دفاع املنطقة
يعتبر دفاع المنطقة احد انواع الدفاع في كرة السمة  ,وىو اسموبا متقدما لخطة دفاع رجل لرجل
وتتطمب ىذه الخطة تعاون اعضاء الفريق واخذ كل العب المساحة المحددة لو
بالتشكيل الدفاعي في وقت واحد  ,وبمجرد فقد الكرة اثناء اليجوم  ,حيث ان

تخمف أي العب منيم عن منطقتو المحددة يؤدي الى تفكك الدفاع لوجود مساحة من

 .الممعب خالية من عممية الدفاع

مميزات خطة دفاع املنطقة
وضع الالعب المناسب في المكان المناسب بالممعب
تساعد عمى احتواء االخطاء الفردية في الدفاع

تساعد عمى سيولة الحصول عمى الكرات المرتدة من اليدف

تساعد عمى تنظيم تحركات الفريق في اليجوم الخاطف
تقمل من ارتكاب االخطاء الشخصية في اثناء الدفاع

دفاع قوي ضد الفريق الذي يحاول دائما انياء ىجومو بالتصويب من المناطق القريبة من اليدف

دفاع قوي ضد الفريق الذي يجيد التمرير والقطع وألعاب الستار

دفاع قوي ضد الفريق الذي يتميز بسرعة الحركة اثناء اليجوم
عيوب دفاع املنطقة

تسمح لمفريق المياجم بتنظيم ىجومو

تسمح لمفريق المياجم من تحقيق التفوق العددي في أي منطقة
تسمح لممياجم بتجميد الكرة المدة القانونية

تسمح لمفريق المياجم بالتصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة

تسيل اختراقو بالتمرير السريع والتصويب الناجح من بعيد

ال تساعد الفريق عمى زيادة عدد محاوالتو اليجومية ومن ثم ال تساعده عمى

فرص اصابة اليدف

ال تساعد المبتدئين عمى االرتقاء بقدراتيم الدفاعية

انواع خطة دفاع املنطقة (تشكيالته):
)التشكيل الدفاعي ()3-2

مميزاته

يقوي مناطق الدفاع تحت السمة مباشرة

يساعد عمى الحصول عمى الكرات المرتدة من اليدف
يقمل من فرص التصويب من اركان الممعب

يقمل من فاعمية رجل االرتكاز القريب من السمة -
عيوبه

 .ضعيف في الدفاع وسط المنطقة المحرمة -
يساعد -

.المياجمين عمى التصويب من امام الجناحين ومن جوارىما
يساعد عمى زيادة -

 .فاعمية رجل االرتكاز اذا تواجد خمف الجناحين مباشرة

التشكيل الدفاعي()2-3
مميزاته

دفاع قوي ضد التصويب الموجو لمسمة

يساعد في الحصول عمى الكرات المرتدة من اليدف
يساعد في قطع تمريرات المياجمين حول الدفاع

يقمل من فاعمية رجل االرتكاز الموجود عمى خط الرمية الحرة

عيوبه

ضعيف في الدفاع عن وسط المنطقة المحرمة

يساعد المياجمين عمى التصويب من اركان الممعب

يساعد عمى زيادة فاعمية العبي االرتكاز اذا تواجدوا خمف االجنحة مباشرة

تشكيل()2-1-2
مميزاته

دفاع قوي ضد التصويب من االماكن

القريبة من السمة

اسيل التشكيالت التي تساعد عمى الحصول عمى الكرات

المرتدة من اليدف

دفاع قوي ضد اختراق وتقدم أي مياجم بالكرة نحو

اليدف

دفاع مناسب ضد العب االرتكاز المتميز

عيوبه
يساعد عمى التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة من أي مكان حول اليدف
يشغل مساحة صغيرة اذا ما قورن بالتشكيالت االخرى
التشكيل()1-2-2
مميزاته

دفاع قوي ضد العبي االرتكاز

يحد من خطورة صانع لعب الفريق المياجم

يمنع التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة المواجيو لمسمة

عيوبه

يساعد الفريق الخصم عمى التصويب من المسافات المتوسطة من جانبي اليدف

يحمل العبي الخط االمامي مسؤلية دفاعية كبيرة
التشكيل ()1-3-1
مميزاته

دفاع مناسب ضد العب االرتكاز الذي يتواجد عمى خط الرمية

الحرة

يمنع التصويب من المسافات المتوسطة والبعيدة المواجية لمسمة

يساعد عمى قطع الكثير من التمريرات المياجمين عمى منطقة الدفاع
عيوبه
يساعد الفريق الخصم عمى التصويب من اركان الممعب
ضعيف في الدفاع تحت السمة مباشرة

يحمل العبي الخط االول والعبي الخط

األخير مسؤوليات دفاعية كبيرة

خطة دفاع املنطقة الضاغط يف كل امللعب
تشكيالتيا

يتم توزيع الالعبين في تشكيالت مختمفة حسب

قدرات الالعبين البدنية والميارية لمفريق المياجم كاالتي :
التشكيل الدفاعي ()1-1-3
مميزاته

يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم

التمريرات الطويمة ضد الدفاع الضاغط
يركز عمى المنطقة االمامية مما -

يؤدي الى ارتباك المياجمين بمجرد حصوليم عمى الكرة

يساعد عمى الحصول

عمى الكرة

يساعد عمى الحصول عمى الكرة في اماكن قريبة من اليدف

عيوبه
ضعيف ضد الفريق الذي يتميز بسرعة االنتشار بالممعب
يتحمل العبي الخطين الخمفيين مسؤولية دفاعية كبيرة
صعب ضد الفريق الذي يجيد اليجوم الخاطف

التشكيل الدفاعي ()2-3

مميزاته

يحد من خطورة الفريق الذي يستخدم التمريرات القصيرة
يحد من خطورة

الفريق الذي يستخدم جانبي الممعب لتقديمو
يزيد من الضغط عمى نصف

الممعب االمامي مما يودي الى زيادة ارتباك المياجمين

عيوبه
ضعف ضد الفريق الذي يستخدم التمريرات الطويمة
المساحة الواقعة بين -

خطي الدفاع والظير االخير ىي اماكن ضعف ىذا التشكيل

