ترشيد العالقة بين تأثير الحمل التدريبي وفترة الراحة واالستشفاء لزيادة
فعالية محددات النشاط الخططي و الخرائط التكتيكية لالعبي مسابقة القتال
الفعلي «الكوميته» برياضة الكاراتيه.
============================
إن المدرب الذي يهدف إلى وصول العبه ألعلى مستويات اإلنجاز محددات النشاط الخططي
و الخرائط التكتيكية فى مسابقة القتال الفعلي «الكوميته» برياضة الكاراتيه  ،يجب أن يعمل
على ترشيد العالقة بين الحمل والراحة أي بين عمليات الهدم والبناء لذا نجد أن فهم تلك

العالقة هو أحد أسس االرتقاء بمستوى اإلنجاز لمحددات النشاط الخططي  ،حيث األحمال
التدريبية المنفذة من خالل الخطة التدريبية تعتبر عبثاً على األجهزة الحيوية لالعب مما
يجعله بعد تنفيذه لألحمال فى أشد االحتياج إلى الراحة كفترة الستعادة وبناء إلمكاناته

البيولوجية والنفسية و التي ثبت ان هناك عالقة طردية بين فترة الراحة و االحمال التدريبية
و بين كفاءة الالعب علي تنفيذ الواجب الخططي و محددات الخرائط التكتيكية  ،اال ان هناك

عوامل اخري تؤثر علي تلك العالقة يجب علي المدرب عدم اغفالها  ،لذا فان ذلك يجعل

فرصة تكرار تنفيذ األحمال الخاصة بالنشاط الخططي  -التكتيكي متاحة مرة أخرى ونتيجة
تتابع فترة تنفيذ األحمال التدريبية الموجه  ،ثم منح الالعب فترة راحة الستعادة مصادر
الطاقة المستنفذة والتخلص من نواتج التفاعل الداخلية «الكيميائية» بالعضلة والتبادل

الصحيح بين فترتي تنفيذ األحمال التدريبية واستعادة مصادر الطاقة كل هذا يتبلور مع ًا
ويؤدى إلى ارتفاع مستوى اإلنجاز الالعب او الالعبه الي محددات النشاط الخططي .
وعلىىى المىىدرب أن يىىدرك أن فىىى نهايىىة فتىىرة الراحىىة «االستشىىفاء» بعىىد فتىىرة تنفيىىذ األحمىىال
التدريبية تظهر فترة التعىوي الزائىد ،وفيهىا تكىون مصىادر الطاقىة الحيويىة لىدى الالعىب أ ثىر
مىىن المصىىادر التىىى كىىان يمتلكهىىا هىىذا الالعىىب قبىىل بدايىىة المجهىىود ،لىىذا تعتبىىر الفتىىرة المثلىىى
والتوقيت المالئم لدى الالعب لتقبل حمل جديد حيث أن تلك الفترة هىي أسىاع عمليىة التكيى
إذا أحسن المدرب ترشيدها داخل الوحدات التدريبية لالعب بصورة فردية .

 وعلى المدرب مراعاة االتي خالل التخطيط الرتفاع مستوى اإلنجاز لمحددات النشاط
الخططي و اساليب تنفيذ الخرائط التكتيكية لدى الالعب خالل مسابقة القتال الفعلي
«الكوميته –  » kumiteبرياضة الكاراتيه .

( )1تنفيذ الالعب لألحمال التدريبية يكون خالل فترة التعويض الزائدد والتىي يكىون خاللهىا

مازال آثار الحمل التدريبي السابق موجود.

( )2تقصير أو إطالة فتدرة الراحدة «اسدتعادة الشدفاء» بعدد تنفيدذ امحمدال التدريبيدة يد دى
إلددى انخفدداض تذبددذب مسددتوى اإلنجدداز لمحددددات النشدداط الخططددي و اسدداليب تنفيددذ الخددرائط
التكتيكيدة والقدددرة الوييفيدة لالعددب ممىا يىىنعكس علىىى مسىىتوى التكيى وبنىىاء مصىىادر طاقىىة
بالقىىدر الىىذي يسىىمح بتك ىرار األحمىىال التدريبيىىة مىىرة أخىىرى لتتبلىىور فىىى ارتفىىاع مسىىتوي تنفيىىذ
محىىىددات النشىىىاط الخططىىىي و اسىىىاليب تنفيىىىذ الخىىىرائط التكتيكيىىىة المقننىىىه لىىىدى الالعىىىب وفقىىىاً
لتخصصه خالل مسابقة القتال الفعلي «الكوميته –  » kumiteبرياضة الكاراتيه.
( )3عند تنفيذ أحمال تدريبية لتطوير التحمل مع االعتماد على نيام الطاقدة المخدتلط خدالل
التنفيددذ لمحتددوى امحمددال التدريبيددة مددن تمرينددات ،ف ى ن الالعىىب يحتىىاج لفتىىرة استشىىفاء لبنىىاء
مصىىادر الطاقىىة والىىتخلص مىىن ن ىواتج عمليىىات التمثيىىل الحيىىوي الناتجىىة عىىن تنفيىىذ األحمىىال
الكبيىىرة ،وتبلىىك تلىىك الفتىىرة مىىدى يتىراو مىىا بىىين  10إلىىى 16سىىاعة تقريب ىاً ،بعىىد تنفيىىذ محتىىوي
الوحىىدة التدريبيىىة الموجهىىه لتطىىوير مسىىتوي االنجىىاز لمحىىددات النشىىاط الخططىىي و الخىىرائط
التكتيكية .
( )4عند تنفيذ أحمدال تدريبيدة لتطدوير القددرات المركبدة مثدل تحمدل السدرعة تحمدل القدوة
المميددزة بالسددرعة تحمددل القددوة باإلضددافة للقدددرات التددى تحتدداي كفدداءة ج دداز عصددبي عددالي
المستوى مثل تمرينات الدقة والتوافق والتىوازن و تحركىات القىدمين داخىل منىاطق اللعىب علىي
البساط ف ن تلك األحمال التدريبية تحتاج فترة استعادة شفاء كبيرة تىتالءم مىع فتىرة األداء ،لىذا
ف ن فترة الراحة تتراو ما بين  16إلى  20ساعة تقريباً  ،بعىد تنفيىذ محتىوي الوحىدة التدريبيىة
الموجهه لتطوير مستوي االنجاز لمحددات النشاط الخططي و الخرائط التكتيكية .

 ويالحظ أن اختالف آثارالحمل للمباراة خالل مسابقة القتال الفعلي «الكوميته –
 » kumiteبرياضة الكاراتيه يتوقف علي مستوي تكيف الحالة التدريبية لالعب و
مواج ة المج ود المطلوب تنفيذه خالل مواقف اللعب المتعددة وقدرة الالعب علي
تكرار تنفيذ محددات النشاط الخططي ومايتضمنه من خرائط تكتيكية مرتبطة بمواقف
اللعب لذا فإن هناك ضرورة ملحة تي ر لتحديد فترات الراحة واالستشفاء بصورة
فردية لالعب أو الالعبة وفقا ً لما سبق ذكره من نقاط يجب على المدرب مراعاة االتي
خالل التخطيط الرتفاع مستوى اإلنجاز لمحددات النشاط الخططي و اساليب تنفيذ
الخرائط التكتيكية لدى الالعب خالل مسابقة القتال الفعلي «الكوميته – » kumite
برياضة الكاراتيه .

يوضح الشكل مسار قيم نسبة تركيز الالكتيك بالدم خالل مراحل التجربة امساسية
"قبل تنفيذ الحمل الموجه – بعد تنفيذ الحمل مباشر  -خالل فترة االستشفاء" آلثار
الوحدة ذات االتجاه التدريبي المنفرد والموج ة أحماله إلى تطوير المتطلب البدني -
الم اري (القوة المميزة بالسرعة) لدى العبي مسابقة القتال الفعلي "الكوميته
 "kumiteبرياضة الكاراتيه كما يتضح ان تاثير الحمل يتوقف علي مستوي تكيف
الحالة التدريبية لالعب و مواج ة المج ود المطلوب تنفيذه خالل مواقف اللعب

المتعددة وقدرة الالعب علي تكرار تنفيذ محددات النشاط الخططي ومايتضمنه من
خرائط تكتيكية مرتبطة بمواقف اللعب .

