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األهداف السلوكية للشارة احلمراء:

جيب عىل املعلم أن ُيش��كل س��لوكك كالعب بداية من ممارس��تك رياضة السالح وأن 

ُيكسبك السلوكيات التالية: 

ÍÍ .مدرىب بالنادى يوجىن ويقيم سلويك

ÍÍ.أنا أقبل دامئاً الدعوة للعب مباراة

ÍÍ.أنا أمحى خصمى واحلكم أثناء املباراة

ÍÍ.أنا أقبل دامئاً قرارات احلكم

ÍÍ.أنا ال أرفض قرارات التحكيم

ÍÍ ىف حالة اهلزمية حالتى النفسية تكون 

غ��ر جيدة ولكىن أكون مس��يطر عىل 

ترصفاىت.

ÍÍ.أنا احتكم ىف رصاخى ىف الصالة

ÍÍ أن��ا ال أس��تخدم ذراعى الغر مس��لحة  

ىف املباراة لىك أخفى املساحة القانونية.

ÍÍ أنا ال أس��تخدم ذراعى ىف االعتداء عىل 

اخلصم أثناء املباراة.
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ÍÍ.أنا ال أدير الظهر أبداً إىل خصمى وال أخلع قناعى بدون أذن

ÍÍ.أياً كانت النتيجة أنا أصافح منافىس

ÍÍ.)......أنا أرتب أدواىت )األسلحة - البدلة - القناع

األهداف املعرفية للشارة احلمراء

- اخلطوط والدفاعات التى حتمى اهلدف:  1

هى األماكن التى اس��تطيع ان املس خصمى فيها مقس��مة إىل أربع خطوط بالنس��بة إىل 

وضع سالح اخلصم.

ÍÍLa sixte :الوضع السادس اخلارجى العلوى

ÍÍLa quarte :الوضع الرابع الداخىل العلوى

ÍÍLa septime :الوضع السابع الداخىل السفىل

ÍÍL’octave :الوضع الثامن اخلارجى السفىل

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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La sixte :الوضع السادس اخلارجى العلوى

ÍÍ.أهبام اليد التى متسك السالح يكون ألعىل

ÍÍ ذبابة س��الح الشيش تكون أكرث إرتفاعاً من واقى 

السالح، وهذا الوضع حيمى اخلط األعىل.

La quarte :الوضع الرابع الداخلى العلوى

ÍÍ هو األنحناء من رسغ اليد الذى يسمح بحامية هذا 

اخلط من اجلانب.

الخط العلوى الداخلى

الخط العلوى الخارجى
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L’octave :الثامن اخلارجى السفلى الوضع   ·

ÍÍ.ثىن رسغ اليد ألسفل

ÍÍ.االهبام يكون موجة ألعىل

ÍÍ .ذبابة سالح الشيش تكون أكرث إنخفاضاً من اليد 

هذا الوضع حيمى اخلط السفىل من اخلارج.

La septime :الوضع السابع الداخلى السفلى

ÍÍ.ثىن رسغ اليد ألسفل نفس مبدأ الوضع الثامن

ÍÍ.يسمح بحامية هذا اخلط

ÍÍ.هذا الوضع حيمى اخلط الداخىل السفىل

الخط السفلى الخارجى

الخط السفلى الداخلى

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

اللعب ومن له األولوية فى حالة الضربة املزدوجة: -  قواعد   2

عندما يكون يلمس الالعبان بعض ىف نفس الوقت، يوجد إحتاملني مها :

ÍÍ.إما أن الالعبان أدوا اهلجوم ىف نفس الوقت وتالمسا ىف نفس الوقت

ÍÍ .أنا ال أستطيع أن أرجح واحد عىل اآلخر

ÍÍ.Attaque simultanée نحن نقول إذاً أنه يوجد هجوم متزامن

ÍÍ.أنا أوقف املباراة وال أمنح نقطة ألحدمها

إما أن الالعبني تالمسوا ىف نفس الوقت ولكن واحد من األثنني له األولوية :

ÍÍ La Coup double فإهنا الرضبة املزدوجة

)انظر جدول ص 7 الشارة احلمراء(.
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عزيزى الناشئ )البطل(....... جيب أن تعرف: 

ع��الء أبو القاس��م هياجم، هو له األولوي��ة Prioritaire ىف اهلجوم، حممد محزة ىف نفس 

الوقت يعمل هجوم مضاد Countre - attaque، حممد مخزة خيرس اللمسة.

حممد محزة
 كان جيب

حممد محزة 
خيسر

عالء لة أولوية اهلجوم
Prioritaire

إبعاد نصل عالء
 قبل اهلجوم 

إذا هاجم مبارشة
 وعالء لديه أولويه 

فرد الذراع 

-  هو يكون ىف وضع األستعداد
- الذراع مفرودة

- ذبابة السيف هتدد محزة

تف��ادى اهلجوم بالدف��اع أواًل لىك 
ميلك حق الرد

إذا فرد الذراع أثناء هجوم أمحد ع��الء ف��رد ال��ذراع ل��ىك هياج��م 
بالطعن

تفادى رد طعنة عالء بالدفاع لىك 
يستطيع الرد

متابعة هجوم��ة حينام يقوم عالء 
برد الطعنة

عالء تفادى هجوم خالد بالدفاع 
ورد طعن��ه خاطف��ة ل��ىك يلم��س 

محزة

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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نعم ملسة غري قانونية

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

- املساعد( : -  دور )املستشار   3

ÍÍ.املستشارين يكونوا مساعدين للحكم

ÍÍ كل مستش��ار جي��ب مالحظ��ة وحتديد أداء الالع��ب ومالحظة اللمس��ة الفعلية ىف 

املساحة القانونية أو غر القانونية.

ÍÍ.action املستشار يسأل بواسطة احلكم بعد كل حدث

ÍÍ.املستشار جيب أن يرفع الذراع إذا الحظ وصول ملسة

ÍÍ: املستشار يستطيع أن يعطى واحدة من هذه االجابات األربعة

 نعم ملس��ة قانونية Oui valable: )ألداء( الالعب الذى يلمس اخلصم ىف مس��احة  �

اهلدف القانونية.

 ال غر رشعية non valable: )ألداء( الالعب الذى يلمس اخلصم ىف املساحة غر  �

الرشعية.

ال Non: )األداء( الالعب الذى مل يلمس. �

أمتناع Abstention: املستشار ال يكون متأكد أو مل يالحظ أداء الالعب. �

ÍÍ.كل إجابة تعطى صوت واحد ما عدا اإلمتناع الذى حيسب صفر

ÍÍ.احلكم له صوت ونصف لنعم وصفر لإلمتناع
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املستشارين 1، 2

)B( يالحظوا هدف الالعب

	المستشارين 1، 2 
	يكونوا خلف الالعب )A( ويتحركوا دائمًا خلفة 

	نفس المبدأ بالنسبة للمستشارين 3، 4 
 )A( الذين يالحظوا الالعب

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

La parade Riposte تعريف الدفاع ورد اهلجوم -  4

ÍÍ هو ابعاد نصل س��الح املنافس من حتقيق :La Parade الدف��اع عن هجوم اخلص��م 

ملسة بسالحى. وهذا يكون الدفاع.

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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	الدفاع
Parade

ÍÍ.La Riposte الرد: يكون اهلجوم بعد الدفاع

	الرد
Riposte

129

الشارة الحمراء



حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية

األداء الفنى .......................... سالح الشيش

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

أنت تتدرب بواسطة معلم السالح ىف تدريبات مجاعية أو دروس فردية.

Engagement: أنه وضع النصلني فى اتصال )تالمس(. - التالحم   1

ÍÍ .التالحم يسهل األداء التى أنا أريد تنفيذه عىل نصل خصمى

ÍÍ .هو يسمح ىل بحامية خمتلف خطوط اهلدف

ÍÍ أنا أغلق اخلط ،la Sixte engagement عندم��ا أك��ون ىف وضع التالح��م الس��ادس 

اخلارجى العلوى.

ÍÍ أنا أغلق اخلط ،engagement La quarte عندم��ا أكون ىف وضع التالح��م الراب��ع 

الداخىل العلوى.

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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Attaque Simple البسيط:  - اهلجوم   2

اهلجوم البسيط يتكون من ثالث هجامت بسيطة:

ÍÍ.)التى درستها ىف الشارة الصفراء( La Coup droit اهلجمة املستقيمة

ÍÍLa degagement .اهلجمة املغرة

ÍÍ.)التى سوف أدرسها ىف الشارة الزرقاء( La coupe اهلجمة القاطعة

La degagement - املغرية:   3

متى تؤدى مهارة املغرة؟ 

عندما أنا ال أس��تطيع ملس منافىس هبجمة مس��تقيمة، أنا أغر اخلط الذى كنت موجود 

فيه من أجل اللمس ىف خط تالحم آخر ماراً حتت نصل املنافس إىل اجلهة العكسية املقابلة.
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كيف تؤدى مهارة املغرة؟

ÍÍ أنا أمر حتت la Sixte engagement )1 أثن��اء التالحم ىف الوضع الس��ادس )ص��ورة 

نص��ل خصمى )صورة 2،3( من أجل اللم��س ىف اخلط من الداخل )اخلط الداخىل(

)صورة 4(

ÍÍ أنا أمر حتت نصل engagement La quarte أيض��اً أثناء االلتحام ىف الوضع الراب��ع 

خصمى degagement لىك املسة ىف اخلط األعىل املقابل.

	املغرية
degagement

2

4

1

3

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

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

La Parade - الدفاع:   1

ÍÍ.أعرف كيف وملاذا حتمى نفسك ىف دفاع الوضع األول ودفاع الوضع الثاىن

ملاذا تؤدى دفاع الوضع األول والوضع الثاىن؟ 

ÍÍ.دفاع الوضع األول حيمى اجلذع

ÍÍ.دفاع الوضع الثاىن حيمى اجلنب

كيف تؤدى الدفاع؟

ÍÍ الدفاع هو وس��يلة للدفاع عن نفسك بحجز نصل س��الح املنافس بسالحك عندما 

هيامجك.
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األداء الفنى .......................... سالح سيف املبارزة

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

تعريفات الدفاع، رد اهلجوم واهلجوم املضاد.

اهلجمة املضادة:

ÍÍ.هو حماولة ملس املنافس عندما هو حياول عمل هجمة

األداء الفنى:

ÍÍ.أعرف ملاذا وكيف تنفذ هجمة مضادة ىف الذراع

ملاذا تؤدى اهلجوم املضاد؟

ÍÍ.أنا أستفيد من خطأ أداء املنافس لىك املسة حينام هيامجىن

عىل سبيل املثال: عندما تكون يدة منخفضة جداً أثناء اهلجوم.

كيف؟

ÍÍ عندما هيامجىن املنافس أحاول ملس��ة ىف الذراع بفرد ذراعى وأمحى نفىس باملس��افة 

بيننا وطول السالح والواقى.

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

 :Les lames النصل

ÍÍ.األسلحة الثالثة هلا نصل خمتلف الشكل

يتكون السالح من جمموعتني مها :

ÍÍ.La lame جمموعة النصل

ÍÍ.جمموعة املقبض

:Lame جمموعة النصل

النصل هو عبارة عن اجلزء األس��اىس يف الس��الح 

والذي يتم به اللمسات واهلجوم والدفاع بأنواعه وهو 

من الصلب املرن ً ويأخذ شكل املربع أو املستطيل. 

أجزاء النصل:

La faible :1. اجلزء الضعيف

وه��و الثلث العلوي من النص��ل، وهو أكرث جزء 

به مرونة بالتصل ويس��تخدم هذا اجلزء من النصل يف 

.Préparation Attaque األعاداد للهجوم

 

 

 

 

مقطع سالح الشيش

مقطع سالح السيف

مقطع سالح
 سيف املبارزة
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la centrale 2.اجلزء املتوسط

وهو اجلزء املتوس��ط بني اجلزء الضعيف واجلزء القوي م��ن النصل، وهذا اجلزء يكون 

 متوس��ط املرونة ويس��تخدم يف االلتح��ام وتغير االلتح��ام كام يس��تخدم يف بعض االحيان 

 attaque au fer ،عن طريق اهلجامت النصلية Préparation attaque يف التحضر للهج��وم

كذلك يف أداء بعض احلركات الدفاعية الرسيعة.

La forte :3.اجلزء القوي

وه��و الثلث األخ��ر من النصل القريب م��ن الواقي وميتاز هذا اجلزء بش��دة الصالبة، 

ولذلك يس��تخدم هذا اجلزء يف الدفاعات املختلفة واملس��كات النصلية للس��يطرة عىل نصل 

سالح املنافس.

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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الشارة احلمراء

2020 /        / تاريخ احلصول على الشارة 	

اعتماد اللجنة 

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

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

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

اعتماد االحتاد

الشارة احلمراء
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دليل المدرب

المستوى الثاني
العب محلي 





أوال: شرح احملتوي - املستوى الثاني

أوال: دور مدرب هذه املرحلة: 

ÍÍ املدرب هبذه املرحلة هو مرحلة تكميليه للمستوي األول املبتدْي وال ميكن الفصل 

بني املستوى األول والثاين.

ÍÍ .مرحلة جتهيزيه إلعداد الالعبني للبطوالت املحليه وفقاً للمرحلة العمريه

ÍÍ .التدريب عىل األجهزة الكهربائية

ÍÍ تفرغ املدرب 30 دقيقه - لكل وحده تدريبيه ملشاهده الالعبني لتصحيح أخطائهم 

وتطوير أدائهم بشكل أرسع.

ÍÍ حركة املدرب باملس��توى الثاين ع��ن طريق الرجلني وااليدي أثن��اء الدرس تكون 

بسيطه لرؤيه األخطاء لالعب وتصليحها.

ÍÍ .التأكيد عىل اتقان حركات املهارات األساسيه باملستوى األول ألهنا حجر األساس

ÍÍ التأكيد عىل اس��تخدام تدريبات مجاعيه لالعبني لالس��تخدام املهارات األساس��ية 

بالسيف مع حتركات القدمني يف شكل درس مجاعي مع الزميل )اسو اكسرسيز(.

التأكيد عىل استخدام تدريبات رسعة رد الفعل باملستوى الثاين.  �

 االبتعاد عن النمط التقليدي أو الروتيين بالوحدات التدريبيه، حيث ال ننيس أننا  �

إدخاله بالنشاط املحيل للبطوالت.  نتعامل أيضاً عىل جذب الالعب و
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 التأكيد عىل تعليم املس��افات لالعبني وما الفرق بني املسافه املفتوحة واملتوسطة  �

والضيقة واملغلقة.

التأكيد عىل استخدام األوضاع األربعة )4 - 6 - 7 - 8( باهلجوم والدفاع.  �

التأكيد عىل استخدام مجيع املهارات األساسيه السابق تعملهام باملستوى األول. �

 التأكي��د ع��ىل الالعبني ب��ان امل��درب ال يتواجد ب��االدوار التمهيدي��ه بالبطوالت  �

ووجوده باملدرجات مبرحلة البوالت لعدم حدوث مفاجئه إىل الالعب.

ÍÍ التأكيد عىل الالعبني مبكان وتواجد املدرب بالبطوله وهو تواجده بخلف البساط�
بالبطوالت. 

االتصال املبارش مع الالعبني ومعرفة أسباب الغياب والتأخر باستمرار.  �

التنسيق مع مدرب اللياقه البدنيه اخلاص بالنادي إلعداد مواعيد مناسبه لالعبني. �

احلرص عىل انتامء الالعبني باهليئه أو النادي اخلاص هبم.  �

إعطاء جائزه املشاركه لتحفيز الالعبني باالستمرار باللعبه.  � تشجيع الالعبني و

 إع��داد كش��ف بحضور وغي��اب الالعبني للمحافظ��ه عىل االس��تمرار باحلضور  �

واالتصال املبارش بالالعبني. 

ثانيًا: دور املدير الفين أو املدرب العام بالنادي مع الالعبني بهذه املرحلة:

ÍÍ .رشح طبيعة املسابقه املحليه لالعبني من حيث املراحل السنيه

ÍÍ رشح التصني��ف املح��يل لالعب��ني وكيفي��ه إع��داد التصني��ف املحيل م��ن قبل جلنة 

املسابقات باالحتاد املرصي واالحتاد الدويل. 

ÍÍ إعداد ورش��ه عمل هلذه املرحلة قبل املش��اركه بالبطوله وقبل انطالق البطوله بحد 

أقىص شهرين من حيث اآليت: 
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1. كيفيه التسجيل واملشاركه بالبطوله.

2. كيفيه تكوين األدوار التمهيديه أو البوالت.

3.  رشح طبيعة مرحلة 11 سنه و13 سنه باجلدول املحيل بأنه ال يوجد احتساب عدد 

املباري��ات وال يوجد خروج من األدوار التمهيديه وفقاً لقواعد املس��ابقه املحليه 

حالياً.

4. األدوار التمهيديه 5 ملسات خالل 3 دقيقه. 

5.  أدوار خروج املغلوب ختتلف من مرحلة 11 سنه عن باقي املراحل وهي اآليت: 

مرحلة 11 سنه: 10 ملسات - دور خروج املغلوب: 

- إمجايل 6 دقائق باملباراه الواحده.

- مقسمه عىل فرتتني - 3 دقيقه.

- عدد )1( دقيقه راحه- يسمح هبا فقط للمدرب التحدث مع الالعب.

مرحلة 13 سنه ومابعدها حتي مرحلة عمومي - 15 ملسه:

- إمجايل 9 دقائق باملباراه الواحده.

- مقسمه عىل ثالثة فرتات - 3 دقيقه.

- عدد )2( دقيقه راحه - يسمح هبا فقط للمدرب التحدث مع الالعب.

ÍÍ)قوانني التحكيم وكيفيه احتساب الكارت األصفر ثم األمحر و)الكارت األسود

ÍÍ إعداد بطوله حمليه بالنادي لتعريف االعبني برشوط البطوالت وقانون املس��ابقات 

املحليه بصفه عامه ومشاهده أداء الالعبني

ÍÍ .االنتظام باملواعيد املقرره بتوقيتات التدريب وعدم التأخر من السا 

المستوي الثاني: العب محلي

143



ÍÍ .احلرص بالتنبيه عىل الالعبني بانتظام بحضور الالعبني بالتدريبيات األسبوعية

ÍÍ الترصي��ح باحلرص ع��ىل حضور التدري��ب بالن��ادي وعمل نس��بة مئويه حلضور 

التدريب��ات ولتك��ن 70 % مث��اًل وبالتايل املش��اركه بالبطوالت املحلي��ه أو الدوليه 

اخلاصه بالنادي. 

ÍÍ .اإلرشاف بشكل دوري عىل نسبة احلضور والغياب اخلاصه بالالعبني

ثالثًا: دور املدرب العام أو املدير الفين مع املدربني بالنادي بهذه املرحلة

ÍÍ .التأكيد عىل املدربني باحلضور قبل التدريب عىل األقل نصف ساعه قبل التدريب

ÍÍ .التأكيد عىل املدربني باحلضور البطوالت قبل بدء البطوله بساعه عىل األقل

ÍÍ .التأكيد عىل املدربني بتواجدهم باألماكن املخصصه هلم بالبطوالت

ÍÍ.التأكيد عىل املدربني مبتابعه تنفيذ قانون املسابقات املحليه مع الالعبني

ÍÍ.اإلرشاف عىل القياسات الدوريه )ربع سنوية( سواء بدنيه أو فنيه

ÍÍ.التوجيه باستمرار للمدرب عىل انفراد بالنصح واالرشاد

ÍÍ ..اعتامد اخلطه التدريبيه من املدرب واملشاركه بالرأي

ÍÍ إع��داد خطه حم��دده بف��رته زمنيه بحد أق��ىص ثالثة ش��هور عىل األق��ل للوحدات 

التدريبي��ة ه��ذا بخ��الف الث��الث ش��هور األوىل باملس��توى األول ال��ذي نؤكد به 

 ع��ىل اتق��ان الالعب احلركات األساس��يه للعبه، وليك يقوم بعم��ل خطة جيب علية 

أوال اإلبحار واإلطالع عىل التخطيط ومحل التدريب.
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رابعًا: مدة اإلعداد البدني والفين هلذه املرحلة: 

- فرته اإلعداد:   1

ترتاوح مدهتا من 8 اسابيع اىل 12 اسبوع أي قرابة 3 اشهر وتعمل عىل حتقيق ماييل :

أ - العمل عىل تنمية الصفات البدنية العامة واخلاصة. )بدين(

ب- اكتساب وحتسن املهارات األساسية لكل العب. )مهاري(

ج- اكتساب املقدرة اخلططية اخلاصة بالنشاط. )خططي(

د - خلق الروح الرتبوية وتنمية الصفات االرادية بني الالعبني. )نفيس(

املرحلة األوىل: الغرض منها إعداد بدين عام.

املرحلة الثانية: الغرض منها إعداد بدين عام وخاص ومهاري.

املرحلة الثالثة: الغرض منها اإلعداد اخلططي ووضع الالعب يف ظروف تشبه ظروف املنافسة.

- فرتة املنافسات:   2

ختتلف مدهتا من عىل حسب جدول املسابقات فتتم فيها املنافسات الداخلية واخلارجية 

للنش��اط ويكون األس��اس يف هذه الفرتة هو العمل عىل احتفاظ الالعب أو الفريق باالداء 

املثايل الذي يكون قد وصل إليه يف فرتة اإلعداد وتتلخص اغراضها يف االيت :

ÍÍ املحافظة عىل مستوى اللياقة البدنية واملهارية الذي وصل إليه الالعب

ÍÍ املحافظة عىل مستوى احلالة اخلططية والفنية الذي وصل إليه الالعب

الراحة اإلجيابية أو الفرتة االنتقالية	 - فرتة   3

ومدهتا هذه الفرتة قد تصل اىل اربعة اسابيع ،وتيل فرتة املنافسات مبارشة حتى يسرتيح 

الالعب من احلمل ذو الشدة العالية الذي تعرضة له أثناء فرتة املنافسات.
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خامسًا: انتهاء ثالثة شهور )املستوى الثاني( فيتتم قياس االتي: 

ÍÍ.قياس أداء الالعب للحركات األساسية من حتركات القدمني

ÍÍ.قياس أداء الالعب للدفاعات االربعه واحلركه بدون سيف وبالسيف

ÍÍ.تقسيم الالعبني اجلدد بقدر استيعاهبم للحركات األساسيه وحسب الفروق الفرديه 

ÍÍ مشاهده الالعبني عىل االجهزه )مباريات تدريبية( لقياس أدائهم وحتسني وتطوير 

أدائهم.

ÍÍ.حتسني أداء الالعبني أثناء املباريات لالعبي السالح

ÍÍ.حتسني توقيت اللمسة

ÍÍ.تعليم/ تدريب عىل اهلجوم املركب

ÍÍ ع��دم االنتق��ال من حرك��ه إىل أخ��رى اال التأكد باتق��ان الالعب ه��ذه احلركات 

األساسية.

ÍÍ.إعداد بطوالت داخلية بالنادي

ÍÍ .ختصيص وقت ملشاهده التمرين للتصليح األداء الفين باستمرار
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ثانيًا: اهلدف من احملتوي - املستوى الثاني

أوال: اركان الوحدات التدريبية هلذه املرحلة

ÍÍ التأكيد عىل الدرس األول )ثلث توقيت الدرس باملس��توى الثاين( - وهو أساس��يات 

املبارزه. 

ÍÍ التأكي��د ع��ىل إعداد أو عمل اختب��ارات لالعبني بعد ال��درس األول وتصعيد بعض 

الالعبني أو كلهم مع مراعاه العامل النفيس بالتأكيد لالعبني صغار السن. 

ÍÍ.التأكيد عىل تعلم اهلجمة املغره مع احلركه من املدرب

ÍÍ .التأكيد عىل تعلم اهلجوم باملغرة والدفاع أيضاً باحلركه والثبات

ÍÍ .التأكد عىل مشاهده رد فعل كل العب وتنميته 

ÍÍ التأكيد عىل رشح أنواع املسافات بانواعها )القصره واملتوسطه والطويله( وعمل 

اختبارات بعد كل نقطه لكل العب لفهمه هذه األساسيات.

ÍÍ .التأكيد عىل تعريف الالعبني اجلدد بقوانني اللعبه وسلوكيات داخل الصاله

ÍÍ .التأكيد عىل تعريف الالعب اجلديد _ قواعد األمان بالصاله

ÍÍ .)التأكيد عىل عمل حوافز معنويه لالعبني دوريه )كل أسبوعني بحد أقىص

ÍÍ مراعاه عدم االنتقال من نقطه إىل نقطه أو حركه إىل أخرى اال التأكد من املدرب 

باتقان الالعب هذه احلركات األساسيه دون استعجال. 

ÍÍ التأكي��د ع��ىل صرب املدرب عىل الالعب��ني الن كميه املعلوم��ات كبره عىل الالعب 

اجلديد بالفريق.
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ثانيًا: تعريف الالعبني جبدول املخالفات وعقوباتها )اجلزاءات( قبل البدء 

)قبل  البطوله  فعليات  قبل  كايف  بوقت  احملليه  بالبطوالت  باملشاركه 

والعقوبات  املخالفات  جدول  يلي  وفيما  األقل(  على  بشهرين  البطوله 

لشرحها لالعبني

العقوباتاألخطاءبيان

غياب االس��م عىل الظهر، أو غياب األلوان الوطنية 0 - 1
العاملي��ة/  البط��والت  يف  إلزامي��ة،  تك��ون  عندم��ا 

مسابقات كأس العامل الفرق

يطرد من املسابقات
غياب االس��م عىل الصدرية الكهربائية املس��تبدلة، 0 - 2

)حق استبداهلا إذا اعرتض عليها أو عطلت(

ع��دم التواج��د عىل امللع��ب عند أول ن��داء للحكم 0 - 3
قب��ل )15( دقائق م��ن الوق��ت املحدد لب��دء املباراة 

)املجموعات، خروج املغلوب، مباراة الفرق( 

ع��دم التواج��د عىل امللع��ب مس��تعداً للتب��ارز عند 0 - 4
مناداته من قبل احلكم بعد ثالث نداءات تفصل بني 

نداء وآخر دقيقة واحدة

النداء األول 
بطاقة 
صفراء

النداء الثاين 
بطاقة محراء

النداء 
الثالث: طرد 

اخلطأ الثايناخلطأ األولاملجموعة األوىل
اخلطأ 
الثالث

مغادرة امللعب بدون اذن احلكم1 - 1

البطاقة 
الصفراء 

البطاقة 
احلمراء

البطاقة 
احلمراء

تصادم األجسام البسيط )سالح الفلورية، السابر(*1 - 2

تعمد التصادم لتجنب اللمسة )*(1 - 3

إدارة الظهر باجتاه املنافس أثناء املباراة )*(1 - 4

تغطية، أو استبدال اهلدف القانوين )*(1 - 5

ملس، أو محل املعدات الكهربائية أثناء املباراة )*(1 - 6

تعمد اخلروج من جانبي امللعب لتفادي اللمسة1 - 7
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العقوباتاألخطاءبيان

قطع مرسف أو إيقاف املباراة دون سبب قانوين1 - 8

البطاقة 
الصفراء

البطاقة 
احلمراء

البطاقة 
احلمراء

مع��دات أو مالب��س غر مطابق��ة للقواع��د، انحناء 1 - 9
نصل السالح يتجاوز احلد املسموح، غياب السالح 

أو سلك اجلسم النظامي االحتياطي

وضع السالح عىل البساط لتعديله1 - 10

يف سالح الفلورية واألبيه ثين، ووضع ذبابة السالح 1 - 11
عىل امللعب للسحب أو الضغط لتعديله

اتصال السالح عىل الصدرية الكهربائية )*(1 - 12

يف س��الح الس��ابر اللم��س بواق��ي الس��الح )*(، أي 1 - 13
حركة تقدم لألمام بتقاطع الرجلني أو القدمني )*(

عدم طاعة احلكم1 - 14

الشعر ال يطابق القواعد1 - 15

تداف��ع، مبارزة غ��ر منضبطة )*(، خل��ع القناع قبل 1 - 16
إيعاز )قف(، خلع املالبس عىل امللعب

احل��ركات غ��ر نظامية )الش��اذة( ع��ىل امللعب )*(، 1 - 17
اللمس بعد السقوط أو بعنف وبشدة

احتجاج غر مربر له1 - 18

اخلطأ الثايناخلطأ األولاملجموعة الثانية
اخلطأ 
الثالث

استخدام اليد أو الذراع غر املسلحة )*(2 - 1

البطاقة 
احلمراء

البطاقة 
احلمراء

البطاقة 
احلمراء

طلب إيقاف املباراة بداعي الشد العضيل أو اإلصابة 2 - 2
التي ال يؤيدها الطبيب

 غياب عالمات الفحص )*( بالبطوالت الدوليه 2 - 3
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العقوباتاألخطاءبيان

غياب االس��م ع��ىل الظهر، غي��اب األل��وان الوطنية 2 - 4
عندم��ا تك��ون إلزامي��ة يف مس��ابقات كأس الع��امل 

البطاقة الفردية والبطوالت الدوليه
احلمراء

البطاقة 
احلمراء

البطاقة 
احلمراء تعمد اللمس بعيداً عن املنافس2 - 5

حرك��ة خطرة بعنف أو بحقد، رضبة بواقي س��الح 2 - 6
السابر أو صامولة الربط )*(

اخلطأ الثايناخلطأ األولاملجموعة الثالثة

أخالل املبارز بالنظام عىل امللعب3 - 1

البطاقة احلمراء
البطاقة 
السوداء

مبارزة غر نزهية )*(3 - 2

خمالفة قوانني الدعاية واإلعالن 3 - 3

أي شخص خيل بالنظام من خارج امللعب3 - 4

العقوبة )البطاقة(املجموعة الرابعة

املبارز جمهز معدات اتصال ألكرتونية تس��مح له استقبال اتصاالت عن 4 - 1
بعد خالل املباراة

البطاقة السوداء

االختيال باملعدات، تقليد أو حتويل عالمات الفحص4 - 2

تعديل املعدات املستخدمة للسامح بتسجيل اللمسات تلقائياً أو تعطيل 4 - 3
تسجيلها عند الرغبة

رفض مبارزة منافس مشرتك يف مسابقة الفرد أو الفرق4 - 4

أخطاء ضد الروح الرياضية4 - 5

رفض املبارز أداء التحية ملنافسة، أو احلكم، أو اجلمهور قبل بدأ املباراة 4 - 6
أو بعد هنايتها 

االستفادة من التواطؤ، مبساندة املنافس4 - 7

اخلشونة املتعمدة4 - 8

تعاطي املنشطات 4 - 9
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التفسرات

إلغاء أي ملسة سجلت من قبل املبارز املخطئ *

اإلنذار أو التنبيه س��اري املفعول للمباراة )س��واء يف لقاء واح��د أو عدت لقاءات(، البطاقة الصفراء
إذا ارتكب املبارز خطأ من املجموعة األوىل بعد أن كان معاقباً وألي س��بب ببطاقة 

احلمراء سيحصل عىل بطاقة محراء مبارشًة.

ملسة للخصم للجزاء البطاقة احلمراء

اس��تبعاد من املنافس��ة، تعليق املش��اركة مما تبقى من البطولة وملدة ش��هرين متتالني البطاقة السوداء
م��ن نفس املوس��م )األول من اكتوبر - بطوالت العامل للناش��ئني، واألول من يناير - 

البطوالت العاملية للكبار )املتقدمني( سواء احلالية أو القادمة.
يف املجموع��ة الثالث��ة، أي مبارز حيصل عىل البطاقة الس��وداء فقط، يف حالة حصوله 

عىل بطاقة محراء مسبقاً نتيجة ارتكابه خطأ من نفس املجموعة الثالثة مرة أخرى.

ثالثًا: بعض اإلشارات األساسية اليت يستخدمها احلكم باملباراة: 

مستعد جاهز     العب      

 

هجوم / هجوم مضاد تم  ملسة سجلت عىل     نقطة واحدة أحرزت 
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   الصد/ أو رضبة إليقاف        ليس صحيح

الصد أو رضبة إيقاف )التوقيت املضاد(

تم من قبل املبارز عىل ميني احلكم

نقطة متقابلة

ملسة غر قانونية عىل املبارز 

الذي عىل يسار احلكم

ملسة مزدوجة

تسجيل نقطة لكال املبارزين

اليشء )إلغاء ملسة(

ملسة لكال املبارزين

متزامن )املزدوج(

 هجوم أو تكملة املبارزين إلغاء اللمسة أو التحذير

نفذا بوقت واحد 
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كال هجوم غر كامل      

حركة هجومية من املبارز الذي اهلجوم غر كامل أو الرد من

 البطاقة السوداء: طرد: 

إشارة من احلكم باجتاه املبارز املخطئ مع اشهار البطاقة امللونة حسب اخلطأ
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ثالثًا: كيفية تنفيذ احملتوي  - املستوى الثاني

ÍÍ .هي مرحلة اصعب املراحل وهي مرحلة حترك الالعب بعد الثبات

ÍÍ تقارب املدرب مع الالعب بصورة جيده عن طريق التحدث معه باستمرار والثناء 

علي��ه ببعض األحي��ان وتوجيه كلمه ش��كر له مم��ا يعطي وقت اق��رص للعمل عىل 

استقبال الالعب املعلومات الكثره التي يتم تلقيها الالعب مبده قصره.

ÍÍ لعب��ه الش��يش، هي لعبه غ��ر معروفه لي��س مثل ك��رة القدم واأللع��اب اجلامعيه 

األخ��رى فان الالعب اجلدي��د ال يلم باي معرفه باالضاف��ه إىل ويل االمر أيضا باي 

معلومات عن لعبه الشيش. 

ÍÍ .تبسيط املعلومه لالعبني الصغار السن ورشح هلم اكرث من مره املعلومه كثرا

  )A - B - C( تقس��يم الالعبني حس��ب قدره استيعاهبم إىل جمموعتني أو ثالثة بحد أقىص

حسب الفروق الفرديه للحركات األساسيه وفقاً ملا ييل: 

ÍÍ ايلB انش��اء جو منافس��ات باس��تمرار بالفريق والعمل ع��ىل تصعيد جمموع��ه من 

املجموعه A وعمل جوائز عينيه أو رمزيه باستمرار لتشجيع الالعبني. 

أركان الوحده التدريبية:  �

- وقت الدرس الفردي    = 40 دقيقه بحد أقىص.

= 2 مرات - بحد ادين  - عدد الوحدات التدريبيه األسبوعية  

= 24 درس  - عدد الدروس الفرديه    

= 12 درس  - عدد الدروس اجلامعيه    

مراعاة االيت بالدروس الفرديه واجلامعيه من املدرب:  �

- حركة االرجلني املدرب ارسع نسبياً باملقارنه باملستوى األول.
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- استخدام الدفاعات االربعه مبارش من احلركه والثبات.

- هجوم بالدفاعات االربعه مبارش من احلركه والثبات. 

- اهلجمة املغرة. 

.UNE - Deax .اهلجمة العددية واحد / اثنني  -

- الصد والرد.

- استخدام املسافات بأنواعها والتدريب عليها. 

ÍÍ.استخدام املسافات مع الدفاعات املبارشة وحتركات القدمني

ÍÍ .استخدام املسافات مع الدفاعات الغر مبارشه وحتركات القدمني واهلجمة العددية

ÍÍ )استخدام اهلجوم املركب: تبدأ عن حتضر اللمسة )باتيه - دجاجيه... إلخ

ÍÍ اس��تخدام رد الفعل باهلج��وم املركب والبدء بتنميته بتقس��يم الالعبني كام الرشح 

باملحتوى واهلدف. 

فيام ييل بعض مناذج تدريبات الدروس اجلامعية:

منوذج التدريب األول:

يتم الفصل إىل جمموعتني)أ(،)ب( ويقفا مواجهان حيث ميثل صف )أ( املدربني وصف 

)ب( الالعبني ومتالمحني يف الوضع السادس.

ÍÍ.يف العدة )1( يقوم الصف )أ( بأداء هتويشه مغره يف االجتاه الرابع

ÍÍ.يف العدة )2( يقوم الصف )ب( بأداء حركة الدفاع البسيط

ÍÍ يف الع��دة )3( يقوم الصف )أ( بأداء حركة الطعن، فتتجه الذبابة اخلاصة به خارج 

هدف )ب( نتيجة تصدي اجلزء القوي لنصل )ب( للجزء الضعيف للصف )أ(.
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ÍÍ.العدة )4( يعود الصفان لوضع التحفز والتالحم

منوذج التدريب الثاني:

يتم اختصار العدات إىل ثالثة عدات يقف الصفان يف الوضع السادس:

ÍÍ.العدة )1( يقوم الصف )أ( بأداء هتويش مغرة يف االجتاه الرابع

ÍÍ الع��دة )2( يق��وم الص��ف )ا( بالطعن ويف نف��س الوقت يقوم الص��ف)ب( باالجتاه 

للوض��ع الدفاعي الراب��ع وبالطريقة الس��ابق رشحها إلخ��راج الذبابة عن اهلدف 

اخلاص به منزلقة عىل نصل )ب(.

ÍÍ.العدة )3( يعود الصفان إىل وضع التحفز والتالحم يف السادس

منوذج التدريب الثالث:

يف العدة )1( الصف )أ( يقوم بعمل هتويش��ه مغ��رة يف االجتاة املقابل الجتاة التالحم أي 

يف االجتاة الرابع مع فرد الذراع. 

يف العدة )2( الصف )ب( يقوم بعمل الدفاع اجلانبي املبارش اىل االجتاة الرابع لغلق هذا 

االجتاة امام ذبابة املهاجم صف )أ(. 

ويف نف��س العدة وقبل تالمس النصلني يقوم الصف )أ( باهلروب من دفاع الصف )ب( 

وذلك بقيامة بعمل هتويشة مغرة يف عكس اجتاه االووىل أو االجتاة بذبابة السالح اىل اجتاة 

التالحم االصيل وهتديد اهلدف املنافس يف االجتاة املطلوب التسجيل فية. 

يف العدة )3( الصف )أ(يقوم بالطعن لتوصيل ذبابتة اىل هدف منافس )ب(.

يف العدة )4( يعود الصفان اىل وضع التالحم.

منوذج التدريب الرابع :

يف الع��دة)1( الصف )أ( يق��وم بعمل هتويش املغرة األوىل ويف نفس العدد الصف )ب( 
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يق��وم بعمل الدفاع املبارش املخدوع ويف نفس العدة الص��ف )أ( يقوم بعمل هتويش املغرة 

الثانية يف االجتاه األصيل لتالحم مع فرد الذراع وهتديد اهلدف.

يف العدة )2( الصف )أ( يقوم بالطعن.

 يف العدة)3( يعود الصفان اىل وضع التالحم.

منوذج التدريب اخلامس:

يستبدل العدد بالنداء أو اللفظ من )املدرب( كالتايل:

1- عند صدور النداء الصف)أ( يقوم بعمل هتويشة املغرة األوىل مع فرد الذراع.

2-  عند صدور النداء الص��ف )ب( يقوم بعمل الدفاع املبارش املخدوع ويقوم الصف 

)أ( بعمل هتويشة اهلجمة املغرة الثانية.

3- عند صدور النداء للصف )أ( يقوم بعمليه الطعن يف اهلدف الالعب )ب(.

4- عند صدور النداء يعود الصفان لوضع التالحم األصيل.

الصف )أ( يقوم بعمل هتويشة مغرة مع قيام الصف )ب( بعمل الدفاع املبارش املخدوع 

يف االجتاه الرابع. 

الصف )أ( يقوم بعمل املغرة يف االجتاه األخر السادس مع الطعن.

 وعند صدور النداء يعود الصفني اىل وضع التالحم. 

منوذج التدريب السادس:

يتم تبديل املهارات الالعبني من حيث العمل واألداء الذي يقومون به أي أن الصف)أ( 

يقوم هبذا الواجب الدفاعي يف حني يقوم الصف )ب( باألداء اهلجومي بالتدريج.
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منوذج التدريب السابع:

 يت��م اضافة إىل املهارات احلركية اخرى مثل بداي��ة األداء من التالحم يف الوضع الرابع 

أو الس��ابع أو الثامن والتدرج باس��تبدال العدد باللفظ أو النداء وكذلك االنتهاء من اهلجمة 

يف وضع مغاير أو وضع مقابل لوضع البداية التالحم يف السادس يتم أداء التهويشة يف االجتاه 

الرابع واهناء اهلجمة يف االجتاه الثامن مثال بدال من السادس وكذلك...
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الدرس الفردي )سالح الشيش(

زمن الدرس: 40 دقيقة

أجزاء الدرس  م
اهلدف من الدرس الالعباملدربسالح الشيش

التمهيدى1

حتيه من املدرب إىل الالعب 
- بدء الدرس

حتية من الالعب إىل 
املدرب - بدء الدرس

10 دقائق للعمل عيل 
مراجعه األساسيات 

واملهارات االساسيه - 
املستوى األول

Coach must always 
check the six position 

of the fencer Make 
sure the six area is 
closed while their 
point is facing the 

shoulder of the 
opponent.

When completing 
these  exercises, 

alternate all of  them 
together so the 

fencer is not working 
like a robot but 

more reacting and  
initiating actions.

Engarde Engarde Six

نزول سيف املدرب إىل 
اسفل الكوع

 Alounge فرد الذراع

Touché Directو هي اشاره املدرب 

Quarte Disengage Touché

SixDisengage Touché

Feint  QuarteParry Quarte 
Riposte

Feint  SixParry Six Riposte 

Feint  OctaveParry Octave 
Riposte

Feint  SeptiemeParry Septieme 
Riposte

Parry QuarteFeint  Quarte
Disengage

Parry SixFeint  Six 
Disengage

Parry OctaveFeint  Octave
Disengage

Parry SeptiemeFeint  Septieme
Disengage

Engarde Six Engarde Six
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أجزاء الدرس  م
اهلدف من الدرس الالعباملدربسالح الشيش

التمهيدى1
مراعاة هبذه املرحلة:

عدم الكالم هنائياً أثناء الدرس إال للتصليح فقط.
تعود الالعبني عىل إشارات الدرس ومنها البدء بالتحرك.

الرئيىس2

Quarte
Six One-two

1. One-two
2. One-two Disengage

Octave
Six One-two

Quarte
Six

Quarte
One-two Disengage

Counter DisengageCounter Six

1. Counter Six.
2.Disengage
3.  Feint Counter 

Disengage

2 Counter DisengageCounter Six
Quarte 

Counter SixFeint Counter 
Disengage

Counter Six
Quarte

Feint Counter 
Disengage
Disengage

Quarte Engarde
DisengageCounter Quarte

1. Counter Quarte
2.Disengage
3.  Feint Counter 

Disengage

Quarte Engarde
2 Disengage

Counter Quarte
Six

Quarte Engarde
Six

Counter Disengage
Disengage

Counter Quarte
Six

2 Disengage
Counter Disengage
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أجزاء الدرس  م
اهلدف من الدرس الالعباملدربسالح الشيش

الرئيىس2

مراعاه اآليت: 
-  احلركات الس��ابقه تكرر اربع مرات: من الثبات )من 
وضع االستعداد( - التقدم - الطعن - التقدم مع الطعن.
-  الدفاع��ات األربع��ة إىل الالعب ع��ن طريق عضلة 
الساعد و ليس بالرسغ، و هذه من األخطاء الشائعة 

للدفاعات األربعة.
-  التأكي��د ع��ىل تعلم الالع��ب بأن لكل فع��ل رد فعل 
)ويظهر ذلك يف رضب اخلصم للس��يف ورد فعله .. 

عيل سبيل املثال(.

 If there is blade contact at the start of the action, the fencer should
 simply do a disengage but if there is no blade contact at the start of

the action, the fencer must give a Feint at the beginning
 Please always check that fencer is closing six properly throughout

lesson

يرفع املدرب النصل بوضع 
Quarte الرابع

Beat Touché Direct

1. Beat Touché Direct
2. Beat Disengage
3.  BeatDisengage 

One-two.

Beat
 رضب السيف من الثلث

 األمامي

Beat Disengage
 رضب السيف من

الثلث األمامي

Beat
Quarte

Disengage

Beat
Disengage
One - Two

Absence of blade – wide 
position

Stop hit )arm 
extends forward 

while taking a step 
back(, returns to 
same line to close 
opponents attack

Stop Hit
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أجزاء الدرس  م
اهلدف من الدرس الالعباملدربسالح الشيش

Looking for the blade 
in circular motions 

)slowly(

Disengage touch 
while changing 

distance, touch and 
return, touch and 

return quickly
Finishing the lesson

Control positionsLunges with 
recover

SaluteShake hands with 
coach
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Epee Lesson

الثاين:املستوى

1:رقم الدرس

التالحم:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع االستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للتالحم

Technical steps

غلق اهلدف متاماًهتديد هدف الالعب 

االلتحام السادسااللتحام السادس

االلتحام الرابعااللتحام الرابع

االلتحام الثامن االلتحام الثامن 

االلتحام السابعااللتحام السابع

القدرة عىل تغير االلتحامااللتحام السادس

القدرة عىل االلتحام املزدوجااللتحام السادس

اجتاة اليوانتة هلدف املدربااللتحام 

األداء باجلزء املتوسط أو الضعيفااللتحام

وضع اليد بشكل صحيحااللتحام 

الرجوع للخلف خطوة بااللتحام السادسالتقدم لألمام خطوة ضبط املسافة

الرجوع للخلف خطوتني بااللتحام الرابعالتقدم لألمام خطوتني ضبط املسافة

فرد الذراع والطعن ىف الوضع السادسإشارة للطعنمسافة الطعن

العودة لوضع االستعداد االلتحام الثامنإشارة للرجوعضبط األداء

مراجعة النقاط الفنية للتالحم

التقدم لألمام خطوة مع فرد الذراع واللمسالرجوع للخلف خطوةضبط املسافة

العودة لوضع االلتحام السادسإشارة العودة ضبط األداء

الرجوع للخلف مع فرد الذراع واللمس التقدم لألمام خطوةضبط املسافة

العودة لوضع االستعداد بااللتحام السادسإشارة العودة ضبط األداء 

فرد الذراع والطعن االلتحام الثامن إشارة للطعنمسافة الطعن

العودة لوضع االستعداد بااللتحام السادسإشارة للرجوعضبط األداء
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Epee Lesson

الثاين:املستوى

2:رقم الدرس

املغرة:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع االستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للمغرة

Technical steps

فرد الذراع أثناء األداء ثم الطعن مبارشة

حركة ضيقة حول واقى سالح املنافس

أداء األصابع

أداء هجوم باملغرة

أداء رد باملغرة

أداء هجوم عىل األعداد باملغرة

تغير توقيت اهلجوم باملغرة

وضع اليد ىف الوضع السادس

من السادس - )إشارة املغرة(
الضغط عىل نصل الالعب

املغرة بالتقدم لألمام

ضبط املسافة
ضيط األداء

من السادس - )إشارة املغرة( 
بالتقهقر للخلف

التقدم لألمام باملغرة

املغرةااللتحام السادس )إشارة املغرة(ضبط املسافة

املغرة والطعن ىف الوضع السادسااللتحام الرابع )إشارة للطعن(مسافة الطعن

العودة لوضع االستعداد االلتحام الثامنإشارة للرجوعضبط األداء

مراجعة النقاط الفنية للمغرة

التقدم لألمام خطوة مع أداء املغرةالرجوع للخلف خطوةضبط املسافة

العودة لوضع االلتحام السادسإشارة العودةضبط األداء

املغرة والطعنااللتحام الثامن )إشارة الطعن(ضبط املسافة

العودة لوضع االستعدادإشارة العودةضبط األداء

فرد الذراع والطعنااللتحام الثامن إشارة للطعنمسافة الطعن

العودة لوضع االستعداد بااللتحام السادسإشارة للرجوعضبط األداء

حتليل طرق لعب املنتخبات العاملية
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Epee Lesson

الثاين:املستوى

3:رقم الدرس

اهلجوم املضاد:املهارة

الالعباملدرب

التحيةالتحية

وضع االستعداداملهارة

السادس Sixالوضع

مسافة فرد الذراع عىل اليد املسلحة للمدرباملسافة

مراعاة النقاط الفنية للهجوم املضاد

Technical steps

أألداء عند الرضورة 

أختيار اهلدف الصحيح

شكل اليد ىف الوضع السادس

حماولة اللمس بدون التقدم لألمام

الرجوع للخلف أثناء اهلجوم املضاد

 ملسة ىف توقيت واحدة 

االلتحام السادس
فرد الذراع ىف الثامن 

هجوم مضاد عىل الذراع 
 بالرجوع للخلف

ضبط املسافة
ضيط األداء

االلتحام السادس
فرد الذراع مع فتح الوضع

هجوم مضاد عىل الذراع 
 بالرجوع للخلف

هجوم مضاد باملغرة بالرجوع للخلفااللتحام السادس )إشارة املغرة(ضبط املسافة

مسافة الطعن
االلتحام السادس

إشارة املغرة بالطعن
املغرة والطعن ىف الوضع السادس

العودة لوضع االستعداد االلتحام الثامنإشارة للرجوعضبط األداء

مراجعة النقاط الفنية للهجوم املضاد

التقدم لألمام خطوة مع أداء املغرةالرجوع للخلف خطوةضبط املسافة

العودة لوضع االلتحام السادسإشارة العودةضبط األداء

الطعن والطعنااللتحام السادس )واهلجوم(ضبط املسافة

العودة لوضع االستعدادإشارة العودةضبط األداء

فرد الذراع والطعنااللتحام الثامن إشارة للطعنمسافة الطعن

العودة لوضع االستعداد بااللتحام السادسإشارة للرجوعضبط األداء

المستوي الثاني: العب محلي
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