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حفظ توپ
Keeping The Ball

:ظ توپتعريف حف
 گروهي و تيمي جهت كنترل و       –در اختيار داشتن و كنترل كامل توپ به صورت آگاهانه به صورت انفرادي              

.تسلط بر بازي

:جنبه هاي مهم در حفظ توپ
 تمرينات-3 اصول حفظ توپ             -2 جاگيري        -1

:ات حفظ توپاصل هاي مهم و كلي در تمرين
: باز شدن -1

در زمان مالكيت توپ بازيكنان بايد جهت دريافت و يا حمايت بازيكن دارنده توپ باز شده و از مدافع جدا                    
.شوند

: حركت نمودن-2
. بدهندجازيكن دارنده توپ، بازيكنان بايد تحرك داشته و دائم تغيير اجهت حمايت و دريافت توپ از ب

: سرعت در پاس-3
.ن دارنده توپ جهت دادن پاس بايد سريع تصميم گرفته و اقدام نمايدبازيك

:پاس مطمئن-4
.در حفظ توپ بايد از دادن پاسهاي ريسكي و نامطمئن خودداري نموده و از پاسهاي مطمئن استفاده گردد

: نبردن توپ به جاهاي بسته-5
.ين خودداري گردد بسته و گوشه هاي زم-بايد از بردن توپ به داخل فضاهاي شلوغ 

:انواع حفظ توپ در شرايط بازي 
 حفظ توپ كنترلي–الف 
 حفظ توپ آرام كننده-ب
ريعـ حفظ توپ س–ج 

:حفظ توپ كنترلي-الف 
.اين نوع حفظ توپ جهت در دست گرفتن و كنترل بازي مورد استفاده قرار مي گيرد
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:موارد استفاده از حفظ توپ كنترلي
.رواني باال باشددر زماني كه فشار -1
).ميهمان هستيم( در زماني كه در زمين حريف بازي داريم -2

:اصول مهم در حفظ توپ كنترلي
 كـه   نمـود ديگر را در حفظ توپ كنترلي بايد رعايـت          مهم   اصل   2 اصل كلي مهم در حفظ توپ        5عالوه بر   
.  مي باشد آرامش–حوصله : شامل 

:اصل هاي حفظ توپ كنترلي در كل شامل
 پـاس مطمـئن      -4 پـاس دادن سـريع                 -3 حركـت كـردن                                    -2 باز شـدن                                     -1
 داشتن آرامش-7 با حوصله بودن                   -6 نبردن توپ به جاهاي بسته             -5

:حفظ توپ آرام كننده-ب 
 كه نياز به كند كردن ريتم بازي مي باشد و مي خواهيم بازي را به نفع خود         اين مورد حفظ توپ در شرايطي     
.حفظ نمائيم استفاده مي گردد

:آرام كنندهموارد استفاده از حفظ توپ 
.در مواقعي كه گل جلو هستيم-1
).التهاب داريم ( سرعت باالي بازي به نفع تيم ما نباشد -2

:آرام كنندهاصول مهم در حفظ توپ 
 اصل كلي مهم در حفظ توپ يك اصل مهم ديگر را در حفظ توپ آرام كننده بايد رعايت نمود5عالوه بر 

.  مي باشدكند كردن ريتم بازي:   كه شامل 
:اصل هاي حفظ توپ آرام كننده در كل شامل

 پاس مطمئن -4 پاس دادن سريع               -3 حركت كردن                -2 باز شدن      -1

 مربي بايد به بازيكنان توصيه نمايد كه در تمام شرايط خونسرد و با حوصله بوده                :با حوصله بودن  -
.و تدارك حمله به دروازه حريف با عجله و شتاب زده عمل نكنندو در پاس دادن ها

هيچ چيـز و هـيچ كـس  نبايـد توانـايي              مربي بايد به بازيكنانش توصيه نمايد كه         : داشتن آرامش  -
... )مثل دارو، بازيكنان حريف، تماشاچي و . (عصباني كردن آنها را داشته باشند
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كند كردن ريتم بازي-6 نبردن توپ به جاهاي بسته             -5

:حفظ توپ سريع-ج
استفاده م  اين نوع حفظ توپ را در زماني كه نياز است سريع تر به دروازه حريف برسيم و نياز به گل داري                    

.مي گردد

:سريعموارد استفاده از حفظ توپ 
. در مواقعي عادي-1
. در مواقعي كه مي خواهيم به گل برسيم-2

:سريعاصول مهم در حفظ توپ 
بايـد رعايـت نمـود  كـه         سريع اصل مهم ديگر را در حفظ توپ         3 اصل كلي مهم در حفظ توپ        5عالوه بر   
.  مي باشد انتقال بسيار سريع بازيكنان -ن عرض در بازي   كم كرد- با جلو  ي باز-: شامل 

:در كل شاملسريعاصل هاي حفظ توپ 
 پـاس مطمـئن     -4 پـاس دادن سـريع                 -3 حركـت كـردن                                    -2 باز شـدن                                     -1
 كـم نمـودن عـرض در بـازي       -7بازي بـا جلـو   -6 نبردن توپ به جاهاي بسته                                   -5
 انتقال بسيار سريع بازيكنان -8

:  بازي با جلو-
.تا آنجا كه ممكن است بازيكنان بايد رو به جلو و پاس ها را به بازيكنان جلويي خود برسانند

: كم نمودن عرض در بازي-
.بازيكنان بايد بازي در عرض را تا حد ممكن كم نمايند و بيشتر در عمق كار كنند

: انتقال بسيار سريع بازيكنان -
.    به جلو آمده و انتقال ها سريع انجام شودعتن عقبي بايد دراين نوع حفظ توپ به سربازيكنا

:كند كردن ريتم بازي-
جهت اينكه بتوانيم شرايط را به نفع خود در آورده و از گل خود محافظ و سرعت بازي را كـم كنـيم                      

. اين كار را انجام داد... شه ها ومي توان با دادن پاس هاي به عقب ، بردن توپ به گو
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