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"بنام خدا"

>>يك در مقابل يك<<

. افكار زيادي از ذهنم عبور كرد تا به اين نتيجه رسيدم از ساده ترين  موضوع شـروع كـنم                     

 مـا   "بـازي لـذت بخـش     = يك تـوپ  + دو نفر   " فوتبال را كه مي دانيد       وييفرمول جاد 

 كـه اولـين خـشت   "يـك در مقابـل يـك   "كارمان را از همين جا شروع مي كنيم از  

.است فوتبال 

 جدال يك در مقابل يـك وجـود دارد و در   350 دقيقه حدود 90 در فوتبال حرفه اي در طول      

 جدال والبته در هر دو سطح ، تيمي برنده اسـت كـه در               200فوتبال آماتور چيزي نزديك به      

. متعداد بيشتري از اين تقابل ها برنده باشد، چه وقتي مدافع است و چه هنگامي كه مهاج

 يك در مقابل يك به فضاي بيشتري        پيروز شدن در شرايط   با  ) مهاجم  (بازيكن صاحب توپ    

يك بازيكن حريف را از جريان  بازي خارج ميكند و تيمش را يك مرحله ،دست پيدا مي كند

پيـروز  بـا   ) مـدافع   ( به گلزني و رسيدن به هدف نزديك تر مي نمايد و بازيكن بدون تـوپ                

ل ضمن جلوگيري از حمله حريف ، زمان انتقال را شكل مي دهد و فرصـت                 در اين تقاب   شدن

برتري در يـك در مقابـل يـك اسـت          هدف ، . يورش به دروازه حريف را نيز فراهم مي كند          

. نه ايجاد آن 

:بازيكن مهاجم به دو طرق مي تواند از مدافع رو در رو عبور كند 

)رد احتياج به مهاجم دومي هم هست  كه در اين مو(  پاس -2يبلينگ ، در-1

:ن مدافع با رعايت چهار اولويت مي تواند توپ را از حريف بگيرد كي باز

 اگـر  -3 اجازه چرخيدن به او ندهـد     -2) قطع پاس   (  اجازه ندهد اصالً توپ به او برسد         -1

تكنيكـي حريـف بـا اصـل        در صورت برتري    -4چرخيد اجازه حركت و پيشروي به او ندهد         

. و برتري عددي توپش را بگيرد كه در اين مورد احتياج به نفرات ديگري است  حمايت
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:ك به دو صورت اتفاق مي افتد يقابل م يك در 

1-FACE TO FACE ) در روور ( 

2-FACE TO BACK)مهــاجم پــشت بــه ( اجم اســت هــروي مــدافع بــه پــشت م

))دروازه است 

-FACE TO FACE )ر رو دور( :

:اصول و اعمالي كه مدافع در اين حالت بايد رعايت كنند به قرار زير است 

 مدافع است ، هيچ گاه رو به كاين اولين اصل كاري:رساندن خود به فضاي بين توپ و دروازه-1

. ه خودي مهاجم را نبايد تحت فشار قراردادازدرو

ي كه به استقبال مهـاجم مـي رويـم و           انتخاب مسير  در اين قسمت     :گرفتن سرعت مهاجم    -2

اول بايـد از نظـر روانـي مهـاجم را بـه اصـطالح               . همچنين سرعت رفتن بسيار مهم است       

.ترسانيد ، در بر خورد اول مدافع بايد كاري كند كه مهاجم كپ كند

 استاندارد اين فاصله به اندازه يك دست يا يك متر و بيست سـانتي               :ايجاد فاصله مناسب    -3

.  ويژگي مهاجم دارد است واين فاصله بستگي به   (!)  درشرايط آزمايشگاهي  ست اما اين  متر ا 

در مورد ايجاد فاصله ، نحوه كم كـردن         . اگر سريع است اين فاصله بايد اندكي بيشتر باشد          

. توان با حداكثر سرعت آمد و يك دفعه متوقف شد يسرعت وتوقف نيز مهم است ، نم

بـراي انجـام    بدن كه بايد روي پنجه بود ، مركـز ثقـل             ن پوزيش  شكل و  :وضعيت استقرار   -4

مدافع . عكس العمل مناسب پايين باشد ، وضعيت چشم ها و نوع نگاه كردن هم مهم است                 

بايد جذبه داشته باشد ، حالت استقرار او بايست نمايانگر قدرت و خشونت او باشد ، مدافع                 

پـاي نزديـك بـه تـوپ هـم بايـد كمـي             !پـست ته دهد يا تغيير     ش بايد تغيير ر    يا ريساده گ 

.عقبتر باشد
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،به طرف پايي كه براي عكس العمل با آن راحت تريم: يك طرفه كردن ، به طرف منطقه امن   -5

.برتري عددي با ماست ياحريف در آن فضا كارايي كمتري دارد

به طوري كلي   . ي نيست    بايد بدانيم مدافع خطا كار مدافع خوب       :يبا حو صله بودن در درگير     -6

در فوتبال مناطقي براي خطا نكردن داريم كه مدافع عموماً در اين مناطق درگيـر مـي شـود                   

منظور از خطا ، اول خطا و اشتباه در گرفتن توپ است و دوم خطا و فول ( پس نبايد خطا كند 

).جم روي مها

ظـه از شـانس زدن تـوپ       در بعضي مواقع بايـد در يـك لح         :منتظر لحظه درگيري ماندن     -7

 بـراي مـدافع زيـاد    "ياحاال يا هـيچ وقـت  "اصطالح  . استفاده كرد ، نه زودتر و نه ديرتر         

.عينيت دارد

كـه البتـه در هـر تيمـي شـرايط ضـد حملـه              :تصاحب توپ و اعمال و رفتاري بعد از تصاحب        -8

. متفاوت است 

 جدال يك در مقابل يك انجـام        اين هشت مورد مواردي است كه مدافع بايد براي برتري در          

نيز وجود دارد كه با استفاده از بدن يا دسـت يـا ميميـك               دهد ، البته ريزه كاري هاي زيادي        

.صورت و امثالهم مدافع ، مهاجم را به عقب مي راند

ري وشيطنت هاي  مدافع عالوه بر شجاعت ، تكنيك خوب دفاعي و ساير موارد بايد موذي گ             

:ته باشد براي همين است كه ايتاليايي ها مي گويند خاص خود را نيز داش

" . هيچ مدافع به بهشت نمي رود"

:ريزه كاري هاي مدافعان 

بسيار مهم است ، اگر بـا سـرعت      ) بازيكن صاحب توپ    ( سرعت رفتن به طرف مهاجم      -1

د  خواه يزياد و بدون دقت به طرف او برويم خيلي راحت و فقط با يك حركت ساده ما را جا                  

زم براي تصميم گيري را در به طرفش برويم زمان و فضاي ال(!)گذاشت و اگر آرام و مودبانه 

.ايم اختيارش قرار داده
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: در صورتي كه بسيار مهم است ،هم)مهاجم(شخصيت بازيكن مقابل 

. اگر سريع به طرفش برويم حتماً به هدف مان خواهيم رسيد :دار باشدد و خوترسو-

. عواقب بدي خواهد داشت  سريع رفتن براي مان: رك و باهوش باشدمهاجم زي-

 اين است كه مهاجم بايـست از مـدافع حـساب ببـرد و              مي باشد،  تأكيد   قابل كه   مسأله اي 

 مـدافع ديگـر مـدافع       ،مقابلش از نظر رواني احساس كمبود بكند كه اگر بر عكس باشـد            در

هاجم كه با هر حركـت بـدن ، او را   و فقط عروسك خيمه شب بازي است  در دست م   نيست

!مي رقصاند 

از آن دست مدافعاني است كه دويدن ، عقب عقب رفتن ، عـصبيت هـاي او و                   فابيوكاناوارو

حتي نوع نگاه كردن هايش ، آن غرور مثبت و شخصيت تسخير ناپذيرش را به رخ مهـاجم                  

هاي بعد از گـل او هـم        براي آن كه بيشتر به اين احساس او پي ببريم به شادي             .  كشد   يم

و علـي رغـم   ا. ه با حركت دست و بدن قدرتش را به رخ مـي كـشد      ك بايد دقت كنيم جايي   

 برخـوردار اسـت كـه هـر مهـاجمي را دچـار             ي فتوژنيك ، از ميميك صورت ترسـناك       هچهر

.اضطراب مي كند 

اني بـه ايـن     معموالً در سنين نو نهـالي و نوجـو         كه   دافعان اين حقيقت وجود دارد     م در مورد 

    ست متمايل شده اند كه از تكنيك پايين تري نسبت به بقبـه برخـوردار               علت به طرف اين پ

 آورد كه وظيفه مربيان است كـه  يبوده اند و اين نوعي احساس حقارت را در آنها به وجود م        

.اين ذهنيت را پاك كنند و آن شخصيت الزم را به مدافعان هديه نمايد 

طرف مهاجم ، براي يك مدافع عامل كليدي و تعيين كننده است و ايـن       كم سرعت رفتن به     

كته را هم به موارد باال بايست اضافه كرد كه در سرعت باالي دويدن امكان تغييـر جهـت                   ن

مشكل مي شود و مـدافع بايـد سـرعتي را           دادن و امكان گرفتن وضعيت و نوع استقرار نيز          

.انتخاب كند كه اين امكان را از او نگيرد
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 مهاجم هم مي توان گفت بدن مدافع شكل كمـان           يدر مورد وضعيت اسقرار مدافع جلو     -2

 آيـد ، بـراي كـم شـدن اصـطكاك و افـزايش سـرعت       يمي گيرد ، مركز ثقل بدن پايين م 

 درجه اسـت ، پـاي   45عكس العمل روي پنجه پا بايست قرار گرفت ، زاويه بدن يك زاويه              

براي آن كه امكان تونل باز كردن بين  پاها را ( قرار مي گرد نزديكتر به مهاجم كمي عقب تر 

 داده " هـل  "مهاجم به طرف خود مدافع بايـد  ) از مهاجم بگيرد و به اصطالح اليي نخوريم    

ي كه براي تكل كردن شگرد داريم و اگر نزديك خطوط زمين است بايـست  ي روي پا  بهشود  

.به طرف خارج هدايت شود

پشت بـه تـوپ بچـرخيم ،        ير جهت داد، در لحظه چرخش نبايد        يو تغ داگر مهاجم زيرك بو   

نگاه بايد به توپ باشـد      ،  از توپ برنمي داريم     كامالً نگاه به توپ حتي يك لحظه هم نگاه را         

ت بـاز   يهم از نظر رواني بايست با حالت چشم ها و وضـع            در لحظه استقرار   .نه پاي مهاجم    

.ت ها ترس را به دل مهاجم انداخت دس

 مدافعي خوب است كه      يكي ديگرازشگردهاي مدافع خوب است، كالً      ذبااستفاده ازتكل ك  -

 باشد كه اگر يك بار مهاجم به او خورد تا آخر بازي راهش را كـج كنـد كـه                     "اكـرسنـت" 

! نخورد براوديگر به

" والسالم "
                                                                                                 هادي عطارها


