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))ايتمرينات تپه((

:منبع
سايت بارسلونا، نيوكاسل، منچستريونايتد، رئال مادريد و بايرن مونيخ وب

ناپـذيري همچنـان بـا وجـود پيـشرفت علمـي، حـرف       اي امـروز، تعـصب، تـالش و خـستگي    درفوتبال حرفه
 .دنزنخست را مي

و انتقـاالت و پـس از   رگ و معتبر جهان مشخص شد كه در فصل نقـل  بزهايبا مراجعه به پايگاه اينترنتي  باشگاه
:دهنداي را در رأس كار خود قرار ميتمرينات تپهشرح ذيلهاي معتبر، بهاتمام قانوني تعطيالت بازيكنان باشگاه

:رئال مادريد-

بسيار سبك دقيقه تپه روساله را15هفته نخست
بكس دقيقه تپه روساله را18هفته دوم
معمولي دقيقه تپه روساله را20هفته سوم
با وزنه دقيقه تپه روساله را30هفته چهارم

.دهنداي تشكيل ميتمرينات پيش فصل رئال مادريد را تمرينات تپه% 26در مجموع 

))شودشيب تپه روساله را زياد نيست و تا هفته سوم هيچ فشاري به بازيكنان وارد نمي(( 

:نيوكاسل-

بسيار سبك دقيقه تپه هلث پارك10هفته نخست
سبك دقيقه تپه هلث پارك10هفته دوم
معمولي دقيقه تپه هلث پارك18هفته سوم
با وزنه دقيقه تپه هلث پارك20هفته چهارم

دهنداي تشكيل ميتپهل به دستور مشخص بابي رابسون را تمريناتستمرينات پيش فصل نيوكا% 18در مجموع 

اي حق غيرحرفههاي كريكت، دووميداني، بسكتبال و فوتبال است و اشخاصهلث پارك مخصوص تمرينات تيم((
))حضور در آن منطقه را ندارند
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:منچستر يونايتد-

بسيار سبك دقيقه تپه دويل تاون20هفته نخست
سبك دقيقه تپه دويل تاون20هفته دوم
معمولي دقيقه تپه دويل تاون25هفته سوم
با وزنه دقيقه تپه دويل تاون30هفته چهارم

 .دهنداي تشكيل ميتمرينات پيش فصل منچستر يونايتد را تمرينات تپه% 34در مجموع 

جسماني بازيكنانش بـسيار  ناحيه دويل تاون يك مكان عمومي است، اما از ديد سر آلكس فرگوسن براي آمادگي
 .آل استعالي و ايده

:ابارسلون-

بسيار سبك دقيقه تپه روخا10هفته نخست
سبك دقيقه تپه روخا15هفته دوم
معمولي دقيقه تپه روخا15هفته سوم
 سنگينبا وزنه دقيقه تپه روخا20هفته چهارم

 .دهندمياي تشكيلتمرينات پيش فصل بارسلوناي اسپانيا را تمرينات تپه% 23در مجموع، 

بـازيكني كـه در هفتـه دوم از    سازي مردان بارسلوناست و هـر اي اساس بدن د، تمرينات تپهاز ديد فرانك ريكار
 .مواجه خواهد شداي شانه خالي كند با جريمه سنگين ماليتمرينات تپه 

 .دهدآن اختصاص ميلحظهبه اي و گزارش لحظه وب سايت بارسلونا حتي تيتر يك خود را به تمرينات تپه

:بايرن مونيخ-

)نرمش سنگين و سرعتيهمراه با(بسيار سبكهاي مرتفع بن دقيقه تپه5هفته نخست

سبكهاي مرتفع بن دقيقه تپه10هفته دوم
معموليهاي مرتفع بن دقيقه تپه15هفته سوم
با وزنههاي مرتفع بن دقيقه تپه15هفته چهارم

.شوداختصاص داده مياي تمرينات تپه به بايرن مونيختمرينات پيش فصل از% 14در مجموع 
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.االجراستاما ضروري و الزمدهند اي بها نميها چندان به تمرينات تپهبايرن مونيخي

دانند؟موفقيت بسيار حياتي مي سوياي را در پيش برد تيم بهچرا كارشناسان تمرينات تپه

:ديك ادووكات مربي هلند-
اش در ايكند، تمام مربيگري و هويـت فوتبـال حرفـه   فيفاست ادعا ميعتبرصاحب كتاب، سبك و مدرك ماوكه 

 .گرددخالصه ميايتمرينات تپه
 .نه در زمين فوتبالهاست در تپهشاو اعتقاد دارد آمادگي جسماني مردانش مديون تمرينات فشرده و منظم

 .اثر كامالً منفي خواهد داشتساب نشده باشداين كار به علم روز دنيا نياز شديد دارد و اگر ح: گويدادووكات مي

:كارشناسان فوتبال تركيه-
 . استثير داشتهأ تتركيهدر پيشبرد فوتبال كشور% 36اي تمرينات تپهز ديد آنهاا
 .سراسر سـود و منفعـت اسـت   شود،اي كه باعث تقويت آمادگي جسماني بازيكنان يك تيم مي هر رويهاساساً-
 .باشددر آن دخيل% 100،اي آن كار نيازي به صرف هزينه زياد نبوده و طبيعتخصوص اگر بربه
هاي بدن در   ترين ماهيچه پرمسئوليتوترين   قوي ،واني در ران پاي انسان    ترين تونل استخ   طوالني د عالوه بر وجو   -

 .خصوص ناحيه ران پا هستندناحيه پا به
كـه احتمـاالً در   باز اسـت و جـدا از اسـتعدادي   از طرفي ساق پاي فوتباليست در حكم مغز متفكر يك شطرنج    -

 .هاي ماهيچه يك فرد نهفته است، نياز شديدي به انرژي وجود داردسلول
ي، مانـد و وارد ميتوكنـدر  مـي  بدون اكسيژن بـاقي  ،اگر فرد بيمار باشد پيرووات حاصل از گلوكوز در سيتوپالسم         

 .امر، توليد الكل و اسيد الكتيك استشود كه اولين تأثير اين بدن، نميكارخانه توليد انرژي
 .گردداي ميماهيچهطور آني باعث خستگيالكل به مرور زمان سبب فراموشي فرد شده و اسيد الكتيك به

هاي بدن به مصرف ماهيچهادت دادنشود، عاي با رعايت استانداردها دنبال مينخستين هدفي كه در تمرينات تپه
 .دهد، صورت بگيردآنجا كه توان بدن فرد اجازه ميپيرووات و توليد انرژي است كه بايد تحت شرايط سخت نيز تا

در مـدت زمـان بـسيار    هاي پاي انسان را تضمين كند مگر اين كـه تواند استقامت ماهيچهتند دويدن هرگز نمي
 . شدني نيست و غيرقابل قبول استطوالني صورت بگيرد كه عمال

شدن بـدن، يعنـي بـه كـار      دقيقه دويدن آرام در شيب يك تپه در هواي آزاد و پاك، البته پس از گرم5اما تنها 
 .ساعت تمرين با توپ، مثمرثمر باشد3تواند به اندازه ها، ميافتادن كارخانه توليد انرژي سلول

ين دو تمرين، به كار افتـادن       ايچه بدن چندان اهميت ندارد، اما تفاوت مهم       تمرين با توپ و بدون توپ از ديد ماه        
مجبـور بـه صـرف    خود در بدن اضطراب كاذب ايجاد كرده و مغزچرا كه وجود توپ در تمرينات خودبه .مغز است

 .شودانرژي بيشتري مي
اي راخـصوص تمرينـات تپـه   بهرده واما اين انرژي آنقدرها زياد نيست كه به بهاي آن تمرينات بدن توپ را رها ك

 .نفي كنيم
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:اي مهم در تمرينات تپهاتنك
بايد پاي خود را در بهتـرين   كه رهبر گروه طورياي بر پايه هماهنگي گروهي استوار است بهاصل تمرينات تپه-

 . درست در همان جا قدم برداردديبعمكان فرود آورد تا نفر 
تا آنهـا مجبـور شـوند    روند بايد پستي و بلندي نسبتا زيادي داشته باشد در آن ميسطح مسيري كه بازيكنان-

 .آني تصميم بگيرندگاهي پرش داشته و به بدن فشار ناگهاني بياورند و مجبور بشوند
تـصميم را در شـرايط سـخت   كند تا در زمين فوتبـال نيـز، بهتـرين    هاي آني آنها را كمك مي    گيرياين تصميم   

 .تخاذ كنندا
درگير است و در حالـت      گذاردهاي يك تپه را پشت سر مي      ها و بلندي  تمام بدن يك بازيكن در لحظاتي كه پستي       

 .باشدسوزاندن گلوكوز فني شده به انرژي و گرما مي
 .انرژي بزنداندازهاي روزانه دارد تا بتوان بعضا دست به پسمتابوليسم بدن نياز شديدي به شوك

بااليي برخوردار باشند  گيريص مهاجمين يك تيم كه معموال تحرك بيشتري دارند و بايد از قدرت تصميمخصوبه
 .نياز شديدي به تحمل اين فشارها دارند

در ايـن تمرينـات   چرا كه زانوهاي بازيكنـان . اي توجه خاص به استخوان هاستنكته در تمرينات تپهترينمهم-
 .نددهپذير نشان ميبسيار آسيب

كه در هنگام فرودآمدن پا بـه روي  طور كامل آموزش ببينند و بداننداي بهبازيكنان بايد قبل از انجام تمرينات تپه
 .اي استاصل نخست تمرينات تپهزمين نبايد با تمام قدرت ضربه بزنند بلكه فرم دويدن

 .دارندنگه ميبا زمين متصلپرند و پاهاي خود را خيلي كم اي بيشتر ميبازيكنان در تمرينات تپه
رود اي بسيار مهم و ضروريست و در غيراين صورت احتمال مي   انجام تمرينات كششي قبل و بعد از تمرينات تپه        -

 .مواجه شودطور ناگهاني، شخص با گرفتگي شديد عضلهدر هر لحظه و به
 .كننداي مشكلي براي دستگاه عصبي ايجاد نميتمرينات تپه-

 .تمرينات نياز مبرم دارندامان به اين دقيقه دوندگي بي90اي كارگر در مقياس وسيع براي ي ماهيچهفيبرها
 دقيقه بـدود و مثمرثمـر   90تواند نميبندد هرگزكسي كه در كمترين فاصله، به اشتباه بيشترين نيرو را به كار مي

 .نيز باشد

بدون اين كه به كف پايش  قدم بپيمايد10 قدم تا 8ر را در  مت50اي يك بازيكن بايد بتواند، در تمرينات تپه

.نفس بزندفشار خاصي وارد شود يا نفس


