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 القانون 

 3 رماة تعطى ليم 8 محاوالت ثم اختيار أفضل 3 تعطى لمجميع 8إذا كان العدد أكثر من  -

 . محاوالت 6 نتائج الـ 8محاوالت أخرى وتحتسب ليؤالء الـ 

ذا كان  -  . محاوالت 6 أو أقل تعطى 8وا 

يحق لمرامي أن يدخل من أي جزء من الدائرة ولكن الخروج فقط يكون من الجزء الخمفي  -

 .فقط

 .ال يحق لمرامي الخروج إال بعد سقوط األداة عمى األرض  -

 .محاولة فاشمة إذا تم الخروج في النصف األمامي  -

 .محاولة فاشمة إذا سقط الثقل خارج قطاع الرمي  -

 .تقاس المسافة من الحافة الداخمية لمدائرة إلى أقرب أثر يتركو الثقل  -

 .يحق لمرامي أن يمس لوحة االيقاف من الداخل وال يحق لو مس لوحة االيقاف من األعمى  -

 . ممم من أرضية أو دائرة الرمي 6قطاع الرمي يكون بمستوى أو أعمى بـ  -

 .محاولة فاشمة إذا خرج الثقل من المسطح الخمفي إلى عبور خط الكتف  -

 .محاولة فاشمة إذا خرج الثقل بمستوى أدنى من مستوى الكتف  -



 

 تمرينات الثقل 

 .التعرف عمى السقل واالحساس باألداة متجنب األخطاء والمسكة الصحيحة  -1

الدفع لألمام فوق الرأس من وضع ثني ومد الرجمين والذراعين عمى استقامة اليدف التعرف  -2

 .عمى والتعود عمى األداة واالحساس بالحركات األساسية 

 مع األداة أبدأ والكتفين ممفوفتين بعيداً  عن اتجاه الرمي  -3

 .مع االحتفاظ عمى الوضع لمجسم بعد الرمي واالحتفاظ باالتصال باألرض بدون تغطية 

لف الرجل والحوض والجذع والتثبيت ,  (حركة الرجل الُيمنى  )تطوير حركة الرجمين // اليدف 

 .تكرار ذلك عميو مرات لحين ضبط األداء الحركي لمرمي , 

 .أداء الزحف بمساعدة الزميل ممسكاً  بالذراع الحرة  -4

أداء الزحف مع األداة أو بدون األداة واالستمرار في الزحف عمى امتداد خط والثبات في  -5

 .وبدون التخمص لألداة / وضع القوة مع التخمص 

 التسمسل الحركي الكامل  -

بالثقل مع ضبط وتصحيح وضع القوة دون  )األداء بجون ثقل مرة ومرة أخرى مع األداة  -

 .الخروج من لوحة االيقاف 

أداء عمى أسطح مختمفة واستخدام أثقال بأوزان ُمختمفة اليدف ىو ربط المراحل في حركة  -

 .متسمسمة وكاممة والتكرار حتى يتم ضبط الحركة 


