تخطيط االحمال التدريبية بالوحدة التدريبية باستخدام اسلوب المقطوعات
التدريبية لمسابقة القتال الوهمي " الكاتا " برياضة ) 2 ( .
=====================

االستاذ الدكتور  /احمد محمود ابراهيم
استاذ التدريب الرياضي لرياضة الكاراتيه – جامعه االسكندرية

عنددت طيطددألح ال ادددر ايةتلليألددا يدألددي ايةددتلليم ط اددم عد د ليطددح ال ادددر ل د اياددتل
د
طحتيت عتد ايي تات ايةتلليألا «ايارعدت» ايانفذة خالر هذا ايألي ألد ادم ي يراعد
وليدددددل ايةدددتللم «ايةايجألدددا وام دددةاراللاط ايةدددتل اي » بدإلضددددلا ي دددتع ايارعدددا الويددد
«ال د ألا»ط وايثدنألا «ايةكاألدألا» وب ذا لإي طكدلل آثدل ايارعا الويد وايثدنألدا ح دل اي دتع
ايةتلليم ي ذا ايألي
ولن اينةدئج ايةطيأل ألا لد لاددر للدضدا ايكدلاطألدب وًي ددا يياددئا اإل ددى ايحألدي ديا
«ايانحنألدددت والناددد » لإنددب ييجددب ايالعددم خددالر ايارعددا ال د ددألا الويد لدا ب د لددن
ايةارلندددت ايةد طح ددل ايةطدديلر واإلناددد يد ددتلات اييتنألددا اي دلددا واييتنألددا -ايا دللددا اييد،دداط
وذيك لن خالر دي ط نألن ي ذه ايةارلندت ح ل ايةكدرال ايحادا ايةدتلليم ثدر لدن اي دتة
ايةتلليألاط وهذا ألر إي طرشألت خادئا ًرل ا ايةتللم ايفةر ذو ايحاا ايارطف خدالر هدذه
ايي دددتة ال د دددألا الويددد ط وخدددالر هدددذه ايي دددتة ال د دددألا اودددن ا دددةيتا ب ددد الدوات
اياسدددعتة خددالر طنفألددذ ال ادددر ايةتلليألددا ايايج ددا يةناألددا وططدديلر اي ددتلات اييتنألددا اي دلددا
اييد،ا ط ولن د ال ةألك اياطد ط چد ألت الث درط ،ندديل اي فزط ايكرات اياطدًألا ذو ايحاا
ايكيألر واياةي حط القادى اييال ةألوألا وغألرهددط عداددا بدلي يكدل لن دد ط ندألن يا اددر ايانفدذة
واييد،ددا ا ددد ل د إدلددد خادددئا ال ادددر يطرل ددا ايةددتللم ايفةددر لرطفد اي ددتة خددالر هددذا
اية نألن
وايارعدت ايةكاألدألا يا كدي عتدهد  1ط  2ط  3خالر ايألي ايةتلليم اييا ت لإي
هددتل د يةيددديل ل د ايحفدددم عد د لسددةي ايحديددا ايةتلليألددا اييتنألددا يالعددم وامهةاددد ايايدشددر

بدلطفدى ديا ايالعم ايا دللا واييططألاط وبذيك طيطح ال ادر ايةتلليألا ل ات ايي تة بحاا
ديع طيجدب
طتللي لةي ح ييجب إي اياةطديدت اييتنألا اي دلا واييد،ا يادا ايا دل ايدذ
إيألدب اددر ايي دتة ايةكاألدألداط ولدد ذيدك اددر طتلليألدا طيجدب يداةطديددت ايا دللدا واييططألددا
ولوثر هند ا ةيتا اياحطددت ايةتلليألدا بد دةيتا الدا ايا ددل وهدذه ال اددر طكديي شدتط د
عديألا وليق اياةي طا عنت ات خطا اإلعدتاد يفةدرة اياندلسداط ولاودن ا دةيتا و ددئل ل ألندا
خالر اياحطدت ايةتلليألا وطرشت ل هذا اياز خادئا ال ادر يطرل ا ايةتللم لرطفد اي دتة
ل ايحفدم عد ديندلألوألا وطتل هذه ال ادر ايةتلليألا ة م يتخل ايالعم لد ديدا ايحادل
ايةتلليم ايزائت
وهند اون لراعدة لحتدات طيجألب وطيطألح ال ادر ايةتلليألا ل ثر لن و تة طتلليألا خالر
ايألي ايةدتلليم اييا دت يالعدم للدضدا ايكدلاطألدب اةياادب ايدتقأللط وهدذا لهاألة دد كيطدية نحدي
ايةيطددألح اياة ددتد واياسددةار ولال ددب نددب اددم هنددد طندددور ايايددددل ال د ددألا يدةددتللم ايحددتي
ول دا ياةطديدت للدضا ايكدلاطألب واياةيازلا ل اية تيالت ايتويألا يد ددنيي ايدتوي ولدد يةي دب لدن
ديألم ايةيطألح ل ثر لن جادا ركألا « دطد» يالعم اي ةدر اييها «ايكدطد»Kata-
اددم عدددم اياددتل وليطددح ال ادددر ايةتلليألددا إي سةرشددت بدددييطيات امطألددب خددالر
عادألدت اية نألن وطيجألب ال ادر - :
اياتل حتد وما ايزلن ايف دم لدا اياحطدت ايةتلليألا كول
حتد نسيا ايحال ايةتلليم ايائيلا لن ايزلن ايف دم يادا
ثيدت ايزلن ايف دم يادا ايا ير عن اي تة ايةتلليألا ل ايةحوا لم عتد لرات
ايةكرال يكل ل طيعا طتلليألا
ثيدت ايزلن ايف دم يادا وكذيك عتد لرات ايةكرال يكل ل طيعا طتلليألاط ل
زلددة عتد ايي تات ايةتلليألا
ل النألدطم بديةيلألل يدااأل
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