
 أساسية لمتدريب عمى التشكيالت األساسية : تكتيكيةمبادئ 
إن اليدف الرئيسي من التدريب عمى التشكيالت االساسية ىو نمو        
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 ( .136حيث يقوم باإلعاقة البسيطة الشكل رقم )



 
و اليسار بينما يقوم يجري الالعب ب بالكرة بانحراف امام الدفاع متجيًا نح

الالعب جـ بقطع مسار ركض الالعب ب ، ويستمم الكرة ، ويجري بيا امام 
الدفاع تجاه اليمين ، ويقوم الالعب أ بقطع مسار ركض العالب جـ ، ويستمم 

 (137الكرة محاواًل استغالل الثغرة لمتصويب عمى المرمى الشكل رقم )
 
 

 
 (138تغيير المراكز : شكل رقم )

نفيم من عبارة تغيير المراكز تبادل المراكز بين اثنين من الالعبين أو أكثر      
، بحيث يتقاطع سير ركض كل منيما مع االخر من امام المدافعين او من 
خالليم لمحاولة استغالل أية ثغرة لمتصويب عمى المرمى او تمرير الكرة لالعب 

تغالل الحجز والدخول الدائرة او اي العب خال من الرقابة لمتصويب او اس
 لمتصويب ، ومن الممكن ان يكون ذلك بالكرة او بدونيا .



وتيدف عممية تغيير المراكز الى ارغام المدافعين عمى القيام بتحركات      
خاطئة يمكن ان ينتج عنيا وجود منطقة غير مراقبة دفاعيًا ، يتمكن من 

 رمى غير مراقب .استغالليا في االختراق ، وجعل ذراع التصويب عمى الم

 
 

 ة :مناثالمحاضرة ال
 Screeingالحجز 
ىو محاولة تعاون بين العبين اثنين او اكثر ، الذي يحاولون وبطرق       

مشروعة تقميل حركة المدافعين وتحديدىا وأن يمكنوا أحد الزمالء من الالعبين 
من الوصول الى مكان مناسب لمتصويب أو بخمق منطقة غير مراقبة يمكن 

 اختراقيا .
رابطة لالعبين اثنين او اكثر ويعرفو جاروسالف مراز انو "الجيود المت     

المذين يعقان حركات العب مدافع او اكثر مستخدمين الطرائق القانونية ، 
وبوضع يمكنيم من منع الالعب المدافع من تغطية المنطقة بصورة مالئمة ، 

 وعميو فإنيا تعطي المياجم الفائدة الحتالل مكان أفضل
يتم الحجز بواسطة الجذع ، وان حركة الحجز اذا تمت قبل االوان فإن      

الالعب الحاجز غالبًا ما يستخدم يديو او ساقيو او الحوض بصورة غير قانونية 
لكي يوقف المدافع المتحرك ، حيث ان قواعد المعب "تسمح بحجز الالعب 



، إال ان ىذه القواعد المنافس في منطقتو حتى اذا لم يكن مستحوذًا عمى الكرة 
تمنع حجز الالعب المنافس باستخدام الذراعين او اليدين او الساقين ، وعرقمتو 

 باالندفاع نحوه او بالقفز في اتجاىو
إن حركة الحجز المفاجأة تكون فعالة وذات تأثير ، خصوصًا اذا بدأ المياجم 

ع الى الجية الذي يريد االختراق بحركات سريعة وغير ثابتو وذلك بحركة خدا
المعاكسة ، ألن ذلك يزود المدافع بجزء خاطئ من المعمومات وفي الوقت نفسو 
فإنيا تحفظ المياجم القائم بالحجز من الحركة تجاه المدافع مبكرًا . إن المياجم 
الحاجز غالبًا ما يخترق بعد حركة الحجز ، ويثبت نفسو في مكان أفضل لكننا 

بًا ما يستخدم طرق غير مشروعة لمنع منافسو نالحظ ان المدافع المحجوز غال
 يمكن ان يؤدي الى التصويب عمى المرمى . تكتيكمن أداء 

ومن الممكن حدوث الحجز بالمواجية )ما يسمى بالحجز االمامي( أو      
 بالحجز الجانبي أو عمى شكل حجز بالظير

صورة ومن االمور الميمة التي يجب مراعاتيا إلكمال عممية الحجز ب     
 ناجحة ما يأتي:

 يجب ان يتم استخدام الجسم طبقا لقانون المعبة . (1
ان الحجز اكثر فعالية عندما ال يرى )أو يحس( الخصم حركتك اال  (2

 متأخرًا .
 يجب ان يمرر الالعب الزميل الكرة قرب الحجز تمامًا . (3
خاٍل الالعب الحاجز يجب ان يتحرك مباشرة بعد ادائو الحج الى مكان  (4
. 
 يجب ان تتم عممية الحجز بسرعة لكي ال ينيي الدفاع مفعوليا . (5
يجب ان يكون ىناك توافق في الحركات بين المياجم الذي يقوم بالحجز  (6

 وزميمو المستفيد منيا
 تكتيكات الحجز :

سنوجز في ىذا الموضوع وصفًا لممناطق التي يستخدم الحجز فييا        
 ( 2:4وبصورة عامة )

دفاع المنطقة : في حالة دفاع المنطقة الفعال فإن الالعبين المياجمين  -1
 يحاولون تحديد حركات الالعبين في االماكن االتية :

 عمى طول خط منطقة المرمى . أ( 
 عمى طول خط الرمية الحرة . ب( 



 باتجاه وسط الساحة . ج( 
 باتجاه خط منطقة المرمى . د( 

 
مى : إن الالعبين المدافعين الزوايا  او الوسط ىم عمى طول خط منطقة المر  أ( 

الذين يكونون عادة ىدفًا لمحجز ، والمياجمون الخمفيون والعب الدائرة "االرتكاز" 
ىم الذين يقومون بالحجز لمنع المدافعون الزوايا من الحركة باتجاه وسط خط 

مكنو من منطقة المرمى ، ونتيجة لمحجز فإن المياجم الزاوية يكون في وضع ي
الركض باتجاه خط منطقة المرمى بين المدافع االول والثاني  ومن اجل اعاقة 
حركات المدافع الزاوية حول خط منطقة المرمى فإن عمى مياجم الزاوية ان 

 يحجز منافسو سواء كانت الكرة معو ام ال  .
 

 
 
 



 
 

الدائرة او الذي والحجز تكتيك مفيد ضد الالعب المدافع الذي يدافع ضد مياجم 
يمعب بالمنطقة المجاورة ، فمياجم الدائرة يستطيع ان يحجز المدافع في جيتو 
بسبب موقعو او كما في حالة اليجوم الذي يؤدي بالتعاون مع العب مياجم 
آخر فإن مياجم الزاوية يحجز المدافع بعد تحركو نحو خط منطقة المرمى اما 

اسطة العبين اثنين دائرة "ارتكاز" فإن في حالة اليجوم المنظم الذي يؤدى بو 
 احدىما يكون المسؤول عن اداء حركة الحجز.

عمى طول خط الرمية الحرة : يستخدم المياجمون الحجز ضد  ب( 
عن التحرك باتجاه الالعب المياجم الذي  ألعاقتيمالمدافعين المتقدمين وذلك 

ًا عن الكرة وىذا يحدث معو الكرة وفي الوقت نفسو فإنيم يسحبون المدافعين بعيد
ثغرة تسمح لممياجم بالدخول  أو يحررون مياجم الزاوية من الرقابة وذلك بحجز 

 المدافع الزاوية 



باتجاه وسط الساحة : إن ىدف المياجم من حجز خط الدفاع ىو  ج( 
 محاولة تحديد او تعطيل حركات المدافعين باتجاه المياجم الذي معو الكرة 

 
 


