
                        THE DISCUSالقرص رمي 

 لمحة تاريخية  

ق.م وكان احد  ۰۰۱۱ٌرجع اصل رمً القرص الى االلعاب الٌونانٌة القدٌمه عام         
المسابقات فٌها . وقد كان فً ذلك الوقت عباره عن حجر مسطح وقد تطور الى ان اصبح من 

الخر ومن دوله الخرى لعدم وجود موازٌن ثابته لدى البرونز , وقد اختلفت األوزان من عصر 
كغم, وكان ٌرمً بطرٌقتٌن األولى ۳ .۷5-۲5.۰الٌونان القدٌم )االغرٌق( لكنه تراوح وزنه من 

الحره حٌث ٌركض فٌه الرامً من دائره بقطر سبع اقدام والطرٌقه الثانٌه حٌث ٌرمً القرص 
ذا ٌعنً ان الرمً ٌتم مسموحا النزول منها وهسم تقرٌبا . ولم ٌكن  ۲۱من على منصة مرتفعه 

ات , وبانتهاء الدورات األولمبٌة الٌونانٌة اندثرت لعبة رمً القرص وهذا االندثار بمن وضع الث
 لم ٌظهر له أي أثر حتى خالل الدورات الرٌاضٌة االنجلٌزٌه الحدٌثه .

م فً اثٌنا وقد سجل  1896وقد دخلت المسابقة فً األلعاب األولمبٌة الحدٌثه عام          
الثبات ,  م وكان الرمً من ۰۱.۱۲مسافه قدرها  GARRETTالالعب األمرٌكً جارٌت 

ومنذ ذلك التارٌخ بدأ األداء الفنً لرمً القرص ٌظهر على الوجود حٌث طور الالعب السوٌدي 
مره ٌستطٌع القٌام بدوره , وقد  م األداء الفنً والول۰۹۲۷عام  SIDSTROOMسٌدستروم 

نالت هذه الطرٌقه نجاحا كبٌرا مما ادى الى انتشارها فً اوروبا وارجاء العالم , وذلك للزٌاده 
م فً حٌن من ۲۹الواضحة فً المسافه باستعمال طرٌقة الدوران حٌث وصل الرقم فٌها حوالً 

عب ٌرمً من دائره قطرها م بعد ذلك تطور مكان الرمً واصبح الال۱۹الثبات كان الرقم 
م  وما زالت حتى ٌومنا الحاضر مدکوکه باألسمنت المسلح بعد ان كانت من الحشائش  ۱5۴۱

 وبعدها من الفحم المدكوك .

 : تشمل الخطوات الفنيه في رمي القرص على

 . مسك القرص ۰

 وقفة االستعداد. ۱

 . المرجحه ۲

 . الدوران۳

 . الرم۴ً

 . التوقف ) التوازن ( ۵

 ٌوضح لنا تسلسال فنٌا لرمً القرص .( ۷۷والشكل رقم )

 

 

 



 

  مسك القرص -۰
ربعه تحت تثثٌر سقوط تتم عملٌة مسك القرص بوضع سالمٌات األصابع اال           
الصابع األربعة , وٌوضع , حٌث ٌلمس حافة القرص العقد األخٌره ل صوزن القر

 من االعلى وٌمس الجانب االخر لقرص الساعد ح األداهطاإلبهام علی, س

  

بٌن  سم حٌث تكون المسافة متساوٌه ۱-۰وغالبا ما تكون المسافة بٌن األصبع واالخر          
االصابع وهناك بعض الالعبٌن ٌجمع السبابة والوسطى حتى ٌتعاونا على الرمً السرٌع , ومن 
الضروري عدم المبالغة فً حنً الكف ودون ضغط القرص الى الساعد , بشكل عام ٌجب نشر 
اصابع الٌد على القرص باسترخاء كامل , والمشكله التً تواجه الالعبٌن وخاصة المبتدئٌن هً 

من سقوط القرص عند بدء المرجحات , ولكن البد هنا من التثكٌد على امتداد ذراع الٌد  الخوف
الرامٌه عند المرجحات وادائها دون خوف , الن هناك قوه طارده مركزٌه تحافظ على بقاء 

 القرص فً راحة الٌد وخاصه اذا كانت المرجحات صحٌحه 

 

 

 

 



  ضع االستعدادو -۱

م ٌكون ۱.۴۱مدائره المعده للرمً والتً قطرها ٌقف الالعب عند مؤخرة ال         
ثقل الجسم موزعة على القدمٌن معا وهما متباعدتان عن بعضهما بمقدار اتساع 
الحوض او الكتفٌن , ولكن على الالعب ان ٌقف بالطرٌقة التً ٌرتاح لها ربما تكون 

 اشكال الوضع االستعداد هً : المسافه اكثر قلٌال , على اٌه حال هناك ثالثة 

مواجها لقطاع  ٌقف الالعب فً نهاٌة دائرة الرمً والظهر -. ظهر الالعب باتجاه الرمً ۰ 
الرمً , والجسم منتصبا والنظر لالمام والقدمان مفتوحتان فتحه مناسبة لالعب وغالبا ما تمتد 

 والركبتان مثنٌتان قلٌال والٌدان منسدلتٌن نحو االسفل . مس 90-60من 

مفتوحتان فتحه  الوقوف فً نهاٌة الدائره والقدمان -. الجانب األٌسر لالعب باتجاه الرمى ۱
سم ومثنٌتان من الركبتٌن قلٌال والصفه الممٌزه لهذا  60-80مناسبه لالعب وغالبا ما تمتد من 
البدء . بعملٌة الدوران اضافه الى ان الدوران ٌكون اقل من  الشكل هو اعطاء الرامً خفه عند

الشكل األول حٌث ٌصل الدوران الى دوره واحده فً حٌن ٌصل الدوران فً الشكل األول الى 
 وربع الدوره . دوره

باتجاه  الوقوف فً نهاٌة الدائره والجانب األٌمن -. الجانب األٌمن لالعب باتجاه الرمً ۲ 
ه الحاله ٌكون مجال الدوران وتطوٌح القرص اطول النه فً هذه الحالة ٌكون الرمً , وفً هذ

هذا الشكل قلٌل االستعمال لصعوبته  أي دوره واحده وثالثة أرباع الدوره, لكن ۷5.۰الدوران 
 ولثقل حركة الرامً .

بشكل عام نرى ان افضل االشكال واكثرها استعماال هو الشكل األول حٌث ٌعطى          
الالعب سرعه اكثر فً الحركه ومجاال افضل للرمً وهو الشكل الذي نستخدمه فً عملٌة 

 التعلٌم للطلبه وللتدرٌب للمتقدمٌن

  المرجحه -٣ 

على التحكم فً القبضه  بعد استقرار القرص فً راحة الٌد وبعد شعور الالعب انه قادر        
ٌبدأ بتطوٌح الذراع الحاملة للقرص الى اقصى الٌمٌن مع لف الجذع ونقل مركز الثقل على القدم 
الٌمنى ثم نقله بالتبادل على القدم الٌسرى مع لف الجذع لنفس الجهه وهكذا تستمر المرجحات 

مرجحات حٌث ٌكون القرص مستقرا على سالمٌات الٌد الرامٌة وعند  ۲-۰تقدر من التً 
المرجحات حول الجسم تعمل القوة الطارده المركزٌه على تثبٌت القرص عن طرٌق اندفاعه 
باتجاه اطراف األصابع المثبته حول حافته كما اشرنا سابقا فً مسك القرص , ومن خالل 

حات كثٌره خوفا من ارهاق الالعب , وغالبا ما ٌكثر من التجربه ال نفضل استعمال مرج
الجذع لالمام  ٌنحنًلذلك , وخالل عملٌة المرجحه  المرجحات هم المتعلمٌن لذا ال بد من التنبٌه

کامل مع  ءدي مع الجذع وتم المرجحه باسترخاقلٌال فً حٌن ٌحافظ الرأس على وضعه االعتٌا
ی خط الكتفٌن أمام الٌد الٌسرى التً تعمل تومن مستحرٌك ٌد حامله القرص فً مستوى أقل 

القدمان من الركبتٌن مع  دللجانب وخالل المرجحات ش بهعلى موازنة الجسم التً تكون مسحو
رفع عقب القدم الٌسرى لكً ٌسمح للجسم بااللتفاف تماما للجهه الٌمنى , وعند مرجحة الذراع 

ً فً حركة الدوران وهذه المرجحه تتقل الالعب حامله القرص للخلف للمره االخٌره ٌبدأ الرام
الى وضع تكون فٌه القدم الٌسرى قد بدأت بااللتفاف اثناء اكمال ذراع الٌد الرامٌه للمرجحه 
الخلفٌه , وتلتف اصابع تلك القٌم وركبتها اوال الى اتجاه قطاع الرمً بعد ذلك ٌنقل الالعب 

حٌث ( ۷۲كما هو موضح فً الشكل رقم )مركز ثقل جسمه على قدم الدوران ) الٌسرى ( 
ٌكون جسم الالعب ممدودة لالمام بصوره خفٌفه وبعد االنتهاء من المرجحه ٌبدأ جزء جدٌد من 

 الرمً هو الدوران .



 

 الدوران  -٤

الهدف األساسً من الدوران هو وصول الالعب القصی تسارع ممكن , وهو بمثابة       
بفعالٌات الوثب او رمً الرمح , ولكن ٌتم الحصول على التسارع من خالل  الركضه التقربٌه

وجود الالعب فً دائرة محدوده الستغالل تسارعه لرمً القرص البعد مسافة ممكنة , وتبدأ 
مرحلة الدوران من لحظة المرجحات األولٌة التً اشرنا الٌها فً المرحله السابقه حٌث ٌبدأ 

 لرمً . لتی بداٌتها الخذ الوضع المناسب  حستمر فً خط واحد الدوران مؤخرة الدائره وٌ

مع حركة واضحه للورك باتجاه الرجل الٌسرى والركبتان  ىوٌبدا الدوران بالرجل الٌمن         
مما ٌؤدي إلى انخفاض فً مركز ثقل الالعب بنفس الوقت بدور  ٌتان من مفصل الركبهثنم

القدمان إلى الجهة الٌسرى بوضع ارتكاز ثنائً . وعندما تدور القدم الٌسرى بدرجه ما ٌقارب 
باتجاه الرمً تندفع الرجل الٌمنى مما ٌودي الى نقل وزن جسم الالعب الى الرجل  ۰۱۱

جاه الرمً , وٌبقى ذراع الرامً مرتفعا وعلى الٌسرى التً اصبحت متجهه الى حد ما بات
استقامه واحده بالمستوى األفقً تقرٌبا , وتقوم الرجل الٌمنً بتلوٌحه قوٌه حول الرجل الٌسرى 

 ( .۹۱من الشكل ) ۵الى االمام باتجاه الرمً كما هو موضح فً صوره رقم 

 

وٌستمر الالعب بالدوران بوضع ارتكاز فردي , وتتبع الٌد الٌمنً ) حامله القرص (          
الرجل الٌمنى اثناء الدوران , واثناء حركة الرجل الٌمنً تقوم الرجل الٌسرى بدفع جسم 
الرٌاضً لالمام مما ٌؤدي إلى حدوث حاله جدٌده هً حالة الدوران غٌر المرتكز )ارتفاع جسم 

الركبه تحت,  قلٌال( وبعد ذلك تسقط الرجل الٌمنى وهً مثنٌه من مفصل الالعب عن األرض
, فً الدائره , وفً هذه اللحظة ٌتم رفع الرجل الٌسرى من مكان صفجسم الرٌاضً فً منت



ارتكازها وٌصبح الدوران حول الرجل الٌمنً واالرتكاز ٌكون فردٌا إلى أن تسقط 
. ۹۱من الشكل  ۰۰-۰۱صوره من  رٌعةسالرجل الٌسرى فً مكانها النهائً بحركة 

من الشكل 15-16وضع االرتكاز الثنائی صورتان  ٌنتقل الالعب الى لحظهفً هذه ال
سم . فً هذه اللحظه ٌكون مركز ثقل  ۹۴- ۹۱والمسافة بٌن القدمٌن تكون من  ۹۱

-۰5عن القدم الٌسرى بحوالً  الالعب حول الرجل الٌمنً ) الخلقٌة ( التً تكون متقدمه لالمام
سم ومحور الحوض ٌكون متجها باتجاه الرمی وذلك كً تبقى القوه المندفعه من الخلف ۱۱

متجهه لألمام دون اعاقه من وضع القدم الٌسرى ) االمامٌه ( . وٌد حاملة القرص ممدوده على 
نى الخلفٌه ( مما ٌعطً امتدادها استعدادا للرمً .. والذي ٌبدا من لحظة دوران مشط القدم الٌم

مجاال لدوران الجسم بالكامل باتجاه الرمً . وتتم عملٌة الدفع باقصی قره ممكنه مما ٌؤدي الى 
من  ۰۷نقل مركز ثقل الالعب باتجاه الرجل الٌسرى ومٌل الجسم لالمام باتجاه الرمی صوره 

  وهنا ٌكون االرتكاز ثنائً .  ۹۱شكل 

  يالرم -۴

بحركة الدوران بالجانب األٌمن منه حٌث ٌجري نقل حركً  االالعب مستمرما زال            
واضح ومتزن ٌبدأ من القدم , الركبه , الفخذ, الحوض والجذع وعلى الالعب استغالل تسارعه 
الذي حصل علٌه اثناء الدوران واظهاره فً لحظة الرمً , وعندما ٌستدٌر الالعب بصدره 

وفً وقت واحد  ۹۱من الشكل  16عن محور الكتفٌن صوره وتتاخر الٌد الرامٌة مع القرص 
ٌرمً الالعب  "۳۲-۳۱مع انتهاء دوران الجسم وبحركة سرٌعة لٌد حاملة القرص وبزاوٌه 

 القرص . 

انّ اوً عىد اداء عمهيت انسمي بصُزة قُيت حفقد قدو انسامي مكان  وهنا ال بد من االشاره      

ازحكاشٌا قبم حسك انقسص َنٍري انطسيقت حاثيس جيد اذا كاوج نحظت االوفصال مه مكان االزحكاش 

قد جاءث في نحظت حسك انقسص َكهما ادِ انسامي عمهيت انقفص قبم حسك انقسص كهما قهج شدة 

 (18ٌُ مُضح في انشكم)انسامي في عمهيت انسمي كما 

 

 

   التوقف ) التوازن ( -۵

تاتً هذه المرحله بعد االنتهاء من الرمً , وٌقوم الالعب بالتوقف او التوازن واذا وضع         
كل قواه فً لحظة الرمی سٌجد جسمه تلقائٌا مندفعا لالمام وراء القرص ولكً ٌبقً الالعب 

دون الخروج عن اطار دائرة الرمً بالتالً سٌخرق القانون ,  محافظة على بقائه داخل الدائره
لذا علٌه ان ٌقوم بعملٌة التوقف او التوازن وذلك بالقٌام بعملٌة التبدٌل بحركة القدمٌن بعد 

الرجل الٌمنى ونقلها لتحل مكان الرجل الٌسرى  دص من القرص, حٌث ٌقوم الالعب بشالتخل
ٌض مركز ثقل الجسم لتخفٌف السرعه والمحافظه على التً هً األخرى عادت للخلف مع تخف



االتزان بالدائره , كما ٌقوم الذراع والكتف االٌسر كمحور ارتكاز بمقاومة حركة 
 الذراع الٌمنً عند الرمً . 

  

 : الخطوات التعليمية في رمي القرص

على المدرس او المدرب أن ٌقوم بعرض فلم خاص عن تكنٌك رمً القرص بصورة          
عامه الحد االبطال العالمٌٌن الممٌزٌن بثدائهم التكتٌكً السلٌم , وربما ٌستعٌن المدرس او 
المدرب بعرض صور خاصه بذلك اذا تعذر وجود فلم الن هذا ٌساعد المتعلم بثخذ فكره عامه 

 عن تكنٌك الرمً بالقرص 

 تعليم مسك القرص

ٌضع الالعب القرص على كف ٌده الٌسرى ثم ٌقوم بوضع ٌده الٌمنى فوق سطح القرص         
ته , ثم ٌقلب بحٌث تنتشر اصابع ٌده على سطح القرص وتلف السالمٌات االخٌره حول حاف

الحاملة للقرص بجانب  ىالٌمن فً االسفل , ثم ٌقوم الالعب بخفض الذراع ىالكفٌن فتصبح الٌمن
 سترخاء كامل . .بعاملة الالجسم , وتكون ٌد 

 لف مع القرص ولكسر الحاجز النفسً ثتمارٌن لالحساس والت 

 من الوقوف مرجحة القرص امام الجسم . -

 من الوقوف مرجحة القرص بحركات دورانٌة أمام الجسم . -

 خروج القرص . على مع التثكٌد على مكانالرص لمن الوقوف مرجحة الق -

 حاملة القرص تتمرجح فًللخلف وٌد  ىلٌسرى لالمام والٌمنمن الوقوف القدم ا -

الجناح األٌمن من الرامً لالمام والخلف ثم ترك القرص ٌتدحرج على حافته لالمام باتجاه 
 (.۹۱كما هو موضح فً الشكل ) .الرمً

 

 

 بالطرٌقه الصحٌحه ومرجحةوقوف فتح القدمٌن لالمام والخلف , مسك القرص  -

 ٌد حاملة القرص لالمام والخلف ثم دحرجة القرص باتجاه حائط او شبك . 

 . تعليم الرسمي من الثبات *

 من الوضع النهائً للرمً مع التركٌز على الدفع من االسفل ثم الرمً كما هو•  

 ( .۹۲موضح فً الشكل رقم )



 

 

للخلف تبدأ المرجحه على أن ال ٌزٌد عددها عن ثالث مرجحات  ىالقدم الٌسرى لالمام والٌمن• 
مع حمل مركز ثقل الجسم على قدم الٌمٌن حٌنا وعلى قدم الٌسار حٌنا اخر , وبعد نقل مركز 

ممدوده على استقامتها نسبٌا تبدأ عملٌة الرمً دون  ثقل الجسم على القدم الٌسرى التً تكون
 استخدام االداه .

 ضع النهائً للرمً باستخدام ادوات مساعده كالصولجان , كرات. الرمً من الو 

 ( ۹۳طبٌه لها ممسك كما هو موضح فً الشكل رقم )

 

 . التمرين نفسه ولكن بأستخدام القرص

  تعليم الرمي من الدوران - 

 وقوف والظهر مواجه مقطع الرمً مرجحة القرص ثم الدوران على القدمٌن• 

 الركبتٌن إلى نفس االتجاه ) األداء دون استخدام القرص ( .إلى الٌسار وتوجٌه 

 وقوف فتحا الجانب األٌمن للجسم باتجاه الرمً -الرمً من نصف دوره للجسم •  

للخلف بالرجل الٌسرى لتدوٌر الجسم للوصول الى الوضع النهائً للرمً . اداء  والتطوٌح
 ٌوضح ذلك .( ۹5التمرٌن دون استخدام األدوات وباستخدامها والشكل رقم )



 

عصا التتابع  . اداء عدة خطوات دورانٌه على خط مستقٌم باستعمال ادوات خفٌفه مساعده مثل
  ۱۱۱البالستٌکً , صولجان الخ 

خطوه وثب  وره واحده ) وقوف فتحا الجانب األٌسر للجسم باتجاه الرمً ( اخذدالرمً من • 
ٌه للهبوط على مشط القدم الٌمنى مع متابعة الدوران علی المشط للوصول الى وضع ندورا

 كغم او اقل۰الرمً النهائً ٌمكن استخدام قرص بوزن 

 التمرٌن نفسه ولكن باستخدام اقراص قانونٌة . • 

 . اداء الحركه الدورانٌه كامله . 

الدوران على  . )الوقف فتحا( الظهر باتجاه قطاع الرمً مرجحات ال تزٌد عن ثالث مرجحات
مشط القدم الٌسرى مع تطوٌح القدم الٌمنى حتى ترتكز فً وسط الدائره, الدوران على مشط 

ئره والتركٌز على ان ٌكون القدم الٌمنى مع تطوٌح الرجل الٌسرى الى ان تستقر فً نهاٌة الدا
الٌمنً , ثم الدوران على مشطها والرمً , ٌتم التمرٌن دون  مركز ثقل الجسم على الرجل

 استخدام االداه . . التمرٌن نفسه ولكن باستخدام ادوات مساعده خفٌفه كالصولجان وعصا التتابع

 البالستٌكٌه .

 ونً . . التمرٌن نفسه باستخدام اقراص بوزن أقل من القان  

 . التمرٌن نفسه ولكن باستخدام األقراص القانونٌه .

ٌمكن وضع اشارات بالطباشٌر على االرض توضح مكان وضع القدمٌن كما  -مالحظه          
ٌمكن رسم خط على االرض او على دائرة الرمً للمساعده فً الوصول الى افضل توجه 

على كٌفٌة توقف الجسم  كوره ٌجب التركٌزخالل تطبٌق التمارٌن المذ ۱الجسم اثناء الدوران 
 م والمستمر من المدرب او المدرس .ئً , وهذا ٌتم من خالل الشرح الداوتوازنه بعد الرم

 محاوله . 50-60تحسٌن مستوى التكنٌك  -

 مره . 50-60قفزات متنوعه  -

 دقٌقه . ۰5االحماء  - 

 ر و نصف دبنًتنل قاعة الحدٌد ) اثقال ( خطف , تطوٌر القوه باستعما -

 تمارٌن على شكل رمً القرص باستخدام اقراص الحدٌد . - 

 مره . ۱۱قفزات مختلفه  - 

 هروله خفٌفه مع تمارٌن مرونه ثم االنصراف .  -

 دقٌقه . ۱۱-۰۱االحماء  - 



ركض  -مره  ۳۱الرمً باستخدام ادوات خفٌفه لتطوٌر مستوى القوه االنفجارٌه  -
 دقٌقه . ۲۴-۳۱

 هروله خفٌفه ثم االنصراف .  -

 ةاستراح - 

 

 القانون

ٌصنع جسم القرص من الخشب او ماده اخرى مناسبه محاطه باطار  -* مواصفات القرص  
 كغم للنساء۰كغم للرجال و ۱معدنً تشكل حوافة دائره حقٌقٌه ٌزن القرص 

 مم للسٌدات . ۰۹۱-۰۹۱مم للرجال و  ۱۱۰ - ۱۰۲. قطر القرص  

لحدٌد او الفوالذ او من ماده تصنع من ا م  ۱ .۴۱قطر الدائره من الداخل .  -* دائرة الرمً  
و اقل  افً الخارج وسطحها الداخلى مستوٌ مناسبه وسطحها العلوي فً مستوى األرض ىاخر

من االسمنت او  ارض الدائرة  مم , تصنع ۱۱من السطح العلوي لحافة اطار الدائره ب 
 االسفلت او ماده اخرى غٌر زلقه .

تحاط دائرة رمً القرص بقفص لتثمٌن سالمة المشتركٌن و المشاهدٌن  -* قفص رمً القرص  
و 6و َنً فخحت قدزٌا 7 نٌةنحوقطر أجزائه الم(  c )وٌشكل رسمه على األرض ما ٌشبه حرف

 م على االقل .۲ .۲5الققص  خاللها ٌجري اداء الرمً وٌجب أن ٌكون ارتفاعمه 

ٌحدد قطاع الرمً بالحافتٌن الداخلٌتٌن لخطً القطاع اللذٌن ٌشكالن زاوٌه  -قطاع الرمً 
  فً مركز الدائره . درجة ۳۱مقدارها 

 –قواعد عامه   

ا خارج ظنً للدائره ولكن ال ٌسمح له أن ٌٌسمح لالعب بلمس الحافه الداخلٌه لالطار المعد•  
او ان ٌلمس باي جزء من الجسم الجزء العلوي لالطارالمعدنً او االرض خارج الدائره  الدائره

. 

 . بعد دخول الالعب الدائره والشروع بالرمی )من الثبات( ال ٌسمح له بمغادرتها 

 قبل سقوط االداه على االرض و عندئذ علٌه أن ٌغادرها من وضع الوقوف ومن

 الجزء الخلفً .

 صحٌحه ٌجب أن ٌسقط القرص ضمن الحافتٌن الداخلٌتٌن . حتى تكون الرمٌه 

 لخطً قطاع الرمً .

 دقٌقه . ۲۱.۰. الوقت المحدد النجاز الالعب محاولته  

 . تقاس الرمٌه من اقرب اثر احدثه القرص باتجاه الحافة الداخلٌة لدائرة الرمً 

 على امتداد خط ٌمر بمركز الدائره .

 ر من ثمانٌه فٌسمح لكل منهم بثالث محاوالت ,. اذا كان عدد المتسابقٌن اكث 

 والفضل ثمانٌه ٌعطً ثالث محاوالت اضافٌه , اما اذا كان عدد المتسابقٌن

 .ثمانٌه او اقل فٌسمح لكل منهم بست محاوالت

 

 



 

 

                                         االخطاء الشائعة لفعالية رمي القرص

 د۰.۲۱الالعب اكثر  .اذا تاخر۰

 .اذا سقط القرص خارج قطاع الرم۱ً

 .اذا خرج الالعب من دائرة الرمً قبل سقوط القرص۲

 .اذا لمس الالعب بااي شً من جسمه خارج دائرة الرم۳ً
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 م حواجز111فعالية 
 The Hurdles Runningركض الحواجز 

 لمحة تاريخية

 سباقم تم أول 1۳۸۱ظهر ركض الحواجز فً انجلترا مع بداٌة القرن التاسع عشر وفی         
تم اجراء التجارب األولى لتحدٌد  1۳۱۱ عامفً ركض الحواجز فً كلٌة )اٌتونسكٌا( ببرٌطانٌا،

االرتفاعات األساسٌة للحواجز، وقد نشر الدراسات األولٌة فً مجلة اكسفورد على أن ارتفاع 
م للرجال فً وقتنا الحالً، فً عام 11۱وهذا ٌنطبق على ارتفاع حواجز  (سم6)الحاجز
فسة اكثر من ثالثة ٌاردة حواجز، وكان عددها خالل المنا 1۲۱م كان االنجلٌز ٌركضون 1۳۳۱

 حواجز ٌتم ركضها باداء فنً شبٌه الى حد ما باألداء الفنً فً وقتنا الحالً فالقدم الهاجمة

على استقامتها من مفصل الركبة وتجاوز الحاجز بطٌران مرتفع فوقه، والجسم فوق          
تم ادخال سباق  وقد(. ۲۲الحاجز كما هو الحال فً وقتنا الحالً كما هو موضح فً الشكل رقم )

 م،۲۱۱وقد أضٌف سباق  1۳۱6م حواجز ضمن الدورة األولمبٌة األولى بأثٌنا عام 11۱

 1۱۱۱م حواجز فً الدورة األولمبٌة الثانٌة ببارٌس عام  4۱۱ 

 

م حواجز، وحتى وقتنا الحالى ۲۱۱تم الغاء سباق  1۱۱۳وفً دورة لندن األولمبٌة عام         
م حواجز مستمران فً الدورات األولمبٌة الحدٌثة وجدٌر بالذكر  4۱۱م و 11۱ما زال سباق 

 القوى الخاصة بالرجال. م حواجز ضمن الفعالٌات العشارٌة بالعاب11۱أن سباق 

م حواجز للنساء ضمن برنامج الدورة العاشرة فً لوس انجلوس عام ۳۱وقد ادخل            
المسابقة الخماسٌة للنساء فً دورة طوكٌو عام كما ادخلت هذه المسافة ضمن برنامج  1۱۸۲
م حواجز واصبحت من ضمن الفعالٌات 1۱۱م حواجز بسباق ۳۱م. وقد استبدل سباق 1۱64

 م حواجز نساء للبرنامج األولمبً. 4۱۱السباعٌة للنساء حتى وقتنا الحالً، كما أضٌف سباق 

 

 حواجزم 111 لسباقالفنية  المراحل

 تشمل الخطوات الفنٌة فً ركض الحواجز على المراحل التالٌة:  

 الوضع االبتدائً وبداٌة التسارع -1

 المرور من فوق الحاجز -۲ 

 الركض بٌن الحواجز -۸ 

 الركض بٌن أخر حاجز وخط النهاٌة. -4 
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          :الوضع االبتدائي وبداية التسارع  -1

م، 1۱۱حواجز الوضع االبتدائً للمسافات القصٌرة م 11۱مسافة ٌشبه الوضع االبتدائى ل        
لضرورة  ة وذالكرٌم حواجز( اكثر صعوبة من الوضع االبتدائً للمسافات القص11۱م )۲۱۱

خطوات حٌث ٌكون طول هذه ۳-۱من .  زانهاء المسافة الممتدة من مکعب البداٌة الى أول حاج
ٌوضح عدد الخطوات لبعض عدائً العالم ( 24رقم ) ءم للنسا1۸م للرجال و 1۸٫۱۲المسافة 

المسافة من خط مكعب البداٌة إلى أول حاجز فً سبع خطوات ٌجب أن  متسابقوحٌنما ٌقطع ال
 .كونت

 سم(1۳6ــــــ1۱۱ـــــ1۱4ـــــ16۱ـــــ14۱ـــــ1۸1ــــ1۱۱ــــ111)              

 (24شكل رقم )                               

 (الهاجمة )م حواجز من خط البداٌة الى اول حاجزالقدم 11۱طول خطوات ركض           
-15مجال الركض بزاوٌة  حوعلى الحاجز مرتكزة على المكعب األمامً الذي ٌكون مٌالنه ن

مرتكزة على المكعب الخلفً الذي ٌكون (درجة فً حٌن تكون القدم األخرى )الالحقة  ۲۱
 عبسم من موقع المك6 ۱-5۱درجة وعلى بعد ( ۳۱-۱۱من )مٌالنه نحو مجال الركض 

األمامً وحٌنما ٌقطع المتسابق المسافة من خط البداٌة إلى أول حاجز فً ثمان خطوات ٌجب 
ان تكون القدم الهاجمة على الحاجز مرتكزة على المكعب الخلفً، وٌكون طول الخطوات 

ً المسافات القصٌرة، ئاصة بعداالخمس األولى ٌزٌد بشكل ملموس على طول الخطوات الخ
ولكن بشكل عام على المتسابق ان ٌصل الى اول حاجز وهو بكامل سرعته دون أن ٌرافق ذلك 
اضطراب فً طول الخطوة وترددها، كما أن اعتدال جسم العداء ٌكون مبكرا قبل عداء 

ذكره تزاٌدا السابق ( 24المسافات القصٌرة الذي ٌحتاج لمسافة أطول وكما نالحظ فً الشكل )
واضحا فً طول الخطوات واحدة بعد االخرى بصورة متسلسلة، وعلى المتسابق ان ٌقدر قصر 

 المسافة المقطوعة من البداٌة حتى اول حاجز والعمل على تزاٌد السرعة.

 :المرور من فوق الحاجز )خطوط خطوة الحاجز( -٢

الفنً لركض الحواجز الن المرور من  باعتقادنا أن هذه المرحلة فً العمق الحقٌقً لالداء       
فوق الحاجز ٌتردد على العشرة حواجز باداء فنً واحد، تبدا هذه الخطوة من مكان ارتقاء 
المتسابق أمام الحاجز الى مكان هبوطه خلف الحاجز، اذ ترتفع ركبه القدم الهاجمة أمامة عالٌة 

 فوق مستوى الحاجز.
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لى هذه الخطوة الهامة فً ركض الحواجز بشكل عام وهناك مجموعة عوامل اساسٌة تؤثر ع 
 رجاال ونساء وهذه العوامل هً: 

 ارتفاع الحاجز. -1
 ارتفاع مرکز ثقل المتسابق )طول المتسابق(   -2

 مكان االرتقاء   -3

 زاوٌة االرتقاء   -4

 سرعة االنطالق )سرعة المتسابق زائدة سرعة االنطالق باتجاه الحاجز(    -5

 
  -لهذه العوامل: وفٌما ٌلً تحلٌال شامال 

العامل األول والثانً عامالن ثابتان ال ٌتغٌران فارتفاع الحاجز ارتفاع قانونً            
ثابت فً كل مسافة من مسافات الحواجز المعروفة وال ٌجوز الزٌادة او التنزٌل 

ً هنا مراحل التدرٌب التً ثنبارتفاعها عن الحد القانونً المطلوب خالل المنافسة وٌست
رفعها المدرب وٌنقصها طبقا لمرحلة التدرٌب التً ٌمر بها المتسابق كما أن طول ٌ

الالعب ثابت ال ٌتغٌر فال ٌمكن للمتسابق ان ٌزٌد او ٌنقص منه وهذه أطوال تشرٌحٌة 
سنة تقرٌبا،  ۲۲ثابتة تزداد بزٌادة عمر المتسابق لٌصل لحد فسٌولوجً ال ٌتجاوز 

مرحلة الطٌران، فكلما زاد طول الالعب كلما زاد ولطول المتسابق اهمٌة خاصة فً 
 ارتفاع مركز ثقله فوق الحاجز.

 
العامل الثالث والمتمثل بمكان االرتقاء فٌجب أن ٌكون مكانا مناسبا لكل متسابق         

 بحٌث ال ٌكون مكان االرتقاء قرٌبا من الحاجز ألن ذلك سٌؤدي إلى ارتفاع المتسابق
عن الحاجز  بالمعقول مما ٌؤدي إلى سقوطه فً مكان غٌر مناسفوق الحاجز عن الحد 

ومن الممكن أن ٌصطدم به وهذا سٌكون على حساب الزمن المتسابق زمنا هو بغنى 
عنه فٌما لو ارتقی من مكان مناسب، كما ال ٌجوز مكان االرتقاء بعٌدا عن الحاجز ألن 

بالتالً سٌكون معرضا ذلك سٌؤدي إلى فقدان المتسابق مرکز ثقله فوق الحاجز و
لالصطدام بالحاجز او السقوط وسٌكون تحكم المتسابق بمسار أجزاء جسمه ضعٌفا 

-1۱۱عند الالعبٌن المتقدمٌن بعٌدا عن الحاجز مسافة  االرتقاءوعادة ما ٌكون مكان 
سم ومن الظواهر الهامة التً على ۲۱۱-1۳۱ی تكون المسافة شسم وعند الم۲۲۱

ا هً أن ال تكون خطوة الحاجز بشكل قفزة وخاصة حٌنما تؤى هالمتسابق االلتزام ب
ه كبٌرة بل ال بد أن تكون ركضا ولٌس قفزا وهذا ٌنطبق على جمٌع وحالة الطٌران بق

 األخرى.جزالحوا

العامل الرابع والمتمثل بزاوٌة االرتقاء فهً من العوامل الهامة لخطوة الحاجز                
-60لحركة مركز ثقل المتسابق وعادة ما تكون زاوٌة االرتقاء )  حٌث تعطً الطرٌق الصحٌح

55) 
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 ( •۲5درجة كما هو موضح فً الشكل رقم )

واي زٌادة أو نقصان فً هذه الزاوٌة سٌخلق وضعا غٌر مناسب االستمرارٌة المتسابق           
 الحال. على الحواجز وسٌكون ذلك زٌادة فً الزمن وهذا ال ٌرغبه المتسابق بطبٌعة

العامل الخامس والمتمثل فً سرعة االنطالق حٌث تكون سرعة االنطالق مرتبطة تماما          
وامكانٌة المتسابق فً  بوقت مرحلة الطٌران وتكون مسافة خطوة الحاجز مختلفة باختالف قدرة

 سرعة انطالقه نحو الحاجز. وبالتالً سٌكون فقدان المتسابق للزمن مختلف باختالف قدرة
 المتسابق وامكانٌاته.

عمل القدم الهاجمة: تتحرك القدم الهاجمة او الممرجحة وهً منثنٌة من مفضل الركبة            
لالمام وهً التً تقود خطوة الحاجز بأقصى سرعة وأقل جهدا وهً التً تزٌد من سرعة خطوة 

لى ان ترتفع ركبتها أماما ً القدم الهاجمة من مفصل الركبة وتمتد لالمام اتثنالحاجز، بشكل عام 
عالٌا فوق مستوى الحاجز واعلى من مستوى الحوض قلٌال، وبهذه الحالة تكون زاوٌة ثنً 

وتمتد القدم  4، ۸صورة ( 26الركبة قد امتدت على امتدادها كما هو موضح فً الشكل رقم )
 الهاجمة نحو لوحة

 

 

 

  

 



1 
 

الهجوم على الحاجز ٌجب توجٌه الحاجز لترتفع فوق أعلى ارتفاع للحاجز. وعند 
قوة ارتفاع المتسابق وربطها مع مركز ثقله وهذه من المالحظات الهامة التً تتردد 
على كل حاجز بسبب الدوران حول مركز الثقل الذي ٌكون فً منطقة الورك وال 

فً ٌمكن لالعب أن ٌسٌطر على هذا الوضع ما لم ٌرتقً بالزاوٌة المناسبة التً اشرنا الٌها، و
لحظة تجاوز كعب القدم الهاجمة لوحة الحاجز تبدأ الحركة السرٌعة لالسفل خلف الحاجز حٌث 
تثنً القدم الهاجمة قلٌال من مفصل الركبة بعد مالمستها سطح األرض كما هو موضح فً 

 سم. 130-140وعادة تكون المسافة خلف الحاجز من  ۱، 6مصورة ( 26 )الشكل

 

)الالحقة(: تبدأ حركة القدم المرتٌة )الالحقة( فً لحظة مالمسة مشط القدم دم المرتقبة قعمل ال
المرتقبة لمكان االرتقاء، وتنتهً فً لحظة االنطالق عن االرض )مكان االرتقاء( كما هو 

اء خفٌف فً مفصل الركبة وبعد ثنوبعد أن ٌحصل ان ۲، 1صورة ( 26موضح فً الشكل رقم )
أ القدم باالمتداد الكلً واالنطالق عن األرض كما هو موضح فً نقطة االرتكاز تبد المرور من

بعد ترك االرض والمرور فً الجزء األول من الطٌران ٌمتد فخد القدم ( ۲۱الشكل رقم )
 متروكا لالسفل قلٌال وٌكون الى حد ما 

 

موازٌا لمستوى األرض، وٌبدأ الفخد باالستمرارٌة بالحركة لالمام واالنثناء من مفصل           
الركبة ٌزداد حتى لحظة بدء االقتراب من لوحة الحاجز، وعند وصولها فوق الحاجز تماما تأخذ 
القدم الالحقة قدم االرتقاء( وضعا جدٌدا هو تشكٌل زاوٌتٌن قائمتٌن الى حد ما األولى بٌن الفخد 

الورك والثانٌة بٌن الساق والفخد وٌبدأ الالعب بسحبها إلى منطقة الصدر تقرٌبا كً ٌتمكن و
الالعب من تجاوز عارضة الحاجز دون لمسها ألن لمسها ٌعٌق من دٌنامٌكٌة الحركة كما 
سٌكون ذلك على حساب الزمن. وٌستمر الالعب بسحب القدم الالحقة لالمام ألخذ الخطوة 

، وعند الهجوم على الحاجز 26من شكل  6ز كما هو مٌٌن فً الصورة رقم األولى بعد الحاج
ٌجب توجٌه قوة ارتقاء الالعب وربطها مع مركز ثقله وللسٌطرة على هذا الوضع ال بد من 

ٌة فوق الحاجز بصورة افقٌة مع قالمحافظة على زاوٌة االرتقاء، وعندما تكون القدم المرت
هذه الحركة مهٌئا ألخذ خطوة واسعة لالمام وهذا ٌستوجب مستوى األرض تقرٌبا، ٌكون نشاط 

 مرونة كبٌرة فً المفصل الواصل بٌن الفخد والورك، وأي ضعف

الحاجز ٌحدث دربكة  بٌن مفصل الورك والفخد خالل مرحلة الطٌران الحاصلة فً خطوة
 ت قوى الالعب. تشت)خربطة( لدٌنامٌكٌة توازن الجسم فوق الحاجز اضافة الى 

عمل الجذع: بعد االرتقاء ٌبدا جذع الالعب باالنحناء واالمتداد لالمام باقصى حد ممكن،        
وفً هذه اللحظة تكون القدم الممرجحة ممدودة على استقامتها لالمام فً حٌن تكون القدم 

قٌة بحالة استرخاء كامل ومثنٌة قلٌال وحركة الٌدٌن تكون بصورة معاكسة لحركة القدمٌن تالمر
)القدم الممتدة لالمام تقابلها الٌد المعاكسة لها أي قدم ٌسرى على ٌد ٌمنً وبالعكس( وحركة 
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الرأس تستمر مع الجذع لالمام والنظر متجها لألمام، وهناك بعض االبطال ٌوجهون 
نظرهم لالسفل، بشكل عام على الالعب أن ٌحافظ على بقاء استمرارٌة الجذع 

اجز على الالعب أن ٌحافظ على توازنه واندفاع جسمه لألمام، وعند الهبوط خلف الح
 باتجاه بقٌة الحواجز األخرى.

عمل الٌدٌن: الدور األساسً لحركة الٌدٌن فً خطوة الحاجز هو المحافظة على            
البدء  التوازن الالعب ودٌنامٌكٌة حركته خالل مرحلة الطٌران، وتبدأ حركة الٌد منذ لحظة

اجز بالقدم الهاجمة حٌث تبدأ معها لالمام وباقصى طاقة ممكنة حركة الٌد بالهجوم على الح
جانب الورك وللخلف قلٌال  المعاكسة لها فً حٌن تكون الٌد األخرى مثٌة من مفصل الكوع

ٌة من مفصل الركبة تمتد معها الٌد ثنوعند مرور القدم المرتقبة من فوق عارضة الحاجز وهً م
د األخرى مثنٌة من مفصل الكوع وعلى جانب الورك، وللخلف قلٌال المعاكسة لها، وتكون الٌ

خالل مرحلة الطٌران، وفً لحظة هبوط الالعب خلف الحاجز تكون القدم المرتقٌة مثنٌة من 
مفصل الركبة مع مرورها من تحت االبط لالمام مع امتداد الٌد المعاكسة لها، وٌكون هناك 

اك بعض االبطال ٌكون هجومهم على الحاجز بكلتا استمرارٌة الحركة وبصورة معاكسة وهن
 الٌدٌن وهً حاالت نادرة ولكنها تحصل عند االبطال المتقدمٌن.

 الركض بين الحواجز:   -3         

م ۱414م حواجز والتً تقدر 11۱تقطع المسافة بٌن الحاجز واالخر فً فعالٌة              
بثالث خطوات والخطوة الرابعة تكون خطوة الحاجز تكون الخطوة األولى أقصرهم والتً غالبا 

سم، ۲1۱-1۱5سم تقرٌبا والخطوة الثانٌة تكون أطولهم وتصل من 11۱-14۱ما تكون من 
والصفة الممٌزة للركض بٌن الحواجز هو أن ٌكون بخط مستقٌم دون انحراف للجانبٌن او 

العمودي أو أن تتم على شكل قفزات. ٌكون الهبوط بعد الحاجز على مشط  باالتجاه األفقً أو
القدم مع مرونة كاملة فً مفصل رسغ القدم مما ٌؤدي الى االقالل من صدمة الهبوط وهذا 

 ٌساعد فً تحوٌل قوة الالعب بكاملها لالمام.

الركض لالمام فً هذه المرحلة ٌجب أن ٌنصب تفكٌر الالعب وانتباهه على متابعة          
دون النظر إلى نقطة االرتقاء. أن استمرارٌة التمرٌن بٌن الحواجز وتقنٌن الخطوات وضبطها 
ال ٌدع لالعب مجاال للتردد فً تجاوز الحاجز او االرتباك فً لحظة االرتقاء او تغٌٌر نمط 

 سرعته واٌقاع حركته.

 الركض بين آخر حاجز وخط النهاية:  -4 

م حواجز وهً الممتدة من أخر حاجز 11۱تعتبر هذه المرحلة األخٌرة فً ركض             
م حٌث تقطع هذه المسافة كما هو الحال فً ركض 14,02 الى خط النهاٌة والتً ٌكون طولها

المسافات القصٌرة بأقصى سرعة ممكنة مع اندفاع قوي للجذع باتجاه الخط النهائً، وربما 
رر نتٌجة السباق بمعنى أن الالعب ٌمكن أن ٌعوض شٌئا من تكون هذه المسافة هً التً تق

الوقت او الزمن الذي فقده نتٌجة سوء األداء الفنً له خالل تجاوزه للحواجز او ربما ٌتأخر فً 
 خطوات. 6-1لحظة االنطالق عن مكعبات البداٌة وغالبا ما تقطع هذه المسافة ب 

م تختلف عن 4۱۱م، ۲۱۱لحواجز والمتمثلة فً وال نعتقد ان االداء الفنً للمسافات األخرى ل
م حواجز ولكن اذا كان هناك اختالفا سٌكون فً ارتفاع الحاجز، والمسافة بٌن الحاجز 11۱

 واآلخر وهذا ٌحدده القانون الدولً.
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 الخطوات التعليمية في ركض الحواجز

على المدرس أو المدرب أن ٌقوم بعرض فلم خاص عن تكنٌك ركض        
الحواجز بصورة عامة ألحد األبطال العالمٌٌن الممٌزٌن بادائهم التكنٌكً السلٌم، 

وعلى المدرس ان ال ٌكتفً بالعرض فقط بل ال بد من االشارة من خالل التعلٌق على األداء 
الفنً لكل مرحلة من المراحل التً سبق أن ذكرناها، ألن ذلك ٌساعد الالعب على أخذ تصور 

فنً مما ٌساهم وٌساعد فً سرعة حفظ األداء وتطبٌقه وخاصة إذا شرح عام عن االداء ال
 االداء.المدرب او المدرس النقاط األساسٌة والجوهرٌة فً

 

 تعليم معرفة أيهما من القدمين الهاجمة والالحقة 

وضع اشارات على األرض ممثلة بخطوط أو عصً التتابع او کرات طبٌة حٌث توضع  -
المدرس او المدرب ٌقطعها بخطوة واحدة المسافة بٌن الكرة واألخرى  بمسافات معٌنة ٌحددها

 .۲۳تقطع بخطوة واحدة كما هو موضح فً الشكل رقم 

 

التمرٌن نفسه ولكن باستخدام حواجز مقلوبة مع التأكٌد على األداء الفنً للقدم الهاجمة وقطع  -
 .۲۱المسافة بٌن الحاجز واالخر بثالث خطوات كما هو موضح فً الشكل رقم 

 

 :تعلٌم حركة القدم الالحقة

 حقةالتمارٌن السابقة نفسها ولكن مع التأكٌد على األداء الفنً لحركة القدم الال - 

 وخاصة وهً فوق الحاجز. 

 تجاوز الحاجز بالقدم الالحقة بمساعدة الزمٌل مع التركٌز على حنً الجذع لالمام -

 أ(.  ۲۱كما هو موضح فً الشكل رقم )

 التمرٌن نفسه ولكن باستخدام الساللم، وتحرٌك القدم الممرجحة مرارا من فوق -

 ب(. ۲۱الحاجز كما هو موضح فً الشكل رقم )
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 تعلٌم المرور من فوق الحواجز وبٌن الحواجز مع التركٌزعلى االٌقاع الحركً -

 الالداء.

 م مع التأكٌد6تجاوز الحاجز بارتفاع منخفض بعد أخذ ركضه تقرٌبٌة ال تقل عن  -

 على قطع المسافة بٌن الحاجز واآلخر بثالث خطوات.

 مع أخذ ركضه تقربٌةالتمرٌن نفسه ولكن بزٌادة عدد الحواجز وزٌادة ارتفاعها  -

 م.  ۳ال ٌقل طولها عن 

 تعلٌم االداء الفنً للحواجز بصورة كاملة باستخدام ادوات مساعدة.  -

 قاعً على عالمات ضابطة مع تجاوز کرات طبٌة أو عصً تتابعٌالاركض ال -

 مراث.  8-5الخ.... يعاد التمرين من 

 والمسافت المانونيت بينمن البذء المنخفض وضعه حواجز باالرتفاع المانوني  -

 الحاجز واألخر 

 من البدء المنخفض زٌادة عدد الحواجز تدرٌجٌا حتى الوصول الى العدد القانونً -

 حواجز وبالمسافات القانونٌة. 1۱

 اجراء الحركة كاملة مع التصحٌح لحركة الٌدٌن وحركة الرجلٌن وطول الخطوة - 

 الركض المستقٌم فوق الحواجزقبل الحاجز وفوقه وبعده مع التأكٌد على 

 وبٌنها. 
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 القانون المسافات التالية في بيان للمسافات القياسية

 م4۱۱م، 11۱للرجال 

 م.4۱۱م، 1۱۱للنساء  

 للرجال

 

 توضع الحواجز فً المضمار بحٌث تكون قواعدها من ناحٌة اقتراب المتنافس. -

 تجري جمٌع السباقات فً مسارات على أن ٌلزم كل متنافس مساره طوال - 

 السباق.

 اسقاط الحاجز بصورة غٌر متعمدة ال ٌعتبر خطا وهذا ٌحدده القاضً.  -

الخشب، أو أي  ٌصنع الحاجز من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة، وفً اعاله عارضة من -
 ۸٫6ا أثرت علٌه قوة مساوٌة لوزن ال ٌقل عن مادة أخرى مناسبة، وٌصمم الحاجز بحٌث اذ
 وأعلى حافة العارضة.  كٌلو غرام تستطٌع قلبه لو وجهت الى منتصف

 سم على االكثر. 1۲۱م وعرضه غک 1۱وزن الحاجز  -

 وٌجب ممل ۲5-1۱ملم وسمكها بٌن ۱۱عرض العارضة العلٌا أو اتساعها  -

 تثبٌت العارضة باحكام عند نهاٌتها. 

 م حواجر111الشائعة في فعالية االخطاء 
 الخروج من مكعباث البذايت لبل اشارة المطلك -1

 أجز.حال ٌجوز للمتنافس أن ٌمرر قدمه أو رجله من على جانب ال -۲

 المتنافس الذي ٌسقط الحاجز بٌده أو قدمه بصورة متعمدة ٌلغً سباقه. -۸ 

 اعالت الزميل المنافس اثناء السباق -4



 الوثبة الثالثية

 الوثب الثالثً أداء فنً ، خطوات تعلٌمٌة ، مقاسات حفرة الهبوط

 الوثب الثالثً

 

  :المراحل الفنية ألداء الوثب الثالثي

ٌتطلب أداء الوثب الثالثً مقدرة خاصة من الخصائص التكنٌكٌة والتوافقٌة ، وبخاصة          

وكذلك المقدرة على الحفاظ على توازن الجسم أثناء  اإلحساس باإلٌقاع الحركً ) رتم الحركة( ،

الطٌران، واألداء التوافقً الجٌد لالرتقاء وبالنسبة للخصائص البدنٌة فٌتطلب تنمٌة عنصر القوة 

وبخاصة القوة الممٌزة بالسرعة التً تستخدم فً االرتقاء ، وٌعتبر الوثب الثالثً بصفة خاصة 

 .رتقاءمن الوسائل الفعالة لتنمٌة قوة اال

 

 :وٌتمٌز األداء فً الوثب الثالثً بالخصائص التالٌة

 .جري االقتراب للوصول إلى السرعة المناسبة •

 .االرتقاء اماماً بقدر اإلمكان ألداء الحجلة •

تمهٌد وأداء االرتقاء للخطوة والوثبة بوضع القدم على األرض بحركة اٌجابٌة ٌلً ذلك الدفع  •

 .لبمد رجل االرتقاء بالكام

 .الثالثالتحكم فً استقامة واتزان الجسم أثناء مراحل الطٌران  •

 .الهبوط بطرٌقة فعاله بعد أداء الوثبة •

 

  :ويمكن تقسيم المراحل الفنية للوثب الثالثي الى المراحل التالية

 .االقتراب -1

 .اإلرتقاء -2

  .الحجلة -3

 .الخطوة -4

 .الوثبة -5

 الهبوط. -6



 

  :االقتراب-1

ال ٌختلف االقتراب فً الوثب الثالثً عنه فً الوثب الطوٌل بصورة جوهرٌة           

وٌجب أن ٌصل الالعب قً نهاٌة االقتراب الى معدل عال من السرعة لالستعداد لالرتقاء ، 

 22- 13متر / أي ما ٌعادل  41-33وتتراوح مسافة االقتراب عند الالعبٌن الدولٌٌن ما بٌن 

اإلٌقاع الحركً فً الخطوات األخٌرة من االقتراب فً الوثب الثالثً ، حٌث خطوة ، وٌختلف 

صر الخطوات قلٌالً مع زٌادة معدل السرعة واالستمرار فً رفع الركبة عالٌاً دون إهمال تتق

متطلبات فرد الرجل تماماً فً االرتقاء ، وتضمن عملٌة ضبط الخطوات األخٌرة من االقتراب 

رب من مسقط مركز ثقل الجسم، وعدم انخفاض مركز الثقل للجسم كثٌراً تمهٌد وضع القدم بالق

. أثناء االستعداد لالرتقاء بحٌث تكون اإلعاقة قلٌلة فً االرتكاز األمامً مع انخفاض مسار 

 الطٌران وهو من متطلبات األداء فً الوثب الثالثً

 

 

 :اإلرتقاء -2

  :هماوٌجب أن ٌوفر االرتقاء للحجلة مطلبٌن أساسٌٌن 

 .ضمان مسار طٌران طوٌل لمركز ثقل الجسم •

 .المحافظة على السرعة األفقٌة بقدر اإلمكان •

وٌجب الربط بٌن هذٌن المطلبٌن بأفضل صورة ، وهذا ٌعنً ان تطول مسافة الحجلة بقدر 

 .اإلمكان مع المحافظة على مستوى السرعة

 

دٌد طول المسافات الجزئٌة بالنسبة للمسافة وتمثل نوعٌة أداء الحجلة أهمٌة كبٌرة فً تح        

الكلٌة لتحدٌد النسب فٌما بٌن هذه المسافات الجزئٌة ، وبالنسبة لتحدٌد أطوال المسافات الجزئٌة 

للوثب الثالثً فٌجب النظر إلى أن هناك طرٌقتٌن أساسٌتٌن للوثب الثالثً وهً طرٌقة الوثب 

 .رق بٌن الطرٌقتٌن بصفة خاصة فً الحجلةالمرتفع وطرٌقة الوثب المنخفض ، وٌتضح الف

وتمثل الخطوة أهمٌة خاصة ، وٌستطٌع الالعب الدولً إنجاز مسافة طوٌلة فً الخطوة ، وٌجب 

 .% من مسافة الحجلة 35 – 32أن ٌقطع الالعب الخطوة فً مسافة تعادل 

 

 

 



 

 :الحجلة-3

 :فٌماٌلً الحجلة أهمٌة تتمثل

 .تجنب انخفاض السرعة األفقٌة بقدر اإلمكانقطع المسافة المناسبة مع  - 

 .تمهٌد الهبوط ثم االرتقاء للخطوة  -

 .المحافظة على اتزان الجسم  -

 

حٌث ٌرتفع فخذ رجل االرتقاء لألمام الى المستوى األفقً فً الخطوة             

 األخٌرة من االقتراب ومع مرجحة الساق لألمام ٌنخفض الفخذ وتمتد الرجل بالكامل

لحظة وضع قدم االرتقاء بالكامل على اللوحة بهذه الحركة االٌجابٌة من انخفاض 

السرعة األفقٌة فً االرتكاز األمامً وٌقصر من زمن االرتقاء . ومن األهمٌة بمكان 

بعد ذلك ان تمتد رجل الرتقاء بالكامل فً مفاصل الحوض والركبة والقدم فً اللحظة 

 .األخٌرة لالرتقاء

 

وٌتم مرجحة الرجل الحرة للمستوى األفقً مع تبادل تحرٌك الذراعٌن مع           

حركة المرجحة ، وتتقدم رجل االرتقاء لألمام وألعلى أثناء الطٌران إلى أن ٌصبح 

الفخذ موازٌاً لمستوى األرض فً حٌن تتأخر الرجل الحرة بحٌث ٌستعد الالعب لتأدٌة 

  .الخطوة

 

جسم الالعب مستقٌماً فً كل من الحجلة والخطوة  وٌجب مالحظة أن ٌكون          

والوثبة وٌجب اال ٌمٌل لألمام أو الخلف أو الجانب ، وٌؤدي الالعبٌن الدولٌٌن تبادل 

 حركة الذراعٌن للمحافظة على توازن الجسم

 

 :الخطوة -4

ال تختلف متطلبات أداء الخطوة كثٌراً عن تلك المتطلبة ألداء الحجلة فٌما عدا االرتقاء ،         

حٌث ٌتطلب االرتقاء للخطوة حركة اٌجابٌة لقدم االرتقاء كما هو الحال فً الوثبة الالحقة . بعد 

سقط مرجحة الساق لألمام تمتد رجل االرتقاء تقرٌباً لتوضع بحركة اٌجابٌة على األرض أمام م

مركز ثقل الجسم بمسافة قدم ونصف ، وكلما زادت السرعة األفقٌة استطاع الالعب وضع قدم 

 االرتقاء ابعد من هذه المسافة وبقدر ما ٌكون الهبوط بعد أداء الحجلة سرٌعاً واٌجابٌاً فإن ذلك 

 



ٌقلل اإلعاقة وٌمر مركز ثقل الجسم بمرحلة االرتكاز العمودي بسرعة أعلى لتبدأ 

مع لة المد لالرتقاء ، وكما هو متبع فً االرتقاء للحجلة ٌجب ان تتناسق زمنٌاً مرح

وٌتخذ الالعب وضع المشً الممٌز .حركات مرجحة الرجل إلى المستوى األفقً

 .للوثب الثالثً خالل مرحلة الطٌران والذي ٌساعد الالعب على الهبوط بحركة أكثر اٌجابٌة

 

 

 

 :الوثبة -5

 

على الرغم من محاوالت الالعب فً المحافظة على سرعته األفقٌة خالل الحجلة         

والخطوة بقدر اإلمكان ٌنخفض معدل هذه السرعة خالل االرتقاء الثالث بصورة نسبٌة 

ولتعوٌض هذا التناقص فً معدل السرعة لٌتمكن الالعب من إنجاز مسافة جزئٌة كبٌرة ٌجب 

لطٌران بقدر اإلمكان ، وٌختار ادٌة عالٌة لٌرتفع مسار ان ٌرتقً بزاوٌة اكبر وسرعة عمو

االستفادة من مسار الطٌران  الالعب طرٌقة أداء الوثبة التً تتناسب مع امكاناته بحٌث ٌمكنه

 .تناقص مسافة الوثبة أثناء الهبوط بعدم

 

جل وفً االرتقاء للوثبة ٌجب مد مفاصل الحوض والركبة والقدم واستقامة الجسم ومرجحة الر

 الحرة حتى المستوى األفقً

 

 



 :الهبوط -6

 ال ٌختلف الهبوط عنه فً الوثب الطوٌل
 

 :الخطوات التعليمية للوثب الثالثي

تستخدم نفس التمرٌنات التمهٌدٌة السابق ذكرها فً تعلٌم الوثب الطوٌل إلتقان أسس 

 (الحجل بمختلف أنواعه –ومبادئ الوثب بصفة عامة) الوثب بمختلف أنواعه 

 
 :خطوات تعليم الوثب الثالثي

ٌجب فً البداٌة تعلٌم الوثبة الثالثٌة بالطرٌقة الكلٌة الرتباط أجزاء الحركة         

ارتباطاً كلٌاً وتوافقٌاً ببعضها البعض. حٌث ٌساعد تعلٌم الوثبة ككل إتقان اإلٌقاع 

م  3.2 – 2.2الصحٌح للوثبات وٌجب مراعاة مسافات الوثبة بحٌث تكون على التوالً 

 .للوثبة 3.5 – 3.1م . للخطوة  3 – 2.5بالنسبة للحجلة ،

 .الوثبة الثالثٌة من المشً -

  .خطوات مع تحدٌد مكان االرتقاء 3الوثبة الثالثٌة من اقتراب  -

 .الوثبة الثالثٌة من اقتراب متوسط السرعة -

 .الوثبة الثالثٌة مع وضع عالمات لتحدٌد مسافات اجزاء الوثبة -

 .خطوات واالرتقاء من مكان متسع ثم على لوحة االرتقاء 2الوثبة الثالثٌة من اقتراب  -

 .الوثبة الثالثٌة من االقتراب الكامل مع مراعاة تزاٌد السرعة فً مرحلة االقتراب -

 

 قانون الوثب الثالثً

 

  .لترتٌباتشمل الوثبة الثالثٌة على حجلة وخطوة ووثبة وفق ذلك  1.    

تؤدى الحجلة بحٌث ٌهبط المتنافس أوال على نفس القدم التً أدى بها االرتقاء وفً 2.

الخطوة ٌهبط على القدم األخرى التً ٌأخذ بها الوثبة التالٌة بعدها . وال تعتبر المحاولة 

 .فاشلة اذا لمست الرجل المتمرجحة االرض خالل الوثب

  لوحة االرتقاء

 

 حاولة فاشلةبعض الحاالت التً تكون فٌها الم

 .ق إذا تأخر عن ذلك تعتبر محاولة فاشلة 1,5الوقت -1 

 إذا خرج عن الخط-2 

 إذا وثب ثم رجع عكس االتجاه-3 

 إذا خرج من الجنب-4 

 إذا تعدى الصلصال-5 



 

ملحوظة : تحت كافة الظروف األخرى فان قواعد مسابقة الوثب الطوٌل تطبق على 

 .مسابقة الوثب الثالثً

 

 مالحظة: عدد المحاوالت ثالث اذاكان عدد الالعبٌن اكثر من ثمانٌة

 اما اذاكان اقل فٌعطى ست محاوالت وتحسب له افضل محاولة

 ٌتم قٌاس الوثبة من اقرب أثر ٌتركة أي جزء من اجزاء

 جسم المتساب منطقة الهبوط الً لوح االرتقاء

 

 القياسات الخاصة لفعالية الوثبة الثالثية

 

 

 

 القياسات الخاصة بفعالية الوثبة الثالثية 

 
 سم122م وعرضه 42طول طرٌق االقتراب  -1

 سم 22-13عرض لوحة الصلصال  -2

م 13لنسبة للرجال لوحة االرتقاء عن جفرة القفز بابعد  -3

 م11وللنساء

 م2.75وعرضها  م 7طول منطقة الهبوط  -4

 

 

 


