
 الطائرة الكرة لعبة خصائص

 

 

 وهناك شبكة، بواسطة مقسم ملعب على فريقين بين تلعب رياضة هي الطائرة الكرة

 .فرد لكل اللعبة تعددية تقديم بغرض معينة لظروف متاحة مختلفة صيغ

 المنافس ملعب على إسقاطها بغرض الشبكة فوق الكرة إرسال هو اللعبة من الهدف

 باإلضافة( الكرة إلعادة ضربات ثالث للفريق المنافس، بواسطة المحاولة نفس ومنع

 .الصد لمسة إلى

 المنافس إلى الشبكة فوق المرسل بواسطة تضرب باإلرسال، اللعب في الكرة توضع

 على الكرة إسقاط يتم حتى التداول»  خارجا«  إعادتها في الفريق يفشل أو يستمر

 .صحيحة بصورة تذهب أو الملعب

 عندما) النقطة تتابع نظام( نقطة يسجل بالتداول الفائز الفريق الطائرة، الكرة في

 العبوه ويدور اإلرسال، في والحق نقطة يكسب فإنه بالتداول، المستقبل الفريق يفوز

 . الساعة عقرب باتجاه واحدا مركزا

 

 العالم، في وترويحية شعبية التنافسية األلعاب وأكثر أنجح من الطائرة الكرة تعتبر

 عدة الطائرة الكرة تشمل ذلك، ومع االنفعال، سريعة وممارستها ومثيرة سريعة فهي

 .التداول ألعاب بين فريدة تجعلها المتكاملة وتفاعالتها ومتالحقة، حاسمة عناصر

 تشكيل في عظيمة بجهود الطائرة للكرة الدولي االتحاد قام األخيرة، السنوات في

 .الحديث الجمهور لتناسب اللعبة

 متفرجين حكام، مدربين، العبين، الطائرة، للكرة واسعة شعبية النص هذا ستهدفي

 :التالية لألسباب معلقين أو



 تشكيالت ابتكار المدربون ويستطيع أفضل، بلعب تسمح التي القواعد فهم– –

 .الكاملة مهاراتهم إظهار لالعبين يسمح بما للفريق، أفضل وتكتيكات

 .أفضل قرارات التخاذ للرسميين تسمح التي القواعد بين العالقة فهم– –

 معرفة قبل تنافسية كرياضة الطائرة الكرة على البداية في المقدمة هذه تركز

 .الناجح للتحكيم المطلوبة الرئيسية النوعيات

 تنافسية كرياضة الطائرة الكرة

 واإلبداع الروح، القدرات، أفضل تظهر فهي كامنة، قوة مصادر المنافسة تولد

 فإن ولذلك قليلة، استثناءات مع النوعيات هذه لكل السماح تنظم والقواعد ني،الف

 وفي) الهجوم في( الشبكة عند معا   العمل الالعبين لجميع تسمح الطائرة الكرة

 .اإلرسال أو للدفاع( للملعب الخلفية المنطقة

 على حافظت قد الطائرة الكرة ألن ذلك، يدرك اللعبة مبتكر مورجان وليام زال ما

 عبر معينة وأساسية مميزة عناصر

 .والمضرب الكرة/ الشبكة فيها تستخدم التي األلعاب ذلك في وتشارك السنين،

 .اإلرسال– –

 .لإلرسال التحرك( الدوران– –

 .الهجوم– –

 .الدفاع– –

 كبير دور للشبكة يكون التي األلعاب بين من فريدة الطائرة فالكرة حال، كل على

 من بقدر فريق لكل بالسماح وذلك دائما   الطيران في تكون الكرة إن حيث فيها،

 .المنافس الفريق إلى الكرة إرسال وجوب قبل الداخلي التمرير

 التحكيمية العملية في الحكم دور

 : والثبات العدالة مفهوم في الجيد الحكم اساس يكمن

 . المشاركين جميع مع عادال يكون ان -

 . الجمهور من عادل كحكم اليه ينظر ان -



 في واالبداع االستمتاع لالعبين يسمح لكي بالحكم الثقة عنصر الى يتطلب هذا -

 : اللعب

 . حكمه في صائبا يكون ان -

 . القواعد توثيق باسباب ملما يكون ان -

 .كفا منظما يكون ان -

 . النهاية الى وتوجيهها المنافسة بجريان السماح -

 . المؤدب غير مجازاة او المخطئ لمعاقبة القواعد يستخدم وان مربيا يكون ان -

 افضل الالعبين واظهار بالتشجيع الجمهور لعناصر بالسماح وذلك اللعبة يشجع ان -

 الجمهور لترفيه مالديهم


