
 الفردي السرٌع الهجوم ٌؤدي كٌف

 : هً مراحل بثالث الخاطف الهجوم عملٌة تمر

 .البدء مرحلة (أ 

 . بالكرة التقدم مرحلة (ب 

 (.اإلنهاء) التصوٌب مرحلة (ج 

 من المهاجم هذا تمكن ما إذا ، الثالث المراحل بأداء واحد مهاجم قٌام الممكن من       

 ، بالتصوٌب ٌقوم أن الى والمدافعٌن المهاجمٌن متقدما   وحده بها والتقدم الكرة على الحصول

 . الفرٌق أفراد بقٌة أو بعض معه ٌشترك ما وغالبا  

 ، الهجوم حالة الى الدفاع حالة من الفرٌق انتقال بسرعة المرحلة هذه وتتحدد:  البدء مرحلة( أ 

 عن وذلك ، إلٌها المدافعٌن وصول قبل المنافس مرمى لمنطقة بالكرة بالتقدم المهاجم ٌقوم إذ

 بعد ، مرماه حارس او زمٌله من استالمها أو الكرة على الفرٌق افراد أحد حصول طرٌق

 من االخٌر الثلث وصوله وعند الجانب خط امتداد على الساحة منتصف نحو مسرعا   انطالقه

 واالحتفاظ الكرة نحو النظر توجٌه مع الوسط نحو وٌتجه ، قلٌال   سرعته من ٌخفف الملعب

 . الكرة استقبال بهدف المنافس مرمى نحو والركض جسمه باتجاه

 من( البدء مرحلة أثناء) الكرة على الفرٌق افراد احد حصول بعد:  بالكرة التقدم مرحلة (أ 

 . لألمام بالكرة ٌتقدم ان الممكن

 حالة وفً الكرة على مستحوذا   الالعبٌن احد فٌها وٌكون( : اإلنهاء) التصوٌب مرحلة (أ 

 للتصوٌب بالطبطبة إما المرمى حارس وبٌن بٌنه المسافة الالعب ٌقطع المرمى بحارس انفراده

  المباشر التصوٌب او المرمى على

 مرمى نحو بالكرة التقدم إستمرار" الفردي السرٌع الهجوم حالة فً المهاجم الالعب على إن     

 الهجوم فإن اكثر او مدافع به لحق فإذا لمساعدته بسرعة التقدم الجناحٌن وعلى المنافس الفرٌق

 " .العدد بتزاٌد جماعً خاطف هجوم الى ٌتحول الخاطف

 

 :الفردي السريع الهجوم نجاح أسس

 : ٌأتً فٌما تتمثل مساعدة أسس من البد الهجوم من المرحلة هذه لنجاح

 بالسرعة ٌتمٌز الذي الهجومً االسلوب هذا اداء على البدنٌة المقدرة الالعبٌن لدى تتوافر ان(1

. 



 قبل من السرٌعة الطوٌلة التمرٌرات دقة فً تتجسد التً األسس أهم من والدقة السرعة (2

 قبل ٌمكن ما بأسرع المرمى الى للوصول التمرٌرة استالم وفً ، الزمٌل أو المرمى حارس

 . الالعبٌن وصول

 الجناح وخاصة أماما   بسرعة وانطالقهم بالجناحٌن المهاجمٌن الالعبٌن تواجد ضرورة (3

 . منه بالقرب التصوٌب ٌتم لم الذي

 الركض اثناء استالمها لصعبة وذلك بالكرة التقدم اثناء المرتدة التمرٌرة استخدام عدم (4

  السرٌع

 بالتمرٌرات الكرة اٌصال ألن وذلك ، الضرورة حالة فً إال الطبطبة الى اللجوء عدم (5

 ( .الالعب من أسرع الكرة) لمبدأ طبقا   أسرع ٌكون

 من الٌها الكرة لتوجٌه الملعب من اماكن عدة استخدام على القدرة للفرٌق تتوفر ان (6

 . الخاطف الهجوم منها ٌبدأ التً المتعددة المواقف

 . الركض أثناء الجانبٌة الرؤٌة على المقدرة الالعبٌن لدى ٌتوافر ان (7

 الفردي السريع الهجوم مرحلة في الشائعة األخطاء

 : ٌأتً فٌما تتمثل الهجوم هذا اداء اثناء تظهر قد اخطاء هناك      

 توقٌت غٌر او صعبة علٌها والسٌطرة الكرة مسك عملٌة ٌجعل الذي ، السرٌع الركض .1

 . البطًء الى السرٌع من الركض

 ٌضطر مما الطوٌلة للتمرٌرة الزمٌل او المرمى حارس قبل من الدقٌق التنفٌذ عدم .2

 . الكرة ٌمسك لكً االنحناء او القفز الى المستلم الالعب

 الالعب الى الكرة لعب تأخر مثل الفرٌق افراد بعض قبل من خاطئة فعل ردود ظهور .3

 . المرمى على عشوائٌة بطرٌقة التصوٌب أو المتقدم

 . خاطئة تاكتٌكٌة أماكن المهاجمٌن الالعبٌن إحتالل .4

 العام الموقف وتقدٌر السرٌع الهجوم فن لتاكتٌك الالعبٌن تقدٌر عدم .5

 

 

 

 


