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االرسال في الكرة الطائرة هو مفتاح اللعب وهونقطة بداية المباراة إذ بدون 
االرسال اليمكن ان يبدأ اللعب ويؤدى في بداية كل مباراة وبداية كل شوط 

وعقب كل خطأ يحتسبه الحكم، ويعد االرسال من اهم ضربات الهجوم 
المباشر وهو قوة ضاربة في الكرة الطائرة الحديثة وذلك المكانية الحصول 

وقد ازدادت .على نقطة مباشرة وبدون جهد من قبل بقية اعضاء الفريق
وذلك للتعديل   1984فعالية االرسال بعد دورة لوس انجلوس االولمبية عام 

في مهارة صد االرسال اذ اليجوز صد االرسال قرب الشبكة اال بعد عبور 
والذي اعطى  1994الكرة خط الهجوم وكذلك التعديل بعد دورة اليونان 

متر وهذا  3متر بدال من  9مساحة اكبر لمنطقة ضرب االرسال واصبحت 
يتيح لالعب المرسل زيادة الضغط والتأثير على الالعب المستقبل لالرسال ، 
وقد اضاف تعديل احتساب النقاط اهمية اكبر لالرسال ودور في حسم النتيجة 
في المباراة عن طريق احتساب نقطة للفريق المنافس في حال فشل االرسال 
ومنح االرسال للفريق المنافس وهذا جعل الالعب يحرص على عدم اضاعة 

 .االرسال مع االهتمام بقوة وسرعة االرسال
 



تتفق اغلب االدبيات على تقسيم االرسال الى قسمين: 

وهذا يقسم بدوره الى : االرسال من االسفل:االول 

 من االسفل االرسال المواجه 

االرسال الجانبي من االسفل 

االرسال الجانبي المعكوس الروسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  االرسال من االعلى ويقسم الى: 

 (التنس) االرسال المواجه من االعلى 

االرسال الخطافي 

االرسال المتموج 

(الفلوتر)االرسال المتموج من القفز 

االرسال الساحق من القفز 

 



 (التنس) االرسال المواجه من االعلى 

االرسال الخطافي 

االرسال المتموج 

(الفلوتر)االرسال المتموج من القفز 

االرسال الساحق من القفز 

 



 تحتاج مهارة االرسال الى الكثير من
التدريب والى ضبط االعصاب والثقة في 
النفس باالضافة الى االداء المهاري الجيد 
ويجب على كل العب ان يجيد اكثر من 

نوع من االرساالت الستخدامها في المباراة 
والرباك الفريق المنافس ويمكن للفريق ان 

 :يحقق من االرسال مايأتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الحصول على نقطة مباشرة 

 اجهاد الفريق المنافس بدنيا ونفسيا اذا استخدم الفريق االرساالت الفعالة
 والمتنوعة

كسب الثقة لفريق 

 اعطاء راحة للفريق 

االرسال الفعال يزعزع الثقة لدى الفريق المنافس 

 االرسال الفعال اليصعب عملية االستقبال لدى الفريق المنافس وبالتالي
 .يقللمن فرصة الهجوم الفعال

 (الليبرو)يؤدى من قبل جميع العبي الفريق ماعدا الالعب الحر 

  

 

 




