل لخجل وثالثة مشظقة.
 .3ثالثة رجل لخجل واثشان مشظقة.
 .4أربعة رجل لخجل وواحج مشظقة.
 مالحغة :إن نؾعية اليجؾم وعخوف السباريات تحتؼ استخجام الظخيقة الرحيحة مؽ الجفاع. -سؤال :تشقدؼ مشظقة الجفاع إلى جانبيؽ ما ىسا ثؼ اذكخ واجبات الالعبيؽ في كل جانب؟

 الجؾاب :أ .الجانب القؾي (الؾاجبات) .1 :الزغط عمى الكخة بذكل مباشخ وسخيع .5 .مشع إيرال الكخة .ب.الجانب السداعج (الؾاجبات) .1 :مخاقبة الكخة .5 .مشع إيرال الكخة .3 .غمق السشظقة الجفاعية داخل السشظقة.

 اليجؾم ( )Offenceفي كخة الدمة ويذتسل عمى نؾعيؽ ىسا:
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 .1اليجؾم الدخيع.
 .5اليجؾم السشغؼ.
 أوالً :اليجؾم الدخيع (( :)Fast breakفمدفتو والغخض مشو) إيرال الكخة إلى مشظقة الترؾيب بدخعة بحيث
ال يدسح لمفخيق السشافذ مؽ اتخاذ أماكشو الجفاعية بذكل مشغؼ لحساية اليجف.
 فؾائجه:
 .1يعمؼ الالعبيؽ التييؤ واالنتباه واالنجفاع.
 .5يحافظ عمى المياقة البجنية.
 .3يدتخجم ضج أي نؾع مؽ الجفاع لكؾنو يعتسج عمى عشرخ السفاجأة.
 .4يداعج عمى التحكؼ بالكخة وإجادة السيارات السختمفة كشاحية تجريبية.
 .5يكدب الفخيق عشج استخجامو بكثخة ثقة عالية وروحاً معشؾية قؾية.
 عؾامل إنجاحو:
 .1الدخعة والجقة واالنتباه.
 .5إجادة السيارات اليجؾمية.
 .3االنتذار السالئؼ لخظؾط المعب.
 .4عجم المجؾء إلى الظبظبة إال في حالة الزخورة وذلػ لكؾن إيرال الكخة بالسشاوالت يكؾن أسخع.
 أنؾاعو:
أ .اليجؾم الدخيع بجون مجافع .1 :مخحمة واحجة (مشاولة واحجة بعج الظبظبة).

1

3

5
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أ .اليجؾم الدخيع بجون مجافع .5 :مخحمتيؽ (مشاولتيؽ :األولى لمجانب األيدخ أمام والثانية لمجانب األيسؽ
أمام) ،وعميو يتؼ تفزيل بسخحمتيؽ عمى السخحمة األولى وذلػ لؾجؾد ضغط مؽ السشافذ بعج محاولة

الترؾيب مسا يعسل عمى إعاقة الكخة بعج الحرؾل عمييا ىحا مؽ جانب ،وضعف في مدتؾى السشاولة
ودقتيا بدبب كبخ السدافة مؽ جانب آخخ.

1
3

5

ب .اليجؾم الدخيع بؾجؾد مجافع (مخاعاة التفؾق العجدي) .1 :العبان مياجسان ضج العب مجافع واحج
( 1ضج  3( .5 .)1ضج  4( .3 .)5ضج .)3
 طخائق استعسال اليجؾم الدخيع (مؽ مؾاقف متعجدة ىي):
 .1مؽ الكخات السختجة مؽ المؾحة الجفاعية أثخ ترؾيبة فاشمة ،وتكؾن بثالث حاالت :أ .مشاولة لمجانب .ب.
مشاولة لمؾسط .ج .طبظبة لمؾسط.
 .5مؽ إدخال الكخة مؽ وراء خط الشياية أثخ ترؾيبة ناجحة.
 .3مؽ كخة القفد.
 .4بعج قظع السشاولة والحرؾل عمى كخة طميقة.
 .5بعج إدخال الكخة مؽ خارج الحجود.
 .6بعج الخمية الحخة األخيخة سؾاء كانت ناجحة أو فاشمة.
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 ثانياً :اليجؾم السشغؼ ( :)Organized offenceاليجؾم السشغؼ خظة مخسؾمة مؽ قبل السجرب ضج الخظة
الجفاعية السخسؾمة مؽ قبل السشافذ (يكؾن عمى نؾعيؽ):
أ .اليجؾم ضج دفاع رجل لخجل (( )Offence against man to man defenseيعتسج عمى):

 .1الدخعة .5 .الخجاع .3 .تغييخ االتجاه .4 .التؾقف السفاجئ .5 .الحجد .6 .السشاولة والقظع والحجد
(طخيقة السخوحة).
ب .اليجؾم ضج الجفاع عؽ السشظقة (( )Offence against zone defenseيعتسج عمى التفؾق العجدي أو
الديادة العجدية في جية معيشة) ،ويكؾن عمى أنؾاع:
 .1بجون العب وسط (.)5-5-1
 .5بؾسط واحج (.)5-1-5
 .3بؾسظيؽ (.)1-3-1
.)4-1( .4
 سؤال :ما مؾاصفات العب االرتكاز ( )Pivot manفي الجفاع واليجؾم؟ الجؾاب .1 :طؾيل وقؾي .5 .يجيج الترؾيب .3 .يجيج مشع الترؾيب داخل السشظقة .4 .يجيج متابعة الكخة فيالجفاع واليجؾم .5 .يجيج بجء اليجؾم الدخيع.

 االستكذاف (( )Scoutingالتحميل واإلحراء) :تعج عسيمة التدجيل أحجى الؾسائل السيسة لعسمية التقؾيؼ في
العسمية التجريبية التي تقؾد السجرب إلى الشجاح في إدارة بخنامج مدابقات كخة الدمة.
 الظخائق السدتخجمة لإلحراء واالستكذاف:
 .1استخجام األفالم.
 .5الرحف والسجالت.
 .3الججاول والخسؾم البيانية.
 .4البخامج عبخ استخجام الحاسؾب (فاعمية األداء لمالعب).
 .5استسارات التدجيل (األكثخ شيؾعاً).

 تقخيخ االستكذاف يتزسؽ الشقاط األساسية:
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 .1المعب اليجؾمي لمفخيق (فاعمية خظط اليجؾم).
 .5المعب الجفاعي لمفخيق (فاعمية خظط الجفاع).
 .3السيارات األساسية لكل العب في الفخيق (مجسؾع السحاوالت ،السحاوالت الشاجحة والفاشمة ،والؾقت ،تؾافخ
الشدب).
 .4معمؾمات عؽ الفخيق والفخيق السشافذ.
 .5التغيخ الحاصل بيؽ الذؾطيؽ.
 .6فاعمية الحجد ضسؽ الخظط السدتخجمة.
 .7مؾاقع الترؾيب السفزمة لجى أعزاء الفخيق نفدو والفخق األخخى.
 .8فاعمية الالعب في السباراة والسؾسؼ الخياضي.
 .9فاعمية أنؾاع الترؾيب خالل السؾسؼ الخياضي.
 .11الالعبيؽ السسيديؽ بالترؾيب البعيج (ثالث نقاط).
 .11السؾاصفات الجدسية لمفخيق نفدو والفخق األخخى.
 .15حاالت انقالب المعب السختمفة.
 .13السخالفات واألخظاء.
 .14تدجيل بعض الرفات الشفدية كالتعاون والذخرية وضبط الشفذ واالنفعاالت وغيخىا.
 .15فاعمية التسخيشات السدتخجمة في السشياج التجريبي لمتقؾيؼ.
 .16تقؾيؼ إداريي السباريات (الحكام).
 .17تزسيؽ كل الفقخات عبخ رمؾز (تخقيؼ أو أحخف أو إشارات أو أشكال وغيخىا) مدتخجمة في استسارة
االستكذاف.
 مالحغة :تحجيج اليجف مؽ االستكذاف وفق السحؾر الخاص يداعج في ترسيؼ االستسارة أو البخامج في حالةتعحر وجؾدىا.
 مالحغة :طخائق اإلحراء واالستكذاف تعظي معمؾمات دقيقة لمسجرب لسداعجتو في كيفية التخظيط لسبارياتو،ويسكؽ أن تكؾن حجاً فاصالً بيؽ الخبح والخدارة.
 مالحغة :يجب أن تسارس وتعج مؽ قبل مختريؽ (لجان) كي تكؾن فاعمة ومؤثخة في إعظاء البيانات الرحيحةوفق التخظيط العمسي.

