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 اللياقة البدنية( –فترة اإلعداد العام )فترة اإلعداد األساسية  

 منها:تختلف مدتها تبعا للعديد من العوامل و هر( ش2 – 1,5وغالباً تستغرق هذه الفترة من )

 ( ومدته.اسلوب )نظام المباريات 

  لالعبين.مستوى الحالة التدريبية 

 الفئة العمرية 

 .الظروف المناخية 

 (طول فترة الراحة)االنتقالية 

 الهدف من فترة اإلعداد العام

تحسين عام لألسس التي يبنى عليها المستوى الرياضي كتطوير أجهزة وأعضاء الجسم  

 المختلفة 

تطوير الصفات البدنية )التنمية العامة الشاملة التي تساهم بشكل مباشر و غير مباشر في  

 . الرياضي(تحسين مستوى األداء 

أن يخصص لهذا الجانب خالل هذه المرحلة أكثر  )يجبوالخططي  تحسين الجانب المهاري 

ً  العام(.( من الحجم التدريبي %20من ) لهذا  أكبروهناك العديد من المدربين يخصصون حجما

 والفريق.التدريب لما له من أهمية في تحسين مستوى األداء الفني والبدني لالعب 

لحاجة الالعبين العرب  أكبردريب حصة وفي الدول العربية يجب أن يخصص لمثل هذا الت 

الخاصة باللعبة وربطها  وتنمية المهارات أكبرإلى تحسين المستوى المهاري والخططي بشكل 

ً والوصول بها إلى تطوير مهارات وخطط أكثر  ً بالنواحي الخططية ثم تطويرها الحقا تدريجيا

 صعوبة باإلضافة إلى تحسين الجانب البدني والوظيفي.

 لجانب النفسي واإلرادي  تحسين ا 

ً ال ينفصل عن الجوانب األخرى من  واإلرادي والتربويأن اإلعداد النفسي     ً مهما تعد جانبا

فنوع اللعبة  والتربوي،العملية التدريبية ومن الخطأ تجاهل العالقة بين اإلعداد النفسي واإلرادي 

ألساليب الخاصة في اإلعداد على المدرب اختيار الوسائل وا مواصفات تفرضوما تتطلب من 

النفسي واإلداري والتربوي والتي تتناسب مع ما تتطلب تلك اللعبة وما تتناسب مع شخصية 

 الالعب وذلك لتهيئة الالعب نفسياً لخوض المباريات بقدرة عالية.

 

 حركة الحمل التدريبي خالل فترة اإلعداد العام 

ي )الحجم، الشدة، الراحة( خالل فترة اإلعداد العام يكون االتجاه األساسي لحركة الحمل التدريب  

هو االرتفاع التدريجي لحجم وشدة التدريب مع أعطاء األفضلية لزيادة الحجم التدريبي كونه يوفر 

القاعدة األساسية لمستوى األداء البدني والمهاري والخططي للفترات التدريبية الالحقة )اإلعداد 

ن تشكيلية الحجم التدريبي خالل فترة اإلعداد العام هي الصعود الخاص واإلعداد للمباريات(، إ

، علماً إن ارتفاع الحجم التدريبي 3/1التدريجي لثالثة أسابيع وانخفاضه في األسبوع الرابع أي 

خالل هذه الفترة ال تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها ما لم يرتبط هذا الحجم بالشدة المثالية التي 

حجم، وهذا يعني إن تنفيذ أحجام تدريبية أوكسجينية منخفضة الشدة ولفترات تتناسب مع هذا ال

طويلة دون ارتفاع تدريجي بالشدة التدريبية )أي أداء تدريبات سريعة الأوكسجينية( هذه 

التدريبات ال تتناسب مع متطلبات األلعاب الجماعية ويصبح أداء الالعبين والفريق بطيئاً بسبب 

ختلفة في األلعاب الجماعية تتطلب تنفيذ سرعات قصوى وعالية ولمسافات إن مواقف اللعب الم
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مختلفة حتى يمكن لالعب والفريق من التكيف مع متطلبات المباريات منذ البداية ، وعليه يجب 

خالل هذه الفترة زيادة الحجم التدريبي لتوفير قاعدة متينة للمستوى الرياضي ولكن مع زيادة 

 يبية.تدريجية بالشدة التدر

وفي نهاية هذه الفترة يجب أن تصل الصفات البدنية العامة لمستوى جيد والصفات البدنية    

أن السيطرة على هذه الحقائق تكون برصد حاالت التدريب وتسجيلها  مناسب.الخاصة لمستوى 

ت وتقويمها عن طريق إجراء االختبارات البدنية والوظيفية والمهارية والخططية وهذه االختبارا

 شائعة ) إنتمثل نقاط استدالل لمعرفة مستوى الحالة التدريبية في هذه الفترة وهناك مقولة 

المستوى الذي يصل إليه الالعب خالل فترة اإلعداد العام )فترة اإلعداد األساسية( تحدد وبشكل 

لتمارين وفي هذه الفترة تكون نسبة ا( كبير المستوى الذي يصل إلية الالعب خالل فترة المباريات

 (.1كما موضحة في الشكل )العامة إلى الخاصة، 
 

 نسبة التمارين العامة للتمارين الخاصة يوضح (1الشكل)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم وترتيب الصفات البدنية والمهارية والخططية في الدائرة التدريبية األسبوعية

 ً  تختلف طول الفترة الزمنية للدائرة التدريبية األسبوعية تبعا

 هداف المطلوب تحقيقها.لأل 

 .موقع الدائرة التدريبية األسبوعية من الدورة التدريبية المتوسطة 

 .اتجاه تأثير التدريب لهذه الدورة 

( أيام ألنها 7إن أكثر الدوائر التدريبية استعماًل هي الدائرة التدريبية األسبوعية التي مدتها )

ألسبوع حيث توجد فيها فترات عمل وفترات تنسجم مع اإليقاع الحيوي الطبيعي لإلنسان خالل ا

ومن خالل هذه الدائرة يمكن ترتيب تدريب الصفات البدنية/  اإلنسان،راحة لتجديد حيوية 

المهارية/ الخططية عن طريق إتباع األسس الفسيولوجية التي تنظم حركة األحمال التدريبية 

رة التدريبية األسبوعية تختلف من حيث المختلفة خالل األسبوع. إن األحمال التدريبية خالل الدائ

حجمها/ شدتها/ درجة تأثيرها فمنها أحمال تدريبية قصوى/ عالية/ متوسطة/ خفيفة. وكذلك 

 خفيفة،فمنها سرعة قصوى/ اقل من القصوى/ متوسطة/  البدنية كالسرعةتدريبات الصفات 

 وهناك تدريب القوة فمنها قوة قصوى/ انفجارية/ سريعة/ تحمل قوة 

وعليه فان هذا االختالف في مكونات الحمل التدريبي لكل وحدة تدريبية يتطلب تنظيما وتوزيعا 

خاصاً لهذه األحمال التدريبية في الدائرة التدريبية األسبوعية فمثالً إن تنفيذ أحجام تدريبية كبيرة 
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لى الجسم وشدة عالية خالل الوحدة التدريبية الواحدة فان هذه األحمال التدريبية تفترض ع

  حيث:متطلبات عالية من 

  المستهلكة.كمية الطاقة 

  التكتيككمية الفضالت المتراكمة من حامض. 

 .هبوط في قدرة الجهاز العصبي على إرسال اإلشارة العصبية للعضالت نتيجة التعب 

وعليه فان تكرار مثل هكذا وحدات تدريبية في الدائرة التدريبية األسبوعية تفرض على 

  لغرض:ن يخفض الحمل التدريبي خالل وحدات تدريبية أخرى المدرب أ

 استعادة الشفاء  

 استعادة مصادر الطاقة المستهلكة  

 التخلص من حامض الالكتيك المتجمع في العضالت والدم  

 تسديد الديون األوكسجينية  

 إعادة التنبيه المرتفع للجهاز العصبي. 

اء بين الوحدات التدريبية تعد من أهم العوامل التي وهذا يعني أن إيقاع التدريب واستعادة الشف  

تتحكم في تشكيل دائرة  الحمل األسبوعية وباإلضافة إلى ما تم ذكره فعلى المدرب مراعاة التغير 

في اتجاهات الوحدات التدريبية اليومية خالل الدائرة التدريبية األسبوعية وعدم استعمال  وحدات 

مثل تطوير نفس الصفة البدنية يومياً أي يوم بعد يوم بشكل متتالي  تدريبية متتالية ذات هدف واحد

كالسرعة أو القوة أو التحمل كما يتطلب من المدرب عند تدريب الصفات البدنية خالل الوحدة 

التدريبية اختيار الترتيب المناسب لتدريب هذه الصفات في تسلسل الوحدة التدريبية بما ينسجم مع 

الكيميائية لتشكيل دائرة الحمل األسبوعية وذلك لضمان استعادة االستشفاء األسس الفسيولوجية و

للمحافظة على قدرة الالعبين خالل الوحدة المناسبة بين التدريبات وبين الوحدات التدريبية و 

 : فمثالً التدريبية الواحدة أو خالل الدائرة التدريبية األسبوعية 

 لى تدريبات القوةتقديم تدريبات السرعة بكافة أنواعها ع 

 تقديم تدريبات القوة على التحمل. 

تقديم التمارين التي تتطلب قدراً كبيرا من التوافق بين الجهازين العصبي والعضلي في بداية  

 الوحدة التدريبية.

تقديم تدريبات التحمل الألوكسجيني الفوسفاتي على التحمل الألوكسجيني بنظام حامض  

 ل الهوائي.الالكتيك وعلى تمارين التحم

 الخططي.تقديم التدريب المهاري على التدريب  

 

 تصنيف األحمال التدريبية

 الالكتيك(حامض  )تدريبات( %100-90التدريبات التي تمثل الحمل األقصى ) أوال:

 المباريات. 

 الالكتيكي.النظام تنمية التحمل الخاص وتحمل السرعة  

 القوة.تحمل  

 (%90-80ل العالي )التدريبات التي تمثل الحم ثانياً:

 اللعب التكتيكي )مجموعة ضد مجموعة(. 
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 (.3ضد 4( )2ضد  3التمارين التكتيكية ) 

 التدريب المركب )تكنيك + تكتيك(. 

 التحمل بطريقة التدريب المستمر عالي الشدة. 

 أركاض سريعة قصيرة ومتوسطة المسافة. 

 (%80 – 70المتوسط )التي تمثل الحمل  ثالثاً: التدريبات

 .الفتري المرتفع الشدةب السرعة بطريقة التدريب تدري 

 تدريبات التكتيك. 

 تمارين الرشاقة. 

 تمارين اإلعداد العام. 

 (%70من )التي تمثل الحمل المنخفض اقل  رابعاً: التدريبات

 تمارين األلعاب الصغيرة. 

 ممارسة ألعاب رياضية مختلفة/ سلة/ طائرة. 

 االختبارات البسيطة للياقة البدنية. 

 لتمارين الخفيفة قبل المباراة وبعدها )المناوالت/ السيطرة/ التهديف الثابت(.ا 

 .الجري المستمر أوالفتري 

 نماذج تخطيطية لدرجة الحمل التدريبي في الدائرة التدريبية األسبوعية

الفسيولوجية  لألسسلتقويم التدريب األسبوعي نعطي نقاط لشدة الحمل التدريبي لكل يوم وفقا     

كيميائية للحمل التدريبي ثم نجمع النقاط لكل الوحدات التدريبية في االسبوع لمعرفة درجة وال

 والتي اقترحها موفق المولى واخرون .وهي : الحمل التدريبي االسبوعي  

  =نقاط 10الحمل األقصى 
  =نقاط 8الحمل العالــي 
  =نقاط 6الحمل المتوسـط 
  =نقاط 4الحمل المنخفض 
  نقاط 2= الحمل لالستشفاء 
 .الراحة السلبية   = صفر 

درجة الحمل  العام مع( يوضح دائرة تدريبية أسبوعية)قمتين( خالل فترة االعداد 2الشكل)

 درجة 50االسبوعي التدريبي لكل يوم ودرجة الحمل 
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تدريب أسبوعي مقترح لفترة اإلعداد العام وتظهر فيه األحمال التدريبية  (2)يظهر من الشكل    

 لآلتي:التي توزعت على الوحدات التدريبية وفقاً 

 الخاص.تتضمن تدريبات التحمل  واحدة قصوىوحدة تدريبية  

 (.قصوىمباراة واحده و )تعادل تدريب   

 .خطط-مهارة-قوة-سرعةثالث وحدات تدريبية ذات حمل عالي تتضمن تدريبات   

 حمل متوسط تتضمن تدريبات التحمل واحدة ذاتوحدة تدريبية  

 

مع درجة الحمل  ثالث قمم( خالل فترة اإلعداد)أسبوعية ( يوضح دائرة تدريب 3الشكل)

 درجة 50االسبوعي التدريبي لكل يوم ودرجة الحمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( متوسط 2+ )ي( عال1( قصوى+ )مباراة( قصوي+)2)

كل أسبوع يمكن مقارنة هذه الدرجة مع درجات األسابيع األخرى لمعرفة درجة الحمل التدريبي ل

 ويمكن جمع األسابيع خالل الدائرة المتوسطة لمعرفة مقدار الحمل التدريبي للدائرة المتوسطة.

 

 لفترة اإلعداد العام ةنماذج للوحدات التدريبية خالل الدائرة التدريبية األسبوعي

 

 ( نموذج توزيع دقائق التدريب في فترة األعداد العام4الشكل)
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وحدات التدريبية لفترة اإلعداد العام )األسبوع الثاني( ونسب التمارين البدنية نموذج لزمن ال

 والخططية:والمهارية 

دقيقة للوحدة التدريبية  130وحدات األسبوع=  6÷ دقيقة  780زمن الوحدات في األسبوع  

 الواحدة.

 يوزع زمن الوحدة التدريبية بالشكل االتي:

 دقيقة ختام.10+دقيقة قسم رئيسي 100دقيقة احماء+20

 ويقسم القسم الرئيسي الى:

 .دقيقة للتمارين اإلعداد البدني 40 = %40األسبوع نسبة اإلعداد العام البدني لهذا  

 .دقيقة للتمارين اإلعداد المهاري 35 = %35األسبوع نسبة اإلعداد المهاري لهذا  

 .اد الخططيدقيقة للتمارين اإلعد 25=  %25نسبة اإلعداد الخططي لهذا األسبوع  

 نموذج للتدريبات المختلفة خالل األسبوع لفترة اإلعداد العام

 األول( اليوم)السبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني()األحد 
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 اليوم الثالث()االثنين 

 
 اليوم الرابع()الثالثاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الخامس()األربعاء 
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 الخميس)اليوم السادس(

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبناء على جمع درجة الحمل التدريبي لكل الوحدات التدريبية في االسبوع كانت درجة الحمل 

 ( متوسط48)

 نموذج لوحدة تدريبية بكرة القدم خالل فترة اإلعداد العام

 الهدف= تطوير السرعة والنواحي المهارية والخططية والتحمل العام

 بالشكل االتي:وزع دقيقة م 130زمن الوحدة التدريبية 

 دقيقة ختام.10دقيقة قسم رئيسي +100دقيقة احماء+20

 وقسم القسم الرئيس الى:

 %40دقيقة  40تمارين اإلعداد البدني=  

 %35دقيقة  35تمارين اإلعداد المهاري= 

 %25دقيقة  25تمارين اإلعداد الخططي=  

 دقيقة 20التحضيري )اإلحماء(=  القسم-1 

اء يعتمد على الحالة الجوية. ففي الجو الحار يكون زمن اإلحماء اقل منه إن الوقت المحدد لإلحم

في األجواء الباردة. وفي حاالت كثيرة يمكن البدء باإلحماء في األجواء الحارة بالكرات ودمج 

اإلحماء مع تعلم المهارات مع إجراء تمارين إطالة متحركة لعضالت الرجلين والذراعين 

 والجذع.

فصل الشتاء فيفضل فيه الهرولة الخفيفة لدورتين حول الملعب بدون كرات لتهيئة  أما اإلحماء في

استعمال ثم بعد ذلك يمكن  استعمال الكراتالعضالت تدريجياً ولتجنب الحركات المفاجئة عند 

أنواع الدحرجة والمناولة ثم تمارين تبادل المراكز مع إجراء التمارين  باستعمال مختلف الكرة

 الت الرجلين والذراعين والجذع.اإلطالة لعض

 -يلي: وعند اإلحماء يجب مراعاة ما 

بالدحرجة أو المناوالت دون حركات  استعمال الكرةالبدء بالتمارين السهلة أي الهرولة ثم  

 مفاجئة.

  متوسطة.أداء المهارات المعروفة وان تؤدي بشدة  
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وبة ومن السرعة البطيئة إلى أداء المهارات السهلة ثم االنتقال إلى المهارات األكثر صع 

 .ثم العاليةالسرعة المتوسطة 

 نموذج لتمارين االحماء حول الساحة

 

 
 

الهرولة الخفيفة مع الدحرجة بالكرة بباطن وخارج ووجه القدم دورة حول الساحة توقف     

 ( دقيقة.3والذراعين ) تمارين إطالة للجذع

زميلين حول الساحة توقف ألداء تمارين  الدحرجة بالكرة وتنفيذ مختلف المناوالت بين   

 ( دقيقة.3الرجلين ) تمطيه لعضالت

حول الساحة ثم التوقف ألداء  نثالثة العبيالدحرجة بالكرة ومناولة مع تبديل المراكز بين    

 تمارين   إطالة لعضالت الرجلين والجذع والذراعين.

العب مع الكرة وكل العب ( 2تقسيم الفريق على شكل مجاميع كل مجموعة تتكون من )   

 من أقصى سرعة )أداء تمارين إطالة( %75( تكرارات وبشدة 5التمرين ) يؤدي

( 5كل العب يؤدي ) أ،أداء المناولة مع تبديل المراكز بين الالعب  بكرة،كل العبان  

 من أقصى سرعة %80 تكرارات وبشدة

 %90 تكرارات بشدة3× م  80 تدريجيا لمسافةالجري بزيادة السرعة   

التمارين  -التمارين المهارية   -( دقيقة ويشمل على التمارين البدنية 100)الرئيسي  القسم-2

 الخططية

 :لتطوير السرعة تدريبات دقيقة (40)البدنية:  التمارين

سرعة االنطالق )سرعة الركض( من وضع  +االستجابة( أ. تطوير سرعة رد الفعل )سرعة 

أو القرفصاء )الظهر مواجهة للمدرب( عند سماع اإلشارة  الجلوس أو االنبطاح أو الرقود

الدوران واالنطالق إلى األمام ثم تغير االتجاه حسب إشارة المدرب نحو اليمين أو اليسار لمسافة 
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 (3-2)( ظ/د أو من 120ثم راحة رجوع النبض إلى ) مرات وبشدة قصوى5م يعاد التمرين 15

  دقيقة.

دائرة عند سماع اإلشارة يلعب أحدهم مناولة للزميل لخارج الدائرة ينفذ العبان التمرير داخل ال

 لينطلق خلف الكرة بالركض السريع لدحرجة الكرة صوب الهدف وتنفيذ التهديف.

يؤدون سباق التتابع، يقوم الالعبين  ن( العبي4كل مجموعة ) ت( مجموعا6الفريق ) تقسيم-ب

ل الشاخص والقيام بالمناولة ثم االنطالق السريع االنطالق السريع بدحرجة الكرة ثم الدوران حو

عودة معدل  ة. الراح%100م/الشدة  50× ( تكرارات5للعودة للمكان ليؤدي كل العب )

 ( دقيقة .3-2أو الراحة من ) د،/ن( 120ضربات القلب إلى )

 نموذج لسباق التتابع بالكرة

 
 

 ( دقيقة:35)التمارين المهارية :  -

 مع الضغط على الخصم – مختلف أنواع المناولة وير: تطاالولالنموذج 

 للتدريب المهاري تحت الضغطنموذج 
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( أمتار ثم يناولها 3( يدحرجها )1الكرة مع الالعب ), يبدأ التمرين بأربعة العبين مع الكرة    

( وبعد D(مع وجود خصم ضاغط )1(الذي يتحرك إلى الجانب األيسر من الالعب )2إلى )

اولة متوسطة إلى الالعب ن(م1(بلمسة واحدة ويقوم الالعب )1(الكرة يسلمها إلى )2ستالم )ا

(وبلمسة 2( ويناولها إلى الالعب 3( لمكانة يستلمها الالعب)1(م ثم يعود )25(الذي يبتعد )3)

(وهكذا يستمر التمرين مع  تبديل 1(الذي يلعبها إلى)3واحدة يستلمها ويسلمها إلى الالعب )

مع التذكير بانتقال الالعب بعد التمرير مرة خلف مجموعته ومرة أخرى خلف  عبين والمراكزالال

 المجموعة المقابلة.

 –الدحرجة  –استالم وتسلم الكرة  –تبادل المراكز  –: تطوير مهارة المناولة النموذج الثاني

الالعب الثاني من خلفه  التهديف ليتبادل الالعبان الكرة بالتقاطع فيدحرج الالعب قطريا بينما يمر

بطريقة الركض القوسي أو ركض التداخل ليمرر األول الكرة للثاني وليكرر الثاني العملية 

بالعكس وهكذا لحين الوصول على حافة منطقة الجزاء لتصويب الكرة على الهدف من قبل 

 الالعب الحائز عليها ومتابعة الكرة الراجعة من قبل الالعب الثاني

 

 دل الكرة بالتقاطع والتصويب على المرمىلتبانموذج 

 

 

 

 

( مرات حيث يتوزع 10: تطوير مهارة الدحرجة والتهديف كل العب يصوب )النموذج الثالث

لينفذ الالعبون بالتعاقب الدحرجة من بين الشواخص  نأربعة العبيالالعبون بمجاميع ال تزيد عن 

من الجانبين للعب مناولة جدارية مع  واالنتهاء بالتصويب على المرمى ومن ثم التحرك ألي

 العب مجهز والعودة خلف مجموعة غير مجموعته.
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 لتطوير الدحرجة والتصويب والتمريرانموذج 

 

 ( دقيقة25) التمارين الخططية

 تطوير اللعب الجماعي بتمارين الربط -أ

 نموذج لتبادل الكرة السريع نحو الهدف

 

لتنفيذ مناولة نحو الوسط ثم يتحول اللعب إلى الجناح األيمن  ن( العبي5يشترك في هذه الفعالية)   

الذي ينطلق أسفل خط التماس للحصول على الكرة وتنفيذ الكرة العكسية التي تُهاجم من بقية 

زمالئه. أتبع تسلسل التمرير وحركة الالعبين ويفضل تطبيق التكتيك بحيث ان كل العب يأخذ 

ة لكي يكون التطبيق أشبه بما يحدث في المباراة لتكرار موقعه الذي يشترك فيه في المبارا

ويمكن تصعيب التدريب بحيث يصبح كما في المباراة من خالل إشراك العبين  ت( مرا5الفعالية)

 المطلوب.دفاع للضغط على الهجوم في لحظة لعب الكرة العكسية حتى يتم التنفيذ بالشكل 
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 يرة والطويلة ثم التهديف:اللعب على األجنحة بالمناولة القص تطوير-ب

 

 نموذج لتدريب التكتيك بتمارين الربط على الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العبين يشكلون مجموع مكونة من دفاع ووسط ومهاجم ليبدأ التمرين  (3يشترك في هذه الفعالية )

ليصبح  (2( مع )1( يتقاطع)2(إلى الفراغ الذي أمام الالعب )1بمناولة الكرة من الالعب )

الكرة إلى  (2في مركز الجناح األيمن ويندفع إلى الهجوم وفي هذه األثناء يناول) (1ب )الالع

مناولة الكرة إلى منطقة  (3في وسط الملعب وبعد السيطرة على الكرة يقوم الالعب) (3المهاجم)

(بالجري وبأقصى 3(و)2(وفي هذه األثناء يقوم الالعب)1الجناح األيمن ليسلمها لها الالعب )

(بدحرجة الكرة وبأقصى سرعة إلى الجناح األيمن 1إلى منطقة الجزاء ويقوم الالعب)سرعة 

(للتهديف مباشرة ليكرر التمرين عدة مرات ومن 3(أو )2لمناولة الكرة مباشرة إلى احد الالعبين)

 الجهة األخرى ويمكن تصعيب التدريب بوضع مدافعين لقطع الكرات.

 :( دقيقة لكل شوط10بشوطين من) 8 ضد 8 بثالث أرباع الساحة بوضعية اللعب-ج

يُلعب الشوط األول من أجل حيازة الكرة ألطول فترة ممكنة ثم يُمنح الالعبون راحة لمدة دقيقتين 

 ويُلعب الشوط الثاني على هدفين كبيرين بوجود حراس المرمى.

 دقائق(: 10) النهائي القسم-3

 هرولة هادئة لالسترخاء حول الساحة.

 


