 طريقة التدريب الفرتى وأساليبه املتعددة بربامج التدريب لالعبي رياضة الكاراتيه-:

إن أس ا م ونات ا ه كل انااا كللط ا ة لتدريااا كلرااهورا كلارااد

ااا كلرل ا

بااام ونات ا ه كلالااا كلرااهورل

وفردكه كلدكحا كللاطاا خال فردة تطااذ كلاحهة كلااواا كأصغد ونان لللدت وج كلرهورل .
وكلرهورا كلارد يسلح لالعا بركدكو أحل

تهورلاا واج اا لرتاارد إون ت تال كلال اكةااا وكل اكةااا وا

كألخذ فى كالعرل و إت حا كلادصاا ألج ا ة كلالعاا للار ل

وام حا وا كلاليراال كللر،لا

ولا يسا

فاى

كساارد ة ود ا و كلت لااا كللساار لكا أيط ا ح تطااااذ كألحل ا كلرهورلاااا وعلااال تدتا ا لااهوة كألج ا ة كلا اااااا
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كلااارا لالعا إسردهك كً لرطااذ أحل

تهورلاا جهيهة.

 األنواع املختلفة لطريقة التدريب الفرتى برياضة الكاراتيه-:

ط ا ن تاااعام أس ساااام لتدريااا كلرااهورا كلارااد أساا م ااذك كلريسااا

ااا كل ااه

كلرااهورل وكالت،اا

كلااا ااى لمحل ا كلرهورلاااا وتادااا ورتلل ا ه كلطي ا س كلدر و ا ووساارا ونات ا ه كل انااا كللط ا ة لا لااا
كلالعا كلرهورلاا.

ً
 أوال :طريقة التدريب الفرتى وحمدداتها فى اجتاه احلجم التدريبي املرتفع بربامج التدريب
لالعبي رياضة الكاراتيه-:

و ذك كلطاع ي ه

كأليس،ام وتدلااا كاا حة كل ،ا ل كلددال كللدكا ش وتطياا

إلى تتارد عللاا تل

كلال ااكةى ولا يدعااه عللاااا تطااااذ كألحلا كلرهورلاااا فاى كت،ا كالوتيا ح للرتللا ه كلرالااا كلدا ووناتا ه

كلرالااا كل ا ى إلااى عللاااا كساارد ة كليااا ح و تر ا ه كلت لااا كللساار لكا كل ا يدلااا علااى تتااارد إون ت ا ه
كلالعا كل اكةاا ورلاا إلى كالت ،حهكً و .
 مكونات احلمل التدريبي بطريقة التدريب الفرتى فى اجتاه احلجمم التمدريبي املرتفمع املوجهمة لمربامج
العبي رياضة الكاراتيه:

تدتا كليهة كلرهورلاا ل ذك كلطاع إلى حهو  %80-60وم ألدى ويهوة لم كح له كلالعا ول يياد

إلى كالت ،لطظ كلت لاا اكل ااكة  -ال ااكةى لاذك ت،اه أن ح،ا كلراهورا طا يناان ودتاا ولاه يداا إلاى

حهو  25-15تكدكو أو فردة كلدكحا كللاطاا ف
ت،ه أت

تدتل ل ليهة وكلا،ا كللطااذ ي لا كألحلا كلرهورلااا لاذك

لداد تردكوح و بام ا 45إلى  12ي تاا و أخذ كللهوب وده ودب ه كليلا كلدا و للهح تطااذ
و ذك كللده يردكوح و بام  130-120تلضا /لايا.

كألحل كلرهورلاا وم للا كلالعا ودة أخد

ً
 ثانيا :طريقة التدريب الفرتى وحمدداتها فى اجتاه الشدة التدريبية املرتفع بربامج
التدريب لالعبي رياضة الكاراتيه:

ذك كلطاع وم كلرهورا ي اه

إلاى تدلااا عللاا ه كسار الى كأليسا،ام وتل لال ل لدضااله كلا يدلاا

على كالوتي ح ل إلون ت ه كلال اكةاا لالعا ولهوتل على كأل كح تات وغاس تي
كوتا ع إون ت ه كلالعاا تااا تطاااذ أحلا

كأليس،ام ول يس

تهورلااا ال اكةااا وا عاه كإلسادكع فاى

فى

ااو تسالا ع لااا وام

ح وا كلاليرال.
ور ااه

ترتلل

أيض ا ً ااذك كلطاااع واام كلرااهورا كلارااد إلااى تتااارد لياانا أس س ا لدااا كليااهوكه كللهتاااا كلرااى

ور وا كلك وكتال وثا كليااة كلللاا ة ل لسادعا وناتا ه كلرالاا كل ا ى فاى كت،ا كلسادعا كلياهوكه

كلراكفياا وكا حة كل ،ل كلددل كللدك ش.

 مكونات احلمل التدريبي بطريقة التدريب الفرتى فى اجتاه الشدة التدريبية املرتفعمة املوجهمة لمربامج
العبي رياضة الكاراتيه-:

تدتا كليهة كلرهورلاا ل ذك كلطاع إلى وسرا كلااهو للاا كليداا لالعاا ف ا تداا إلاى  %90وام

ألدى ويهوة لالعا لذك ت،ه كإلون ت ه كلال اكةاا

كلركاف ل

كل أن كلا ،كلرهورل

ه

ذك كلالا كلرهورل ورسادى لالوتيا ح لدللاا ه

ط ينان وط اا حاث يردكوح وا باام ا 8-10تكادكو وا كألخاذ فاى

كالعرلا و كوتاا ع ودااه واادب ه كليلااا للاااهو وا بااام ا 170-190تلضااا /لايااا لااذك فا ن فرادكه كلدكحااا
كللاطاا تكان كلادة وتردكوح و بام  2-4لاياا و طا ن ودا ياد ورداه ة لضال وتيطاام فرادة كلدكحاا كللاطااا
وذلل لرس عه فى عللا ه كالسريا ح وم كأل كح لمحل كلرهورلاا.

 نقاط إرشادية للمدرين حول تشكيل األمحال التدريبية داخل إطار طريقة التدريب الفرتى
بربامج العبي رياضة الكاراتيه-:

إن ت ،ح كللاهوب فاى تاجاال تدرياا كلراهورا تااا اه

ول ورغادكه تيناا كألحل
يل وم تي س

كلراهورا كللسار ه

يراراه علاى لهوتال علاى

كلرهورلاا كخا تلل كلتدريا كللسر هوا لذك ي،ا على كللهوب أن يدكعى وا

وا خال عللا ه كلرهورا.

(أ) مستوى مكونات اهليكل البنائي حلالة الالعب التدريبية.
(ب) مستوى الشدة التدريبية املنفذ من خالهلا األمحال التدريبية.
ً
(ج) فرتة (زمن األداء) دوام تنفيذ الشدة التدريبية ارتباطا مبعدل نبض الالعب.
( د) اإليقاع احليوي لإلمكانات الوظيفية والبدنية لالعب وتوافقها مع خصائص احلمل التدريبي املنفذ ممن
قبل الالعب.

(هم) تسلسل األمحال التدريبية وأساليب تنفيذ (متوازي -متتايل ،منفرد) وارتباطها حبالة الالعمب وهمد
املرحلة التدريبية.

(م)

عدد مرات التدريب خالل اليو م الواحد وتزامن مسار ديناميكية األمحال مع إيقاعات اليموم الكاممل
ً
ً
املفضلة للتدريب ( 9-11صباحا 8-4 ،مساء) ،وفقا لنتائج الدراسات واألحباث العلمية فى جممال اإليقماع

احليوي وترشيده فى عمليات االنتقاء والتدريب الرياضة الكاراتيه.
(ن) فرتات الراحة وأساليب تقنينها خالل الربامج التدريبية.
(و) عدد مرات التدريب األسبوعية وتزامنها مع اهلد

التدريبي ،وحالة الالعب ومستواه التدريبي...اخل.

(ى) أساليب املتابعة والتقويم خالل وبعد تنفيذ األمحال التدريبية داخل الوحدة التدريبية اليومية.

