التنسيق والمزج لمكونات تطوير مستوى االنجاز لمحددات النشاط الخططي و الخرائط
التكتيكية لالعبي مسابقة القتال الفعلي «الكوميته – » kumite
برياضة الكاراتيه.
=========================
إن عملية التنمية والتطوير لمستوى اإلنجاز لمحددات النشاط الخططي و الخرائط التكتيكية

تختلف فى ترتيب مكوناتها من خريطة الخري وكذلك من العب آلخر ،لذا وجب على المدرب
فى رياضة الكاراتيه أن يتفهم أنه عند محاولة االرتفاع بمستوى اإلنجاز لالعب أو الالعبة
يجب أن يعمل على تطوير مجموعة من القدرات و المتطلبات الخاصة بهذا اإلنجاز ،كما

يجب أن يخطط لعملية التطوير التى تتضمن التوافق والتنسيق حتى ينتج فى نهاية التطوير

ناتج عام يؤدى إلى ارتفاع مستوى اإلنجاز لمحددات النشاط الخططي و الخرائط التكتيكية

لالعب أو الالعبة وفقا لقدرته علي تنفيذ محددات النشاط الخططي و مكونات الهيكل البنائي

للخرائط التكتيكية المتعددة  ،وهذا يرتبط بالترشيد المكانيات الالعب او الالعبه التدريبية .

وعندما يبدأ المدرب فى التقنين لعملية لتطوير مستوى اإلنجاز التدريبي بأسلوب يحقق الربط
والتنسيق ،فإنه يعمل أوالً على تحديد كل المتطلبات «القدرات» التى سوف يتم تقنين األحمال
التدريبية لتنميتها وتطويرها ،مع تحديد التأثير المتبادل بين كل منهما حيث مثالً عند تطوير

كل من التحمل الهوائي الالهوائى فإنه يتم تطوير التحمل وبناء قاعدة أساسية منه فى البداية
ثم يليه تطوير التحمل الالهوائى التخصصي ،كما يراعى على تطوير قدرتين مثل التحمل

والقوة فعلى المدرب أن ينمى كل قدرة «التحمل» والقوة بشكل فردى منعزل عن األخرى ،ثم
يتدرج فى عملية االندماج لكي يطورها معاً بصورة مركبة توجه المسارات الحركية المستخدمة
خالل مسابقة القتال الفعلي " الكوميته " برياضة الكاراتيه بهدف االرتقاء بمستوى اإلنجاز
لمكونات و محددات تنفيذ الخرائط التكتيكية.

ويراعى أيضاً التأثير المتبادل االيجابي بين تطوير مستوى محددات تنفيذ الخرائط التكتيكيةة
عند تقنين األحمال التدريبية وتوجيهها لتطوير مستوى النشاط الخططةي الخةا ، ،ولةذا فعلةى
المدرب العمل على التنسيق الدائم والمقنن بين تدريبات محددات االعداد للهجوم و مكوناتةه ،

وكذلك محددات تنفيذ الهجةوم ومكوناتةه وتحركةات القةدمين سةواء للةدفاع او الهجةوم ثةم العمةل
علةةي التنسةةيق و المةةزج لالحمةةال لةةربط تطةةوير تطةةوير محةةددات النشةةاط الهجةةومي معةةا خةةالل
البرنامج التدريبي .
ومن نتائج دراسة احمد محمود ابراهيم (  ) 2013بهدف التعرف علي بعض المحددات
الخاصة بالخرائط التكتيكية االكثر استخداما لدي العبي المستوي " المميز " و العبي

المستوي "غير المميز"بمسابقة القتال الفعلي" الكومتيه  "kumite -برياضة الكاراتيه  ،وقد

تم تحليل عدد  8مباراة دولية للقتال الفعلى(كوميته  ، )kumite -وعدد  9مباراة محلية
وذلك خالل البطوالت التالية - :




بطولة العالم للرجال بصربيا . 2010

بطولة العالم للرجال بماليزيا . 2011

بطولة الجمهورية للرجال

. 2010

واتضح ان هناك عدة خرائط تنفذ خالل كل وزن لعب قانوني ولها محددات تسهم بها
و نعرض نتائج الخريطة التكتيكية االولي - :

كما يوضح مناطق االعداد و الهجوم الخاصة بالخريطة التكتيكية االولي وفقا لتحليل
المباريات لالعبي المستوي المميز وغير المميز بالوزن الثاني رجال بمسابقة القتال الفعلي
" الكومتيه  " kumite – kumite -برياضة الكاراتيه .

جدول يوضح المحددات االكثر اسهاما في زيادة فعالية استخدام الخريطة التكتيكية االولي
لدي العبي مسابقة القتال الفعلي " الكومتيه  " kumite -برياضة الكاراتيه .
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المتغيرات قيد الدراسة
وضع االعداد للهجوم اليسار
زمن االعداد للهجوم
زمن تنفيذ الهجوم
منطقة االعداد للهجوم علي البساط " " 9
منطقة االعداد للهجوم علي البساط " " 12
منطقة تنفيذ الهجوم علي البساط " " 6
منطقة تنفيذ الهجوم علي البساط " د "
مدخل الهجوم المباشر " سو  .نو  .سن "
االسلوب المهاري الركل الفردي
فعالية النشاط الهجومي بالدقيقة " " 3

يتضح من الجدول السابق وجود أهم"  " 10محددات مسهمة بشكل اساسي بالخريطة
التكتيكية االولي وفقا لترتيبهم (وضع االعداد للهجوم اليسار  ،زمن االعداد للهجوم  ،زمن
تنفيذ الهجوم  ،منطقة االعداد للهجوم علي البساط "  ،" 9منطقة االعداد للهجوم علي
البساط "  ،" 12منطقة تنفيذ الهجوم علي البساط "  ،" 6منطقة تنفيذ الهجوم علي البساط

" د "  ،مدخل الهجوم المباشر " سو  .نو  .سن " ،االسلوب المهاري الركل الفردي ،
فعالية النشاط الهجومي بالدقيقة " . ) " 3
ويراعى أيضاً أن يوجد تنسيق بين تطوير المتطلبات األساسية والخاصة بالنشةاط الخططةي
و تنفيةةذ الخ ةرائط التكتيكيةةة ونوعيةةة المسةةار الحركةةي ألداء االسةةاليب المهاريةةة " الدفاعيةةة –
الهجوميةةةة "  ،حيةةةث فقةةةد التناسةةةق بينهمةةةا يةةةؤدى إلةةةى االنخفةةةاض بمسةةةتوى اإلنجةةةاز للنشةةةاط
الخططةةي و اسةةاليب تنفيةةذ الخةرائط التكتيكيةةة االكثةةر شةةيوعا فةةي االسةةتخدام الةةدولي و المحلةةي
لالعةةب خةةالل المباريةةات ،كمةةا يجةةب علةةى المةةدرب أن يقةةنن األحمةةال التدريبيةةة خةةالل برنامجةةه
التةةدريبي مةةع اسةةتخدام تةةدريبات خاصةةة بنةةوع بالنشةةاط الخططةةي و تنفيةةذ الخةةرائط التكتيكيةةة
التخصصةةي مةةع توجيةةه أداء تلةةك األحمةةال بصةةورة تتخةةذ اةةابع مشةةابه لمسةةار األداء الحركةةي
لألساليب الدفاعية والهجومية خالل المسةابقة ويةرتبط ذلةك بطبيعةة القتةال الفعلةي «الكوميتةه-
،»Kumiteكمةةا يجةةب مراعةةاة الدقةةة فةةى ب ةرامج تةةدريبيها ،وخاصةةة التقنةةين لألحمةةال التدريبيةةة
الموجهة وفقاً لنظم إنتاج الطاقة والعمل العضلي خاللها.

