 االسس العلمية و القواعد التطبيقية التي تراعي عند تقنين وتنفيذ الخرائط
التكتيكية علي البساط وفقا للتقسيم المكاني و الزماني لدي العبي مسابقة القتال
الفعلي " الكوميته  " kumite -برياضة الكاراتيه .

أوالً -:ما يجب مراعاته من قبل المدرب ومخطط األحمال التدريبية
الموجه لزيادة فعالية النشاط الخططي و اساليب تنفيذ الخرائط التكتيكية .
 تحديد مكونات الخريطة التكتيكية المنفذة من قبل الالعب خالل كل منطقة اللعب لعبب
علي البساط .
 تحديد التسلسل الذي سوف يمر خط سير الالعب كمهاجم او مدافع خالله.

 تحديد أسلوب التقنين للحمل التدريبي الداء الخريطة التكتيكية « تكرار أو زمن».
 تحديببد خصببا ا ااداء لاسبباليب المهاريببة المكونببة للخريطببة التكتيكيببة لالعببب و ببي
كاالتي - :

 -1زمبببن ااداء لمكونبببات الخريطبببة التكتيكيبببة خبببالل كبببل منطقبببة اللعبببب علبببي
البساط.

 -2عدد الدوا ر التدريبية المنفذة خالل الوحدة التدريبية (  3 – 2دا رة بالوحبدة
التدريبية ) .
 -3سرعة ااداء لمكونات الخريطة التكتيكية وكيفيبة التبدرب اهبا خبالل البرنبام
التدريبي ( السرعة تتراوح مااين فوق المتوسطة  ،عالية  ،عالية جدا ) .

 -4نظام الطاقة السا د خالل تنفيبذ المحطبات التدريبيبة داخبل كبل منطقبة اللعبب
علي البساط ( يتدرب النظام السا د مااين وا ي يميل للمختلط  ،ال وا ي )

 -5نسب الراحة البينية اين كل محطة تدريبيبة وأخبرو وأيًباي ابين كبل م موعبة
وأخببرو( نسبببة فتببرة الراحببة لفتببرة الحمببل التببدريبي للنا ببنين و االنسببات تتببدرب
مبببااين ( )3 :1 ( ، ) 2 : 1 ( ، )1 : 1 ( ، )2/1:1وفقبببا للهبببدف التبببدريبي و
حالة الالعب او الالعبه التدريبية ) اما ( نسبة فترة الراحة لفترة الحمل التدريبي

للرجببال و العبببي الدرجببة االولببي فانهببا تتببدرب مببااين ( ( ، ) 2 : 1 ( ، )1 : 1
 )3 :1وفقا للهدف التدريبي و حالة الالعب او الالعبه التدريبية ).
 -6توجيه فترة االستشفاء بما يخدم الغرض التدريبي.

 – 7تحديببد الوسببا ل المعينببة المسببتخدمه اك وجببد بلببن وأسبباليب تقنينهببا م ببل (
جاكيت م قل  ،احبال مطاطية  ،اكياس رمبال  ،اقمباب االسبتين  ،واقبي يبد م قبل
 ،صناديق للوثب و القفز ) .
 تحديد مداخل اله وم المسبتخدمة خبالل تنفيبذ الخب ار ط التكتيكيبة لالعبب م بل ( سبو .
نبو  .سبن  ) SO . NO . SEN ،كمبدخل مبا بر لله بوم  ( ،تباي  .نبو  .سبن ،

 )TAI . NO . SENو ( جبو  .نبو  .سبن  ) GO . NO . SEN ،كمبدخلين

لله وم غير المبا ر.
 التدرب في درجة صعوبة التنفيذ لمحددات الخ ار ط التكتيكية المنفذه من قبل الالعب

 تقييم فعالية النشاط الخططي بعد التدريب علبي محبددات الخب ار ط التكتيكيبة لالعبب .
سبق رح كيفية التقييم في فصل بالمرجع .



ار ادات تطبيقية للمدرب تراعي من قبل المدرب ومقنن االحمال التدريبية
عند تخطيط التدريب و تقنين االحمال الخاصة بالخ ار ط التكتيكية

لالعبي مسابقة القتال الفعلي " الكوميته –  " kumiteارياضة الكاراتيه .
يمكن للمدرب وخطط االحمال التدريبية تنفيذ عملية تطوير محددات النشاط الخططي لالعب
او لالعبه مسابقة القتال الفعلي " الكوميته  " kumite -ارياضة الكاراتيه من خالل
تدريبات تنفيذ تطبيقيا خالل مرحلتين " تمهيدية " و " االساسية " .

نستعرض االك المرحلة التطبيقية االولي " و ي المرحلة التمهيدية ".
اوال  :تدريبات تمهيدية لزيادة فعالية محددات النشاط الخططي لالعب او الالعبه
من خالل استخدام الخ ار ط التكتيكية داخل البساط .
مثال تطبيقي (:)1
ي ببب علببم المببدرب ومقببنن ااحمببال التدريبيببة عنببد التخطببيط السببتخدام أسببلوب الخبب ار ط
التكتيكية لالعب الكومتيه ارياضة الكاراتيه ،أك يبدأ باآلتي:
 -1تحليل عدد من المباريات التم ا ترك خاللها الالعبب وبلبن خبالل مبدة زمنيبة ال تقبل عبن
سنتين قبل البطولة التم سبوف يبتم التخطبيط ال بتراك الالعبب اهبا ،اهبدف التوصبل لالسباليب
المهارية " اله ومية و الدفاعية و خط سير تحركات القدمين " المنفذة خالل المباريات ضبمن
مكونات الهيكل البنا ي للخ ار ط التكتيكية المؤداة بالمباريات .
 -2تحديد عدد من الخ ار ط التكتيكية التم سوف تقبنن وفقباي كمكانبات وحالبة الفورمبة والحالبة

التدريبيببة لالعببب المنفببذ لهببا  ،علمببا مببن واقببع التببدريب التطبيقببي ارياضببة الكاراتيببه ي ببب اك
يتبراوح عببدد الخب ار ط التكتيكيببة بالوحببدة التدريبيببة مببااين  2 – 1خريطببة تقببنن وفقببا لالمكانببات
الفرديبببة لالعبببب او الالعببببة خبببالل تلبببن المرحلبببة التمهيديبببة لزيبببادة فعاليبببة محبببددات النشببباط
الخططي.
 -3تصنف الخ ار ط وفقاي ل الث محاور- :





ما و زمن التنفيذ للخريطة التكتيكية خالل زمن المباراة الكلي .
ما ي منطقة اللعب االعداد والتنفيذ للخريطة التكتيكية علم البساط .
م ببال رؤيببة الالعببب أثنبباء التنفيببذ للخريطببة التكتيكيببة  ،بمعنببم الالعببب مواجببه لخطببوط
الملعب بظهره أو اوجه.
الحالة التكتيكية للمنافس لحظة االعداد و التنفيذ للخريطة التكتيكية .

 -4تحديد خط سير تنفيذ الخ ار ط التكتيكية المقننة.

 -5أمببا بالنسبببة لتحديببد أسببلوب التقنببين فهنببا يمكببن اسببتخدام أسببلوب تكبرار عببدد مببن المبرات
خبالل منطقبة اللعببب فبوق البسبباط لمكونبات خريطببة واحبدة خببالل زمبن ثااببت  20ثانيبة ثببم

االنتقببال لمنطقببة اللعببب أخببرو م ب الي باسببتخدام اسببلوب الًببغط علببي المنببافس مببن خببالل
تحركات القدمين للمهاجم بشكل جانبي او قطري او غير منتظم  ..الخ .
تعليق تطبيقي :

تنفيببذ مكونببات الخريطببة التكتيكيببة فببوق منطقببة اللعببب «محطببة تدريبيببة » علببم البسبباط خببالل
زمببن  20ثانيببة مببع الحفبباخ علببم خصببا ا ااداء سببالفة الببذكر ،ثببم االنتقببال لببم منطقببة

اللعب «محطة تدريبية » لتنفيذ نفس التكرار لنفس مكونات الخريطة التكتيكية ،و كذا

كل يوضح تمرين تمهيدي لزيادة فعالية محددات الخريطة تكتيكية علي البساط
لالعبي مسابقة القتال الفعلي " الكوميته –  " kumiteارياضة الكاراتيه .
 -6خصا ا ااداء لاساليب المكونة للخ ار ط التكتيكية:
 االساليب المهارية المنفذة خبالل الخريطبة التكتيكيبة  ،ي بب اك تحبدد مبن قببل المبدرب
وبلن بعد التحليل الكمبي و الكيفبي لعبدد مبن المباريبات للتعبرف علبي االك بر اسبتخداما
مببن تلببن االسبباليب خببالل المباريببات الدوليببة و مقارنتهببا بالمباريببات المحليببة  ،واختيببار

المال م منها وفقا لحالة الالعب التدريبية .

 يحدد خط سير تسلسل ااداء خالل منطقة اللعب التدريبية فوق البساط
 زمبن تنفيببذ ااداء بمنطقببة اللعببب للتمببرين الموضببح يتبراوح مببا اببين  20لببم  30ثانيببة
كدا رية تدريبية بالوحدة التدريبية .
 عدد مرات تكرار الدا رة التدريبية ما اين  3لم 5دا رة لكل وحدة تدريبية .
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 أسببلوب التببدرب بالحمببل التببدريبي ببو زيببادة فببم عببدد م برات التك برار لمكونببات الخريطببة

التكتيكية مع ثبات زمن تنفيبذ خبالل المحطبة «منطقبة اللعبب» التدريبيبة فبوق البسباط

أو العكس.

 سرعة ااداء لمكونات الخريطة التكتيكية تتراوح ما اين فوق المتوسطة -العالية.
 نظام الطاقة السا د خال ل المحطة التدريبية مختلط يميل لال وا م.
 نسبة فترة الراحة لبزمن ااداء خبالل المحطبة «منطقبة اللعبب» التدريبيبة علبم البسباط
( )3:1( ،)2:1( ،)1:1( ،)2/1:1وفقاي للهدف التدريبي.

 نسبببة فتببرة الراحببة لببزمن ااداء للببدا رة التدريبيببة المنفببذة فببوق البسبباط (،)2:1( ،)1:1
( )3:1وفقاي للهدف التدريبي.

 يقنن خالل ذا الم ال التطبيقي عدد من خريطبة واحبدة تكتيكيبة لكبل المحطبة «منطقبة
اللعب» تدريبية علي البساط ينفذ ا الالعب خالل زمن محدد.

