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األهداف املعرفية للشارة الزرقاء:

لكى أستطيع أحقق ملسة، جيب عمل )خداع( للمنافس

	مدرب املبارزة يقيم سلوكى ومستوايا الفنى أثناء الدرس الفردى 
وأيضا أثناء مبارايات 
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حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية

األهداف املعرفية للشارة الزرقاء 

ÍÍ.جيب أن أكون قادر عىل أتباع وأحرتام تعليامت معلم املبارزة

ÍÍ.أنا أعرف أختار وأحتقق من صالحية سالحى

عندما أقوم بالتحكيم:

ÍÍ.أنا أحتدث بقوة من أجل تأكيد حتليل مجلة املبارزة وأدارة املباراة

ÍÍًأنا أكون قادر أن أختذ قرار عندما يتالمس الالعبان سويا

عزيزى الناشئ )البطل( ...... جيب أن تعرف:

املبارزة مستخدما القيادة. أنا أستطيع أدارة مباراة   -  1

ÍÍ أن��ا أحتقق قب��ل بداي��ة املب��اراة أن الالعبان لدهيم س��الح ىف حالة جي��دة من أجل 

سالمتهم.

ÍÍ.أنا أحتقق قبل بداية املباراة أن الالعبان يستخدموا صديرى البدلة

ÍÍ.أنا أحتقق قبل بداية املباراة أن الالعبان لدهيم قناع ىف حالة جيدة

ÍÍ.أنا أحدد لالعبني ىف بداية كل ملسة الوقوف خلف خطوط االستعداد واذكرهم باألمر 

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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ÍÍ بعد كل ملسة غري قانونية، أنا أنقل الالعبني إىل مسافة مناسبة حيث الذراع املفرود 

ومقدمة االسلحة ال تتالمس.

ÍÍ.En garde »أنا أفول هلم »أستعد

ÍÍ.Êtes Vous prets? »أن أوجه هلم سؤال: »هل أنتم مستعدون

ÍÍ.Oui »أو »نعم Prêt »عندما هم جييبوا »مستعدون

ÍÍ.وتبدأ املباراة ،Allez! »أنا أقول »أبدأ
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 عزيزى الناشئ )البطل( ..... جيب أن تعرف:

أنا أقول »توقف« Halte، وضرورى أرفع الذراع كل مرة:  -  2

ÍÍ.من أجل سالمة الالعبني

ÍÍ.إذا املستشار رفع ذراعة

ÍÍ.Touché إذا رأيت ملسة

ÍÍ.إذا أشار اجلهاز االلكرتوىن ملسة

ÍÍ.إذا كان الالعبني ىف موقف ال يسمح ىل برؤية األداء بوضوح

ÍÍ إذا قام العب بس��لوك أو ترصف حيرم منافس��ة بأحراز ملسة مثال »تغطية مساحة 

قانونية«.

ÍÍ ىف ه��ذه احلال��ة أطلب من الالعب ال��ذى أدى هذا الترصف أن ي��ؤدى أذاء صحيح 

ويستأنف اللعب. 

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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عزيزى الناشئ )البطل( ...... جيب أن تعرف:

3 - أنا أعرف تسجيل اللمسات على ورقة تسجيل النتائج  ملباريات جمموعات الدور األول.

ÍÍ مب��اراة الدور األول تكون جمموعة من الالعبني حيث كل املش��اركني يتقابلوا مع 

بعضهم ىف املبارايات مرة واحدة، ويسمى دورى من دور واحد.

ÍÍ.الالعبني يكونوا معروفني بأرقام ىف ورفة تسجيل النتائج

ÍÍ.كل خط أفقى يتطابق مع الالعب ورقمة

ÍÍ.عدد اللمسات تكون حمددة بواسطة معلم املبارزة

مثال:

ÍÍ 3 ل��ى نس��جل نتائج مباراة الالع��ب رقم 2، الالع��ب رقم 3 يلزم بأخ��ذ اخلط رقم 

ونتوقف ىف العمود رقم 2، ثم نس��جل ىف هذه اخلانة اللمس��ات الذى حققها الالعب 

رق��م 3، وبعد ذلك يلزم نأخذ اخلط رقم 2 ونتوقف ىف العمود 3 لى نس��جل ىف هذه 

اخلانة اللمسات التى حققها الالعب رقم 2.

ÍÍ.هكذا النتيجة تقرأ بفضل هاتان اخلانتان

ÍÍ اخلانات الزرقاء الداكنة تطابق املباريات التى لن حتدث، وهى نفس أرقام الالعبني 

أى ال يستطيع الالعب أن يلعب ضد نفسة. 

ÍÍ.يظهر فيه عدد مباريات الفوز لكل العب )V( العمود

V54321.NoName

 عمود 

1

2

صف3
4
5
6
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عزيزى الناشئ )البطل( ...... جيب أن تعرف:

4 - فى حالة الضربة املزدوجة أنا أعرف مخسة حاالت الحتساب الفوز للمهاجم:

ÍÍ.عالء أبو القاسم هياجم حممد محزة

ÍÍ:عالء أبو القاسم يفوز ىف اخلمس حاالت اآلتية

1- عالء أبو القاسم يفرد ذراعة وهياجم ىف وقت واحد 

- حممد محزة يفرد ذراعة أثناء هجوم عالء.

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت. 

- حممد محزة خيرس.

2- عالء أبو القاسم هياجم.

- حممد محزة بداًل من الدفاع تتجنب اللمسة بدون نجاح 

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت. 

- حممد محزة خيرس.

3- عالء أبو القاسم هياجم.

- حممد محزة يدافع ولكن توقف قبل الرد.

- عالء أبو القاسم أستأنف اهلجوم.

- هم تالمسوا ىف نفس الوقت. 

- حممد محزة خيرس.

4- عالء أبو القاسم ينفذ هجوم مركب 

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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- حممد محزة ال يفرد ذراعة إال ىف هناية هجوم عالء أبو القاسم.

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد محزة خيرس.

4- حممد محزة يفرد ذراعة وهيدد اهلدف ىف املساحة القانونية.

- عالء أبو القاسم يدافع ثم يرد

- حممد محزة برجع بذراعة للخلف.

- هم تالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد محزة خيرس.

عزيزى الناشئ )البطل(....... جيب أن تعرف:

أنا أعرف ستة حاالت خيسر املهاجم: - فى حالة الضربة املزدوجة   5

عالء أبو القاسم هياجم حممد محزة؛

عالء خيرس ىف الستة حاالت التالية:

1- حممد يفرد ذراعة وهيدد هدف عالء من املسافة اللقانونية

- عالء هياجم بدون الدفاع وأبعاد نصل حممد محزة. 

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد يفوز.

2- حممد محزة يبحث عن نصل عالء لألعداد للهجوم.

- عالء يسحب نصله إىل اخللف ثم يعود ليهاجم

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.
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- حممد يفوز.

3- عالء يعمل هجوم مركب لكن يوجد تردد ىف أهناء اللمسة 

- حممد أستفاد من الرتدد وسجل ملسة هبجمة مضادة.

- هم تالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد يفوز.

4- عالء يعمل هجوم مركب.

- حممد يعمل دفاع ورد 

- عالء يواصل اهلجوم.

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد يفوز.

5- عالء يعمل هجوم مركب.

- حممد محزة يعمل هجوم مضاد قبل هناية هجوم عالء أبو القاسم.

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد محزة يفوز ز

6- عالء أبو القاسم يعمل هجوم.

- حممد محزة يعمل دفاع ورد رسيع.

- عالء أبو القاسم يعمل أعادة هجوم ىف نفس اللحظة.

- هم يتالمسوا ىف نفس الوقت.

- حممد محزة يفوز.

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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 عزيزى الناشئ )البطل( ....... جيب أن تعرف:

أنا أعرف تعريف »اهلجوم املركب«:  -  6

ÍÍ.اهلجوم املركب هو هجوم يتم عىل األقل ىف زمنني

- الزمن األول يستخدم خلداع املنافس، والثاىن يستخدم ألحراز اللمسة.

مثال:

عندما أجعل املنافس يتأكد من أىن س��وف أهامجة من أس��فل، وح��ني هو يتفادى هذه 

اخلدعة اهلجومية بالدفاع. أنا أستفيد ىف الوقت الثاىن لى املسة ىف األعىل.

تعريف اهلجوم املركب :

	اهلجوم يكون مركب عندما يشمل على واحد أو أكثر 

Feinte d’attaque  من اخلدع اهلجومية

 Temps d’escrime »املبارزة أنا أعرف تعريف »زمن   -  7

ÍÍ.Coup Droit زمن املبارزة هو مدة تنفيذ أداء بسيط مثال اهلجمة املستقيمة

ÍÍ .هكذا اهلجوم الذى يسبقة حركة خداع هجوم فهو يشتمل عىل زمنني مبارزة

ÍÍ والزمن الثاىن يش��مل اهلجوم ،Feinte d’attaque الزمن األول: يش��تمل عىل خداع 

الفعىل الحراز اللمس.

	بعد الدفاع عليك بالرد )التسلسل احلركى لألستجابة( 

التوقف لبعض الوقت قبل الرد جيعلنى أفقد األولوية.
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عزيزى الناشئ )البطل( ..... جيب أن تعرف:

Les attaques au fer - اهلجوم على النصل    7

ÍÍ.هو األعاد - التحضري عىل نصل املنافس

ÍÍ.وهتدف إىل إعداد اهلجوم الذى أنوى القيام به 

Les attaques au ferيوجد 3 هجامت عىل النصل

Le battement· الرضب

La pression· الضغط

la froissement· الكائطة - الزحلقة 

لشارتى الزرقاء:

ÍÍ )pression الضغط - battement أنا ال أستخدم إال )الرضب

ÍÍ من أجل أداء الرضب جيب أن أستخدم اجلزء املتوسط من نصىل عىل اجلزء الضعيف 

من نصل املنافس.

ÍÍ.من أجل أداء الضغط يلزم الضغط والتحكم ىف اجلزء الضعيف من نصل املنافس 

املتوسط

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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 األداء الفنى ............... سالح الشيش

 عزيزى الناشئ )البطل( ...... جيب أن تعرف:

أنا أعرف ملاذا وكيف عمل اهلجوم املركب.  -  1

ملاذا؟ 

ÍÍ.اهلجوم املركب اهلدف منه عمل خداع لدفاع املنافس واألستفادة من هذا املوقف 

كيف؟ 

ÍÍ :قبل أن أنفذ اهلجوم املركب جيب التفكري ىف

1- تنفيذ خداع املنافس خداعاً واقعياً الذى يؤدى إىل دفاع.

2- جتنب دفاع املنافس.
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أنتبة:

ÍÍ إذا أبع��د املنافس نًصىل، نحن نعترب أن الدفاع يكون ناجح، وأن املنافس لدية حق 

الرد.

رسعة التقدم مبقدمة السالح واهلروب من دفاع املنافس إلحراز ملسة.

عزيزى الناشئ )البطل( ..... جيب أن تعرف:

أنا أعرف ملاذا وكيف:  -  2

Les attaque au fer استخدم اهلجوم بالنصل

ملاذا؟

ÍÍ.يسهل اهلجوم الذى أريد القيام به Les attaque au fer اهلجوم بالنصل

كيف؟

ÍÍ Le battement أستخدم الرضب

ÍÍ La pression أستخدم الضغط

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية

180

كتيب مربمج لتعلم مهارات املبارزة الشارة الزرقاء



ÍÍ م��ن أج��ل اهلجوم عىل النصل بال��رضب فأنة يكون قوى أذا أبع��دت نصل املنافس 

ليسمح بأحراز اللمس.

ÍÍ م��ن أجل اهلج��وم عىل النصل بالضغط جي��ب أن يكون نصل س��الحى عىل أتصال 

بأستمرارمع نصل سالح املنافس.

ÍÍ.إذا كان الضغط قوى فسوف يفتح اخلط ألحراز اللمسة

ÍÍ إذا كان الضغ��ط خفي��ف عىل نصل املنافس س��وف ي��ؤدى إىل رد فعل عكىس من 

اخلسم.

 عزيزى الناشئ )البطل(....... جيب أن تعرف:

La coupe  أنا أعراف ملاذا وكيف أداء اهلجمة القاطعة  -  3

ملاذا؟

ÍÍ.اهلجمة القاطعة هى اهلجمة الثالثة ىف اهلجوم البسيط

ÍÍ.تشتمل عىل زمن مبارزة واحد

ÍÍ.تؤدى عند هبوط مقدمة نصل سالح خصمى
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كيف؟

ÍÍ.مرور نصل سالحى من اعىل مقدمة نصل املنافس وملس هدف غري حممى

ÍÍ.بعد مرور مقدمة سالحى، فرد ذراعى ألحراز ملسة

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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 عزيزى الناشئ )البطل(....... جيب أن تعرف:

أنا أعرف ملاذا وكيف أستخدم اهلجمة املضادة 

ملاذا ؟

ÍÍ.لى أحرز ملسة جيب األستفادة من أخطاء اهلجوم للمنافس

كيف ؟

ÍÍ.أثناء اهلجوم الغري جيد عىل الرأس

ÍÍ.أنا أعمل هجمة مضادة عىل الساعد بفرد الذراع واألحتفاظ باملسافة
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 عزيزى الناشئ )البطل( ....... جيب أن تعرف:

ÍÍ.لتقوية األعداد )التهويشة( جيب األداء بالتقدم لألمام

ÍÍ.لتقوية األعداد )التهويشة( جيب األداء باألعداد عىل النصل

ÍÍ.يساعد اهلجوم عىل النصل سهولة اهلجوم الذى اريد تنفيذة

ÍÍ.يساعد اهلجوم عىل النصل ألنة يفتح اهلدف أو أحصل عىل رد فعل من املنافس

ÍÍ ه��ى زحلق��ة بالتض��اد عن طريق الضغ��ط عىل نصل Le froissement الكاش��طة 

املنافس من الضعيف إىل القوى مع دروان اليد لتعطيل سالح املنافس.

ÍÍ.هو أداء الضغط )القوى - الضعيف( عىل نصل املنافس La pression الضغط

ÍÍ ع��ن طريق الضغط عىل وس��ائل نصل��ه عىل الضعيف La pression تنفيذالضغ��ط 

للشفرة املقابلة.

ÍÍ باجلزء املتوسط من النصل عىل اجلزء الضعيف La pression الضغط ينفذ بالضغط 

من نصل املنافس.

ÍÍ.املنافس من احلكمة أن هترب La pression عندما يضغط

ÍÍ.عىل نصل املنافس إما يكون قوى أو ضعيف Le battement الرضب

ÍÍ.ذو األيقاع القوى يفتح اهلدف ويعوق دفاع املنافس Le battement الرضب

ÍÍ.ذو الضعيف تسمح برد فعل للمنافس Le battement الرضب

ÍÍ اهلجم��ة القاطعة ت��ؤدى باملرر عىل اجلان��ب اآلخر ومرورا مبقدم��ة نصل املنافس 

الحراز ملسة.

ÍÍ.اهلجمة القاطعة هو هجوم بسيط غري مبارش

ÍÍ.pointe ىف اهلجمة القاطعة بعد مرور مقدمة النصل allonge أفرد ذراعى

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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الشارة الزرقاء

2020 /        / تاريخ احلصول على الشارة 	

اعتماد اللجنة 

االسم/ .................................

االسم/ .................................

االسم/ .................................

اعتماد االحتاد
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دليل المدرب

المستوى الثالث
)العب محلي مصنف(
المدرسة المصرية للسالح





أوال: شرح احملتوى - املستوى الثالث

أوال: تعريف هذه املرحلة: 

ÍÍ .مرحله االنتقال من املحلية إىل الدولية

ÍÍ مرحلة االنتقال إىل الفريق القومي يف حاله حتقيق الالعب نتائج إجيابيه بالبطوالت 

املحلية. 

ÍÍ .بداية مشوار الالعب / الالعبة بالبطوالت اإلقليمية والقارية والدولية

ÍÍ .التعرف عىل زمالئه وتكوين صدقات مع زمالء بأندية أخري

ÍÍ التعرف ع��ىل القانون الدويل لعبه الس��الح وجدول املس��ابقات املحلي��ة والدولية 

والقارية أيضاً. 

ÍÍ.االشرتاك ببعض من البطوالت الدولية والسفر إىل اخلارج

ÍÍ .أال يقل عن ممارسة لعبة السالح عن ثالث سنوات كحد أدىن

ثانيًا: دور مدرب هذه املرحلة: 

ÍÍ يفض��ل بالتدري��ب هب��ذه املرحلة مب��درب صاحب ق��درات فنيه أعىل م��ن املدرب 

باملستوى األول والثاين. 

ÍÍ املدرب باملستوى األول والثاين، البد من مراقبه املدرب زميله هبذا املستوى)املستوى  



الثال��ث( وذلك للتعلم واخلربات ورؤيته بالتدريب هن��ا بعني التعلم وايضاً متابعه 

فريقه الذي تم تأسيسه باملستويات السابقة. 

ÍÍ.االتصال املبارش مع مدرب الفريق القومي يف حاله انضامم الالعب للفرق القومية 

ÍÍ.التأكد من الالعب باإلتقان التام للحركات األساسية سواء بالدروس أو املباريات 

ÍÍ.التأكد من الالعب باستخدام املسافات داخل املباريات

ÍÍ.التأكد من كيفيه إعداد اللمسة من احلركة

ÍÍ.التأكد مبعرفة الفرق بني اهلجوم املركب والبسيط

ÍÍ.التأكد باستخدام اهلجوم املركب باملباريات بالنادي أو البطوالت املحلية

ÍÍ .التأكد من فهم املسافات عند اهلجوم والدفاع

ÍÍ .املتابعة اجليدة املستمرة مع الالعب بالتدريبات بالنادي بصفه دوريه

ÍÍ حترير أداء الالعب من املدرب بوضع اس��رتاتيجية معينه لتصحيح أخطاء الالعب 

باستمرار.

ÍÍ.إعداد خطة فردية أو اسرتاتيجية للدروس الفردية مع لكل العب لتطوير الالعب

يتم إعداد خطة الدروس الفردية بش��كل شهري وهنا جيب توزيع عدد الالعبني 

قي��د التدريب ع��ىل املدرب الرئييس واملدربني املس��اعدين عىل م��دار 12 وحدة 

تدريبي��ة بحيث يراعى التك��رارات لالعبني، وكذلك يراعى أن مير كل الالعبني 

ع��ىل املدرب الرئي��يس، وقد يقع بع��ض املدربني يف خطأ وه��و أن يعطي كل مرة 

درس لنفس الالعب ذات املس��افة املضبوطة واللمس��ة اجلي��دة ويتغافل الالعبني 

ذات اللمس��ات العنيفة والعكس هو الصحيح يتوجب عىل املدرب الرئييس أخذ 

الالعبني ضعاف املستوى ولو مرتني كل شهر الكتشاف اخطائهم ووضعها ضمن 

اخلط��ة التدريبية للمدربني املس��اعدين ضمن تكليفات ال��دروس، حيث يعطى 
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املدرب العام املدربني الفرعيني أسامء الالعبني وماذا سيعطون خالل الدرس من 

خالل التوجيهات.

ÍÍ.حتسني التوقيت واملسافة بشكل أرسع من خالل خربة الالعب بالبطوالت املحلية

ويت��أيت التحس��ني يف البطوالت من خ��الل املالحظات التى يعط��ي املدرب بعد كل 

مباراة يف االدوار التمهيدية والرتكيز اإلجيابية، وكذالك مابني أش��واط املباريات يف 

خروج املغلوب، وتستمر التوجيهات من خالل حتليل فيديوات املباريات أن وجد 

بعد العودة من كل بطولة. 

أهم املدركات احلسيه واحلركية الالعب ما يلي: 

1-  إدراك اإلحس��اس بالزم��ن: وتعتمد عىل ق��درة الالعب يف لعبة املب��ارزة لتحديد زمن 

أداء احل��ركات اخلاص��ة باهلجوم والدف��اع والتقدم والتقهقر وم��ا هي إال من خالل 

التقدم للهجوم واخذ ملس��ة من اخلصم والتقهق��ر بالدفاع من خالل هجوم اخلصم، 

 وه��ذه الق��د أرت ب��اد أرك اإلحس��اس بالزمن تلع��ب دوراً بارزا يف نج��اح الريايض 

يف لعبة املبارزة بأخذ التوقيت املناس��ب للحصول عىل اللمس��ة والدفاع عن اجلس��م 

إثناء املنافسة الرياضية.

2-  إدراك اإلحس��اس باملس��افة: وهي قدرة املب��ارز عىل حتديد مس��افة الالعب اخلصم 

ومكان وقوفه ومس��افة امتداد الذراع والس��الح يف حالة االستعداد واهلجوم ألخذ 

ملس��ة، والدفاع عن اجلسم وقرب اليد التي حتمل الس��الح من اجلسم، والتعرف عىل 

مس��افة اخ��ذ وضع املهارة امل��راد تنفيذها، وألي مس��افة يتم التقهق��ر ألخذ الوضع 

الدفاعي املناسب.

3-  إدراك اإلحس��اس بالق��وة العضلية: وهي قدرة املبارز إلظه��ار القوة العضلية املثالية 

والالزمة لألداء احلريك املناسب، كإظهار أقىص قوة عضلية، أو قوة متوسطة، أو قوة 

قليل��ة كام هو احلال يف حالة الطعن أو التقدم للقفز بالطريان كام يف حركة الس��هم 

ألخذ ملسة... إلخ. 
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4-  إدراك اإلحس��اس بامل��كان: وهي قدرة املب��ارز عىل حتديد امل��كان النموذجي الذي 

يستطيع التحرك به خالل التدريب واملنافسة حيث أن العب املبارزة يتحرك ضمن 

حدود امللعب مبس��افة )14م(، عرض )150 - 180 س��م( فعليه جيب عىل الالعب أن 

يتحرك بش��كل صحيح بالتقدم والتقهقر وعدم اخلروج من امليدان وهذا يعتمد عىل 

املدركات احلس-حركية باملكان.

5-  إدراك اإلحس��اس باألداة )السالح(: أن كفاءة الرياضيني يف مجيع األسلحة الشيش، 

سيف املبارزة، سالح السيف )تبىن عىل دقة الريايض بالتحكم بالسالح واإلحساس 

ب��ه ووضع الس��الح كامتداد ال��ذراع والتعامل مع هذه األس��لحة بانس��يابية، وهذا 

يتطلب نوعا خاصا من اإلدراك، وهذا اإلدراك اخلاص خيلق توافق حركاته مع األداة 

من خالل إدراك وزن الس��الح وش��كله مما يس��اعد الريايض عىل حتديد االجتاهات 

اخلاصة باملها ارت اهلجومية والدفاعية 
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ثانيًا: اهلدف من احملتوى - املستوى الثالث

أركان الوحدات التدريبية هلذه املرحلة:

العمل األساسي بهذه املرحلة هو تطوير حتركات القدمني لالعب. 

ويت��م ذلك من خالل التنويع يف تصمي��م وتنفيذ تدريبات حتركات القدمني والتى تبدء 

بتحرك القدمني فقط دون االهتامم أو الرتكيز عىل حركات الذراعني كمرحلة أوىل لإلصالح 

واإلتقان، ثم تايت املرحلة الثانية بربط حركات القدمني بفرد الذراع املس��لحة يف احلركات 

اهلجومي��ة والدفاعية وكذلك ال��ذراع احلرة يف الطعن، ويف املرحل��ة الثالثة تكون حتركات 

القدم��ني مرتبط��ة بالذراعني والس��يف يف عملية تقدير املس��افة وتكون ه��ذه املرحلة عىل 

ه��دف ثابت وهو خمدات احلائط ويبدئها الالعب بالتحرك احلر الذي يس��تطيع من خالله 

ضبط مس��افته ومن ثم يف التطوي��ر يكون النداء من املدرب وال��ذي يعمل يف هذه املرحلة 

ع��ىل إرباك الالعب وايقاعة يف عدم ضبط املس��افة من خالل النداءات الرسيعة والالعب 

يستمر يف حماولة الضبط، ويف املرحلة اخلرية يكون االمر مقسم عىل جزئني األول من خالل 

الدرس مع املدرب والذي حيتاج مزيدا من التوافق واالدراك احلس حريك باملس��افة، واجلزء 

الث��اين من خالل املباري��ات التدريبية، وال جيب عىل املدرب االنتقال من مرحل الة آخر إال 

بعد االتقان التام والرضاء عن األداء. 

التأكيد على الدرس املستوى األول واملستوي الثاني - وهم أساسيات املبارزة.

قد ميل الالعب من تكرار الدروس عىل مهارات معينة اعتقادا من أنه وصل إىل مرحلة 

اآللي��ة يف األداء ويس��عى جاهدا م��ع املدرب أن ينتق��ل إىل تعلم مهارات جي��دة مثل الرمي 

أو الربمي��ا، ولك��ن جيب عىل املدرب لتأكيد كل مرة عىل األساس��يات املوج��ودة باملرحلتني 

الس��ابقتني أعامال ملبدء أنه هناك حدود للقدرات البدنية ولكن ليس هناك حدود للمهارات 

احلركية أي أنه كلام قام املدرب بزيادة التدريب عىل الدروس والتكرار فإن ذلك يزيد من 
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النغمة احلضلية والذاكرة احلركية لعضالت الالعب عىل تلك املهارات األساسية والتى يبىن 

عليه��ا التطوير يف املس��توى الثالث والرابع واخلامس، لذا جيب االس��تمرار يف التأكيد عىل 

دروس املستوى األول والثاين. 

التأكد على مشاهده ومراقبه رد فعل كل العب وتطويرة:

جي��ب األخذ يف االعتبار أن مجيع عنارص اللياقة البدنية التى هلا عالقة باجلهاز العصبي 

حتت��اج تكنيك يف تطويرها أوال أن يكون هناك اتقان للمرس احلريك للمهارة حتى يس��تطيع 

التدري��ب عليه��ا باألمحال القصوى بع��د الوصول ملرحة اآللية ومن ثم يب��دأ التطوير، كام 

جي��ب يف االعتبار حتلي��ل األنيميا والتى تؤثر تأثريا مبارش عىل تطوي��ر العنارص التي ترتبط 

باجله��از العصبي مثل الرسع��ة والدقة ورسعة رد الفعل، ومن هنا ميكن للمدرب اكتش��اف 

اس��باب عدم قدرة الالعب عىل حتس��ني رد الفعل الس��بب األول قد يك��ون اهتامم الالعب 

 ب��األداء دون الرسع��ة وكذل��ك االف��راط يف احل��ركات الذائ��دة لظهور ش��كل األداء جيد، 

أو بس��بب نسبة االنيميا املرتفعة، أو قد يكون السبب عدم االهتامم باإلعداد البدين السليم 

لعنارص القوة العضلية والرسعة. 

بالبطوالت من بداية األدوار  التدريب وأيضا  الالعبني باستمرار داخل  متابعه 

التمهيدية. 

جيب عىل املدرب يف هذا املستوى أن يتمتع بالعني اخلبرية، وعدم االنشغال بجزء واحد 

م��ن الوح��دة فقد يكون املدرب يعطي درس��ا ألح��د العبية ولكنة يف نف��س الوقت يراقب 

الالعبني الذين يؤدون مباراة تدريبية ويراقب الالعبني الني جيلس��ون بدون أداء الوجبات 

احلركية املطلوبة منهم عىل خمدات احلائط، تأيت هذه املراقبة اجليد ة يف املقام األول لتحديد 

الس��مة املميزة لكل العب من حيث س��لوكة التدريبي، فهذا الالعب حيتاج متابعة وتوجيه 

مستمر، واآلخر ال حيتاج ويؤدي كل واجبتة املطلوبة بإتقان وجد ومحاسة.... وهكذا كام 

متت��د تل��ك املتابعة إىل البطوالت ملالحظ��ة الالعبني وادائهم أثناء املباري��ات، والرتكيز دامئا 

ع��ىل أن كل الع��ب يس��تطيع أن يؤدي مبارات��ه دون أن يكون املدرب خلف��ة، وان املدرب 
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وح��دة هو م��ن حيدد من حيت��اج وقوفه يف ذلك الوق��ت طبقا ملجريات كل مب��اراة وترتيب 

دوره��ا واملنافس، كام جيب تدريب الالعبني عىل أنه ال يوجد توجيه هنائيا أثناء املباريات 

التمهيدي��ة، وع��ىل الالعب االهت��امم بتلك املباريات من خالل الرتكيز عىل ملس��ة بلمس��ة، 

ويكت��ي هذا من خ��الل التدريب باملح��اكاة عىل البط��والت الداخلية وكذل��ك من خالل 

لقاءات االحتكاك مع األندية االخرى والتي تعترب بطوالت تدريبية بني هيئتني أو أكرث. 

تطوي��ر حت��ركات القدم��ني لي��س كم��ا مت تعليم��ه باملس��توى األول ولكن 
االسرتاتيجية استخدام الرجلني بالدفاع واهلجوم باللمسة. 

حي��رز الالعب اللمس��ة بتحركات القدمني كأس��اس ثم الذراع املس��لحة تأيت يف املقام 

الثاين يف خمتلف االسلحة فعدم ضبط املسافة بتحركات القدمني يؤدي إىل ضيق املسافة اذيد 

من الالزم مما يعرض الالعب إلحراز ملس��ة به وفتح املس��افة ازيد من الالزم يؤدي بالالعب 

أن تك��ون اللمس��ة غري مهددة للهدف، فاس��تخدام حتركات القدمني هجوم��ا ودفاعا عامل 

اسايس مع الذراع املسلحة ونصل السيف يف اهناء اللمسة طبقا للموقف التنافيس. 

إعداد ملف لالعب من الناحية الفنية. 

ويت��م ذلك من خالل متابع��ة األداء املهاري للمه��ارات املختلفة س��واء أثناء حتركات 

القدم��ني أو تدريب��ات احلائ��ط أو الدرس أو املباري��ات كام ميكن عمل اختب��ارات لتقييم 

املس��توى الف��ي واملتابعة املس��تمرة للتقدم املهاري وتك��ون االختبارات ع��ن طريق العني 

اخلبرية.

إعداد ملف العب من الناحية البدنية.

وذل��ك الن الق��درات البدني��ة هي حمرك أس��ايس للتقدم باملس��توى امله��اري وبالتبعية 

املس��توى اخلططي وتتم من خالل بطارية اختبارات بدنية متقدمة املس��توى طبقا للمرحلة 

العمرية، وخمتلفة عن تلك املوجودة باملستوى األول. 
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وجيب على املدرب التقدم املناسب بدرجات احلمل:

حيثإن الوصول إىل التكيف جلس��م الناشئني ميكن حتقيقه بأفضل صورة ممكنة إذا ما تم 

اتباع مبادئ التقدم املناس��ب بدرجات محل التدريب لذا كان لزاما عىل الباحث أن يتطرق 

إىل جانب مكونات ودرجات محل التدريب.

مكونات محل التدريب

ج- فرتات الراحة البينية ب- حجم احلمل.   أ- شدة احلمل.  

درجات محل التدريب:

ب- احلمل األقل من األقىص. أ- احلمل األقىص.  

د- احلمل اخلفيف. ج- احلمل املتوسط.  

ه�- الراحة اإلجيابية.

أ - احلمل األقصى:

وهذا املستوى من احلمل تعي أقىص درجة يستطيع الالعب حتملها، حيث يتميز العبء 

النات��ج ع��ن عن هذا احلمل بش��دة عالية جداً، ويك يصل الالعبون إىل ه��ذه الدرجة البد أن 

يكون��وا ىف قمة تركيزهم، ونتيجة هلذا تظهر آثار التعب واضحة عليهم األمر الذي يتطلب 

فرتة راحة طويلة يك يستطيعوا العودة إىل حالتهم الطبيعية )استعادة الشفاء(. وتقدر درجة 

احلمل األقىص بنس��بة مئوية قدرها من 90: 100 % من أقىص ما يس��تطيع الناش��ئون أداءه، 

وعدد التكرارات املناسبة هلذا احلمل ىف حالة التمرينات ترتاوح ما بني 1: 5 مرات ولفرتات 

أداء قصرية )مثل الفلشات املتكررة، أو احراز ملسة من مسافات مفتوحة باملارش فاند( 
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ب - احلمل األقل من األقصى:

وهذه الدرجة من احلمل تقل بنسبة بسيطة عن درجة احلمل األقىص وبالتايل فإهنا حتتاج 

 إىل متطلب��ات أقل من��ه، وتقدر درجة احلمل األقل من األقىص بح��وايل 75: 90 % من أقىص 

ما يس��تطيع الالعبون حتمله، أما عدد التكرارات املناس��بة فإهنا ترتاوح ما بني 6: 10مرات 

)مثل الطعن، أو اهلجمة املغرية(.

ج - احلمل املتوسط:

وتتمي��ز هذه الدرجة من احلمل بالتوس��ط من حيث العبء الواق��ع عىل خمتلف أجهزة 

وأعضاء اجلس��م، ويش��عر الناش��ئون بعد األداء بدرجة متوس��طة من التعب. وتقدر درجة 

احلمل املتوس��ط بحوايل من 50: 75 % من أقىص ما يس��تطيع الناش��ئون حتمله، التكرارات 

املناسبة ىف حالة التمرينات تكون كبرية نسبياً وترتاوح ما بني 10: 15مرة 

د - احلمل اخلفيف أو اقل من متوسط: 

يقل العبء البدين الواقع عىل األجهزة الفس��يولوجية للناش��ئني ىف درجة احلمل هذه عن 

املتوسط وهو ال يتطلب درجة كبرية من الرتكيز ويكاد الالعب ال يشعر بتعب بعد األداء، 

وتق��در درج��ة احلمل اخلفيف بحوايل من 35: 50 % من أقىص ما يس��تطيع الالعبون حتمله، 

والتكرارات املناسبة ىف حالة التمرينات هي ما بني 15 - 20 مرة.

ه� - الراحة اإلجيابية:

وفيها يك��ون العبء البدين الوظيفي ضئيال جدا ومعظ��م متريناته من امليش أو اجلري 

اخلفي��ف أو املرجحات وغريها والتى يكون أغلبها يف تدريبات التهدئة بعد هناية التدريب 

الرئييس، وتقدر درجة احلمل فيه بأقل من 35 % ما يتحمله الالعبون والتكرارات املناس��بة 

له ترتاوح ما بني 20 - 30 مرة.
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كيفية التحكم يف محل التدريب

أ - التحك��م ف��ى درجة مح��ل التدريب املقدم م��ن خالل التحكم فى ش��دته 

كما يلي:

التغيري ىف رسعة األداء:

وذلك س��واء خالل حتركات القدمني من خالل النداءات فيد بداية الوحدة التدريبية، 

أو التحكم يف رسعة الدرس الفردي أو اجلامعي.

التغيري ىف صعوبة األداء:

وذلك من خالل التدرج، والتدرج يعي سري خطة التدريب وفقا ملا يأيت:

ÍÍ.من السهل إىل الصعب

ÍÍ.من البسيط إىل املركب

ÍÍ.من القريب إىل البعيد

ÍÍ .من املعلوم إىل املجهول

التغيري ىف مقدار املقاومة:

فمث��ال خ��الل أداء حتركات القدمني ،ميكن أن تكون ح��رة، أو من خالل اعاقة الزميل 

للحركة، أو عن طريق اساتك مطاطية

ب - التحكم فى درجة محل التدريب املقدم للناشئني من خالل التحكم فى 

حجمه:

ميكن التحكم ىف درجة محل التدريب من خالل التحكم ىف حجمه كام ييل:

ÍÍ.التغيري ىف فرتة دوام التمرين الواحد أو عدد مرات أداء احلركات فيه
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ÍÍ التغي��ري ىف جمموع ف��رتات دوام التمرين الواح��د أو عدد مرات تك��رار التمرين 

الواحد.

ج - التحكم فى درجات محل التدريب من خالل فرتات الراحة البينية:

ميك��ن التحكم ىف درجات مح��ل التدريب من خالل التحكم ىف ف��رتات الراحة البينية 

كام ييل:

ÍÍ التحك��م ىف الف��رتة الزمني��ة التي تق��ي ىف راحة س��لبية أو إجيابية ب��ني كل مترين 

والتمرين التايل له.

ÍÍ التحك��م ىف الف��رتة الزمني��ة الت��ي تق��ي يف راح��ة س��لبية أو إجيابي��ة ب��ني عدد 

التمرينات، فكلام قلت هذه الفرتة الزمنية التي تقي يف راحة س��لبية أو إجيابية 

 ب��ني ع��دد التمرينات كلام زادت ش��دة احلمل، س��واء بني املباري��ات التدريبية 

 أو ب��ني جمموع��ات التدري��ب ع��ىل احلائ��ط، أو جمموع��ات حت��ركات القدمني، 

أو خالل الدرس ذاته. 

إعداد ملف العب من الناحية النفسية

وذل��ك عن طريق املع��د النفيس أو م��ن خالل جمموعة م��ن اختبارات الورق��ة والقلم 

النفسية وكذلك من خالل متابعة السلوك الذي يظهر عىل الالعب قبل وأثناء وبعد املنافسة 

وكذلك بالتدريب.

إعداد ملف العب من الناحية تغذية الالعب

 وهذا امللف يتم بعناية ومراعة احلساس��ة من مأكوالت معينة وان يكون هناك تكامل 

يف لوجب��ات ومراع��اة خصائ��ص املرحل��ة العمرية م��ن الغ��ذاء وكذلك الع��ادات الصحية 

والفروق الفسيولوجية بني الذكر واالنثى خاصة يف مرحلة البلوغ والوضع يف االعتبار تلك 

املرحلة خاصة يف االناث لعدم الضغط يف التدريب اثنا فرتة الدورة الش��هرية والتى يكون 
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مصاحب هلا زيادة مؤقتة يف الوزن ال تعد زيادة مس��تمرة وال يتم عمل قياس كتلة اجلس��م 

هنايئ يف تلك الفرتة لإلناث.

مهام املدرب الرئيسي:

هو املدرب الذي عىل داريه كاملة ألداء الالعب بجميع اجلوانب س��واء فنيه أو بدنيه 

أو نفسيه أو تغذيه... إلخ. 

ÍÍ .كيفيه الدفاع واهلجوم بالرجلني ووالذراع املسلحة

ÍÍ.كيفيه هتديد املنافس باستمرار باهلجوم والدفاع للبحث عن ملسه

ÍÍ كيفيه اكتس��اب مسافه املنافس، وكيفيه اضطراب املنافس من التهديد املستمر له 

ضمن اركان امللعب سواء عند ملعب املنافس وملعب الالعب نفسه. 

ÍÍ .حركة املدرب أثناء هذا املستوى تكون ارسع نسبياً من املستويات السابقة

ÍÍ ًعند اكتش��اف املدرب أخطاء بالدرس لالعب: فعيل املدرب أن يتم تصليحها فورا 

ثم يت��م الرجوع للهدف الرئييس م��ن الدرس الفردي مع الالع��ب، فتغافل تصليح 

االخطاء قد يؤدى إىل البناء الغري س��ليم يف تركيب اجلمل اخلططية مس��تقباال، وقد 

يغف��ل املدربني تصحيح األخطاء يف هذه املرحلة نظرا الن تصحيح اخطاء التعليم 

االوىل اس��هل بكث��ري، ولكن جيب عىل املدرب تكرار تصحي��ح اخلطأ ذاته وحماولة 

إيق��اع الالع��ب خالل ال��درس يف نفس اخلطأ للتأك��د عىل أنه تم اس��تيعاب اخلطأ 

وأدرك متام��ا كيفي��ة تصحيح��ه ويتأىت ذلك من خ��الل اظهاره يف مس��افات خمتلفة 

بتحركات خمتلفة ورسعات متباينة.

ÍÍ بداي��ة تعليم اهلجوم لالعب، أثن��اء حتضري املنافس أو املنافس وكيفيه الرجوع من 

هذا التحضري لالستعداد للدفاع مرة اخرى من املنافس يف حاله هجومه. 

ÍÍ.اهلجوم بالسيف )النصل( ومتى يتم مسك السيف املنافس واحراز ملسه
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ÍÍ جي��ب عىل املدرب وضع الالع��ب يف مجيع اخليارات ويف كاف��ة املواقف اهلجومية 

والدفاعية، وال يس��تطيع اي م��درب أن يعطى لالعب تركيبة مجل��ة يؤدهيا ويفوز 

باللمسة مبارشة، ولكن عىل املدرب اجليد أن يصقل خربات الالعب ويعمل جاهدا 

ط��وال الوقت عىل إضافة حصيلتة م��ن املواقف اهلجومية والدفاعية مما يس��تطيع 

الالعب معها مستقبال ختري الرد املناسب طبقا للموقف التنافيس مع املنافس. 

ÍÍ حتض��ري اهلجوم بالذراع املس��لحة والقدمني معاً ليكون املس��افة مضبوطة ألحراز 

اللمسة. 

أه��م العناصر األساس��ية اليت تس��اعد الالعب يف اختي��ار وتنفيذ اخلطة 
التدريبيه:

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية

المستوى الثالث: )العب محلي مصنف( المدرسة المصرية للسالح

201

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية



اللعب بانتظام وبدون خماطرة: البحث عن   .1

اهلدف األس��ايس من اللعب هو التحرك داخل امللع��ب بالتقدم الرسيع مع فرد الذراع 

املس��لحة وأداء حرك��ة الطعن بطريقة ال تس��مح لالعب املنافس ب��أداء الدفاع عن طريق 

اللعب بانتظام والطأمنينة وحماولة املحافظة عىل أداء احلركات الرياضية )التقدم والتقهقر( 

بش��كل متناس��ق بني حركات الذراع املس��لحة والرجلني ثم اهلجوم الرسي��ع عىل الالعب 

املنافس يف اللحظة املناسبة وتسجيل اللمسة.

وميك��ن القي��ام باهلجوم املتأخر بع��د تأدية حرك��ة التهويش التمهيدي��ة بقوى خمتلفة 

)بطيئة، متوس��طة، ش��ديدة( جلعل الالع��ب املنافس يرتك��ب األخطاء فيس��تغلها الالعب 

ويسجل ملسة.

ويف املرحلة األوىل لتطوير إس��رتاتيجية الالعب جيب عىل املدرب أن يؤكد عىل اللعب 

بانتظام وأن يشجع العبه عىل املحافظة عىل هدوئه يف حتركه داخل امللعب وجتنب األخطاء 

غري املتعمدة بقدر ما يس��تطيع ليكس��ب الالعب الثقة بنفسه ويطور مهارته ويصبح قادًرا 

عىل التحديد الدقيق للقيام باهلجمة )اهلجوم البس��يط املبارش( أو حياول أن يكرث املخاطرة 

املحكمة هبدف دفع الالعب املنافس إىل ارتكاب األخطاء.

املنافس: 2. استغالل نقاط ضعف الالعب 

كثرًيا ما يكون استغالل نقاط ضعف الالعب املنافس من غري حماولة تغيري اجتاه حركة 

اهلجوم )اهلجمة املستقيمة املبارشة( عندما ُيظِهر الالعبون نقاط ضعفهم وميكن مالحظتها 

يف طريقة لعبهم ومنها:

أ - الترسع يف أداء اهلجوم.

ب- الرتدد واالرتباك يف أداء الدفاع أو أداء حركة الطعن... إلخ.
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3. طريقة توجيه ذبابة السالح:

عىل الالعبني أن حيرصوا عىل عدم تسديد ذبابة سالحهم قريًبا من اخلطوط اخلارجية 

للهدف، خاصة إذا كانت املس��افة بينهم وبني الالع��ب املنافس بعيدة )حتتاج إىل حركة 

تق��دم وطعن(، مما يصعب عليهم أداء الدفاع ضد ح��ركات اهلجوم التي ينفذها الالعب 

إمنا  املناف��س الذي ميتلك ق��درة جيدة عىل أداء احل��ركات اهلجومية بش��كل أرسع منه. و

يوجه ذبابة س��الحه إىل منطقة الوس��ط من اهلدف ليك يضمن حتقيق اللمس��ة يف اللحظة 

املناسبة.

التمهيدية: 4. اختيار احلركات 

جيب عىل الالعب معرفة أنواع احلركات التمهيدية كافة يف رياضة املبارزة )اهلجامت 

النصلية وه��ي التهويش والضغط والس��حق واالنزالق( واملس��كات النصلي��ة )الدائري، 

والقطري، والتضاد(، ليك يعرف االس��تجابة الصحيح��ة للحظة قبل البدء باهلجوم الرئييس 

لتحقيق اللمسة. 

مراحل اللعب يف املباراة:

أثناء املباراة أو اللقاء أو مرحلة اللعب قد يعرف الالعب عدة مراحل خططية حسب 

اهلج��امت التي يتلقاها أو وس��ط تبادل الطعن��ات مع الالعب املنافس فهن��اك عدة مراحل 

للع��ب يف املب��ارزة، خاصة بالنس��بة لالعبني املبتدئني والناش��ئني وجي��ب الرتكيز عىل ثالثة 

مراحل أساسية، وهي:

اهلجوم:

يف هذه املرحلة حياول الالعب أن جيعل منافس��ه يف موضع دفاع وغالًبا ما جيعله جيري 

الس��تغالل إحدى نقاط ضعفه ويف هذه املرحلة أيًضا يقامر الالعب أكرث، خاصة إذا كان 

ال ينتبه إىل نقاط ضعف مناِفسه أو طريقة لعبه.
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تبادل الطعنات:

عن��د مرحلة التق��دم جيب عىل الالعب تفادي األخطاء وال يرغم منافس��ه عىل ارتكاب 

أخط��اء، بل يكفيه املحافظة عىل انتظ��ام حركات التقدم والتقهقر م��ع تبادل الطعنات مع 

الالع��ب املناف��س وانتظار خطأ املنافس وهذا يؤدي تدرجييًّ��ا إىل تطوير مؤهالته املهارية 

واخلططية.

الدفاع والرد:

وهي املرحلة األخرية وعندما يتعرض الالعب إىل اهلجوم )البسيط أو املركب( فيجب 

عليه االس��تجابة الرسيع��ة وأداء الوضع الدفاعي أو حركة الدفاع املناس��بة مع أداء حركة 

الرد بأنواعها ويف اللحظة احلاسمة واملناسبة.

الفرق بني اهلجوم البسيط واهلجوم املركب 

- أسلوب اهلجوم البسيط:  1

إن مهارات اهلجوم البس��يط م��ن أفضل أنواع اهلجوم وبالت��ايل جيب أن يكون لدى  و

املب��ارز خم��زون ذايت من احلركات التي ميك��ن تنفيذها يف صور خططي��ة وأن ميتلك القدرة 

عىل العديد من اخلدع واملناورة باس��تخدام هجم��ة واحدة، وأن يتقن العديد من احتامالت 

الت��رصف الصحي��ح عن��د أداء مهارة أساس��ية معينة، ف��إذا كان هناك خمزون م��ن املهارات 

البس��يطة، وبِحَيلها ميكنه الفوز باملباراة، فال بد أن ت��ؤدي مهارة حتتوى عىل أكرث من حيلة 

تس��تطيع القيام هبا بشكل مريح إذا ش��عرت أن هناك شيًئا ما حيدث بسهولة جتنبه واستبدله 

بحركة أخرى حتى تستطيع بذلك أن ختتار من استجاباتك فكلام قلت احلركات يف خمزونك 

الذايت كان من السهل عىل املنافس أن يتغلب عليك.

إن األس��اس الذي تقوم عليه املبارزة احلديثة هو القيام بأداء حركات بسيطة ورسيعة 

إن طريقة املبارزة احلديث��ة تعي عمل هجامت يقل فيها  مب��ارشة يف اهلج��وم عىل املنافس، و
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التعام��ل مع النصل مثل احلركات اخلاطفة )اهلجم��ة القاطعة(، وأداء مهارة اهلجمة القاطعة 

مبصاحبة حركة نصلية خاطفة )الرمي( سواء يف الكتف أو يف الظهر مثاًل. ولكن ليس معىن 

ذلك أن نتجاهل هذه اهلجامت، فال جيب أن تتحرك اليد والذراع بعيًدا عن الوضع السادس. 

إذا كان االلتح��ام يف الوض��ع الرابع، وااللتحام هنا قد يكون بش��كل ُقطري، أْي إّن النصل 

مائل مع حتكم قوي وذلك س��وف يضمن رد الفعل ويس��هل أداء اهلجمة القاطعة من اجلهة 

الداخلية للنصل.

لذا جي��ب عدم التخيل عن احل��ركات املبارشة مثل اهلجمة املس��تقيمة، خاصة إذا 

كانت أثبتت نجاحها، فاملبارز حيرص عىل تكرارها حتى يتعرف أو يفهم املنافس من 

خالل أدائه مواقف خططية خمتلفة، فال جيب تكرارها أكرث من ثالث أو أربع مرات 

مثاًل من خالل فك االلتحام البس��يط وتكرارها بعد ذلك، يعد هذا خطأ فادًحا وذلك 

لكون املبارز يتذاىك أكرث من الالزم. 
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أم��ا اهلجمة القاطع��ة فهي من أفضل اهلجامت التي ميكن إصاب��ة املنافس هبا باعتبارها 

هجمة ماكرة، وأداؤها بأس��لوب مفاجئ جيعل املنافس متخوًفا من أداء أّي حركة، وبالتايل 

مي��أل املنافس اخل��وف، وهذا يعطي إمي��اًء للمنافس بأن كل حركة يقوم هبا املبارز س��تكون 

هجم��ة ويدافع عن نفس��ه دامئًا، وأخرًيا فاملبارز يس��يطر ع��ىل املنازلة ومن الس��هل إصابة 

منافسه بالعديد من اللمسات كلام كان مستعًدا لالستجابة.

- أسلوب اهلجوم املركب:  2

ُيَعدُّ أسلوب اهلجوم املركب من أكرث املهارات التي ُتستخدم من ِقَبل املبارزين املاهرين، 

وهو يرتكب من عدة مهارات هجومية بس��يطة، خاصة اهلجم��ة القاطعة مع ربطها باهلجمة 

بتغيري االجتاه مع التأكيد عىل التوقيت املناسب واملسافة والرسعة والدقة يف األداء. مثال ذلك 

ماذا لو كان املنافس غري قادر عىل االستجابة هلجمة مركبة من نوع اهلجمة العددية، فيجب 

علي��ك كمب��ارز القيام بتلك اهلجمة ضد منافس��ك ولكن يف الواقع ال ميك��ن أن تعتمد عىل أن 

منافسك سيقوم بأداء احلركات الدفاعية التي حتتاجها لتبي عليها هجمتك، فبناء اهلجامت يبدأ 

من أساس قوي وتنطلق منه، فعند أداء اهلجمة البسيطة بتغيري االجتاه فإذا قام منافسك هبجمة 

عكسية بعد الدفاع تلجأ بعد ذلك إىل أداء تغيري االجتاه والعودة إىل نفس نقطة بداية اهلجمة 

األوىل، أما إذا أضاف منافس��ك طعنة دفاعية جانبية فقم بأداء اهلجمة العددية، وهكذا، فإن 

منافسك الذي تبارزه هو الذي سيقوم بإعالمك كل فرتة عن اهلجامت التي عليك أن تؤدهيا.
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إن املب��ارز الذي يعم��ل عىل إثارة رد فعل مع��ني ميكن أن يكون جّي��ًدا، فاملهارات غري 

املتوقعة ميكن أن تسبب رد فعل دفاعيًّا مثل املهارة القاطعة وهي متثل الرضبة التي ال تدخل 

يف العم��ق، فإهنا قد حت��دث اضطراًبا يف املناف��س وبالتايل يقوم املهاج��م بعمل هجمة تغيري 

االجتاه ليك حيقق النجاح، وبأداء مثل هذه املهارات يس��جل ملس��ات تسهم يف تعزيز نتيجة 

املباراة.

كام أن املنافس لن يرتك النصل يتحرك ملدة كافية سواء كان التحضري للهجمة العددية 

ذان يف الوقت  م��ن نفس النوع أو م��ن نوع خمتلف وكذلك التحضري املركب )حتض��ريان ُينفَّ

إن اكتس��اب املس��افة واحتامل إثارة رد فعل ميكن أن يستفاد منه  نفس��ه( ليس هلام قيمة، و

مها الش��يئان اللذان جي��ب أخذمها يف االعتبار، وال يكون اهلدف من��ه هجوًما مركًبا، وهذا 

يستغرق وقًتا من السهل الدفاع فيه عن هذه اهلجامت.
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ثالثًا: كيفية تنفيذ احملتوى - املستوى الثالث

مدة الدرس = دروس فردية حبد أقصى 45 دقيقه:

وتتح��دد مدة الدرس هنا طبقا للهدف املوضوع مس��بقا لل��درس، وجيب أن يرعى مبدأ 

 التم��وج باحلمل أثن��اء إعطاء الدرس، فال يص��ح أن يكون الدرس بكامل��ة برسعة واحدة، 

أو كلة من احلركة، اوكامل مدة الدرس عىل املسافات املفتوحة، فالتنوع والتموج يف احلمل 

صعودا وهبوطا يساعد عىل مبدأ التكيف.

دروس فردية أو مجاعية أو درس مع الزميل:

الفارق بني الدرس الفردي والدرس اجلامعي يكمن يف أن الدرس اجلامعي يتميز بتشغيل 

اكرب قدر من الالعبني داخل الوحدة وميكن من خالل أداء مهارة قدمية يتم املراجعة عليها 

وتصحيحه��ا جلمي��ع الالعب��ني يف أن واحد، كام يتميز ب��ان اخلطأ الذي ت��م تصحيحة الحد 

الالعبني ال يقع يف بقية من هم بالدرس بنسبة كبرية، بينام الدرس الفردي يتميز مبراعة مبدأ 

الفروق الفردية يف املسافة والتوقيت والرسعة واحلمل، وخيتلف مدى االتقان به عن الدرس 

اجلامعي، كام يعترب هو ميكرس��كوب املدرب يف اكتش��اف االخطاء يف األداء واستشعارها 

أثناء تادية احلركات ومن ثم تصحيحها.

باملقارنة  سرعه  اكثر  تكون  الالعب  مع  امل��درب  رجلني  حركة 
باملستويات السابقة:

خيتلف مدرب الس��الح عن الرياضات االخرى اذ يتوجب علية أمرين خالل الوحدة 

التدريبية االمر األول هو حماوالتة احلثيثة والدامئة عىل رفع لياقتة الشخصية التى تؤثر عىل 

رسع��ة وكفائة الدرس الش��خيص، واالمر الثاين هو كيفية اس��تثامرة هل��ذة الطاقة عىل مدار 

الوح��دة التدريبية والذي يوزع جمهودة احتامل عىل اربع��ة دروس أو اكرث... فيجب علية 
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اهناك الالعب خالل الدرس لرفع احلمل وحتقيق أقىص استفادة مع االبقاء عىل طاقة إلعطاء 

دروس اخرى لالعبني آخرين.

ÍÍ.)التدريب عىل هتديد املنافس يف حاله اهلجوم )فانت - باتيه

ÍÍ.)التدريب عىل هتديد املنافس يف حالة الدفاع )فانت / باتيه

ÍÍ.الستخدامة لعمل اهلجوم املضاد )Fake Attack( التدريب عىل اهلجوم الكاذب

ÍÍ التدري��ب عىل اهلجوم أثناء حتضري املنافس اللمس��ه مع ضبط املس��افات والذراع 

املسلحة والرجلني معاً. 

ÍÍ .التدريب عىل الدفاع بعد التحضري يف حاله ظهور رد فعل من املنافس 

ÍÍ .)التدريب عىل رد الفعل من املنافس أثناء حتضري اللمسة )ال يقل بالدرس عن مخسه خمتلفني 

ÍÍ .مع اإلحساس باملسافه Fair Attack التدريب عىل اهلجوم بالنصل

ÍÍ .)التدريب عىل الدرس املركب واخللط بني )الباتيه - والدجاجيه - الفيري... إلخ

ÍÍ التدريب بالتحضري بالسيف وحتركات القدمني مع توخي احلذر بظهور رد فعل من 

املنافس وهبذا يظهر تنميه رد فعل الالعب. 

ÍÍ .التدريب عىل الدفاع بنفس توقيت دخول الالعب باهلجوم 

ÍÍ .)التدريب عىل وضع اللمسات باملسافات الصغريه أو الضيقه )كوراكور

ÍÍ التدريب اجلامعي جيب دعمه دامئا لرشح املدرب ايه أخطاء تنشأ بني الالعبني للتصحيح 

والتطوير باستمرار باإلضافة إىل مشاهده زمالئه باحلركه نفسها للتعلم اجلامعي. 

ÍÍ اجلانب األهم هلذا ملس��توى، هو مشاهده املدرب لالعب بعد تلقي هذه املعلومات 

فم��ن املؤكد أن بع��ض الالعبني ال يتم تنفيذ احل��ركات التي اس��توعبها بالدرس أن 

تك��ون حيز التنفيذ فمن املؤكد أن بعض الالعبني يت��م الفهم ولكن يصعب عليهم 

التنفيذ ،، لذا البد من املتابعة املستمرة اجليدة من املدرب هبذه املرحلة. 
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Lesson #3

ÍÍ  Objective of this lesson is to teach the fencer how to feel and have a sense 
for timing, distance and opposition reactions

ÍÍ  When fencer hits after completing the actions, they may hit using an 
extension of the arm, advance, double advance, lunge, etc., depending 
on the distance between the fencer and the coach

ÍÍ  In the beginning of the lesson, take 3-5 minutes to apply the simple 
actions learned from the previous two lessons to allow the fencer to warm 
up well and activate the nervous system and proper muscle reactions so 
the fencer is ready for what lies ahead

Check/Build Reaction of Fencer
A(	 By Pressing On Blade

1. Coach presents blade in front of fencer

2. Fencer presses )“press de faire”( on blade while advancing

3.  Fencer reacts based on what the coach does next: )coach is encouraged to 
mix up actions)

a. No reaction = direct hit

b. Coach presses back on fencer’s blade = disengage hit

c. Counter six parry = counter disengage hit

d. Four six parry = one-two hit

e. Double parry )same direction( = double disengage hit

B(	 By Beating Blade

1. Coach presents blade in front of fencer

2. Fencer beat on blade while advancing
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3.  Fencer reacts based on what the coach does next: )coach is encouraged to 
mix up actions)

a. No reaction = beat direct hit

b. Counter six parry = counter disengage hit

c. Parry four riposte = parry riposte hit

d.  Hides blade = Feint and when coach tries to take parry, disengage hit

e.  Hides blade while advancing = retreat until blade is given, then parry 
riposte

C( Building on False Attacks
1.  Fencer initiates false attack by completing a half committed lunge while 

threatening the coach’s target area )arm should not be fully extended 
because this false attack is made to provoke the opponent only)

2.  Coach retreats and once false attack is made, coach responds by doing the 
following:

a. Parry four

b. Counter six parry

c. Parry seven

d. Parry eight

e. Four then counter four parry

f. Double counter six parry

3.  After being parried, the fencer must recover and find the right distance to 
compose a real attack now

4.  Fencer should attack in the same line as done in the fake attack, but this 
time disengage the parry that the coach does and hit the target area

5.  Coach must make clear that they will take the same parry as they did in 
the fake attack
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Defense with Interruptions
A( Retreating with Feints 

1.  While retreating, fencer gives false counterattack by giving a feint forward 
with blade

2. Coach presents blade in front of fencer as if initiating an attack

a. Fencer completes a parry riposte

Counterattack )using forward closing(

1. Coach pulls arm to switch sides

2. Fencer closes line aggressively while counterattacking

a. Can be done with a step forward to help with closing out the attack

b.  Or if distance is already too close, fencer can stop retreating and hold 
their ground while closing out with the arm

B(	 Attack in Preparation

1. Coach pulls arm backward as if initiating compound or long attack

b. Fencer lunges as coach pulls arm backwards )arm first with the lunge( 

c.  here the fencer is completing an action called “attack in preparation

Close Quarters Fighting

In Fighting

1. In very close distance with fencer, coach slowly searches for blade

2. Fencer disengage and hits )hits are quick and short, hit and release(

3.  Coach may choose to hold the fencer’s blade by taking the fencer’s blade 
with a parry

4. Fencer can disengage to hit in open line or remise in the same line
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Epee Lesson

الثالث:املستوى

1:رقم الدرس

اهلجوم املركب:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع األستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للهجوم املركب

Technical steps

عدم رجوع الذراع ىف تسلسل األداء

األداء ىف مهلة زمنية قصرية 

marcher fente أداء التهويشة بالتقدم

la pointe  األداء مبقدمة النصل

رسعة احلركة األخرية 

تناسق التسلسل احلرىك اهلجومى

أستخدامها ىف الرد

وضع اليد ىف املركز السادس

أداء هجوم مركب ل� 2 هتويشة عىل األقل

أستخدامة اهلجوم عىل التحضري
attaque sur preparation

هتويشة هجمة مستقيمة - هجمة مغرية
Feinte de coup droit - dégagé

هجوم مركب 1 - 2
Une - deux

ضبط املسافة

هجوم مركب بالتقدم لألمامااللتحام السادس )إشارة اهلجوم(

هجوم مركب بالطعنااللتحام السادس )إشارة اهلجوم(

هجوم مركب بالتقدم لالمامااللتحام الرابع )إشارة اهلجوم(

هجوم مركب بالطعنااللتحام الرابع )إشارة اهلجوم(

مراجعة النقاط الفنية للهجوم املركب
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Epee Lesson

الثالث:املستوى

2:رقم الدرس

اهلجوم عىل النصل:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع األستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للهجوم عىل النصل

Technical steps

الرضب باجلزء املتوسط عىل الضعيف

فرد الذراع مبارشة بعد األداء 

أستخدام األصابع والرسغ ىف األداء

تناسق التسلسل احلرىك اهلجومى

 الضغط عىل النصل يكون واضح 
La pression

أستخدامة اهلجوم عىل التحضري
attaque sur preparation

فرد الذراع أثناء املغرية ىف غري املبارش

 أداء نوعني من الرضب 
Battements

ضبط املسافة

الضغط عىل النصل واللمس بفرد الذراعااللتحام السادس 

الضغط عىل النصل واللمس بالطعنااللتحام السادس

الرضب واللمس بفرد الذراعااللتحام الرابع

الرضب واللمس يالطعنااللتحام الرابع

الضغط اخلفيف عىل النصل االلتحام السادس 

املغرية بفرد الذراع والطعنالضغط املضاد

الرضب اخلفيف عىل النصل االلتحام الرابع

املغرية بفرد الذراع والطعنالضغط املضاد

مراجعة النقاط الفنية للهجوم عىل النصل
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Epee Lesson

الثالث:املستوى

3:رقم الدرس

اهلجمة القاطعة:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع األستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للهجمة القاطعة

Technical steps

التنفيذ ىف وقت قصري

فرد الذراع ىف نفس وقت أداء اهلجمة

عمل األصابع

تناسق التسلسل احلرىك اهلجومى

أستخدامها ىف الرد

أستخدامة اهلجوم عىل التحضري
attaque sur preparation

تغيري أيقاع اهلجوم

وضع اليد ىف املركز السادس

البوانتة منخفضة ىف املركز السادسس

ضبط املسافة

اهلجمة القاطعة بفرد الذراعااللتحام السادس )إشارة اهلجمة القاطعة(

اهلجمة القاطعة والطعنااللتحام السادس )إشارة اهلجمة القاطعة(

اهلجمة القاطعة بفرد الذراعااللتحام الرابع )إشارة اهلجمة القاطعة(

اهلجمة القاطعة بفرد الذراع والطعنااللتحام الرابع

الرجوع للخلفالتقدم لألمام 

الرجوع للخلف  
)إشارة اهلجمة القاطعة(

التقدم لألمام 
اهلجومة القاطعة بالتقدم لألمام

الرجوع للخلف 
)إشارة اهلجمة القاطعة(

التقدم لألمام 
اهلجومة القاطعة والطعن

الضغط املضاد

مراجعة النقاط الفنية للهجمة القاطعة

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية

المستوى الثالث: )العب محلي مصنف( المدرسة المصرية للسالح
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