


نبذة مختصرة عن سباق التتابع

بة سباقات التتابع هى احدى سباقات المضمار في لع

عمل ألعاب القوى والتى تتطلب جهد فردي كبير وكذلك

فريق مكون من أربعه جماعى حيث يؤدي السباق 

سافة ، فكل متسابق من فريق التتابع يقطع مالعبين

سليم بتمعينه فقط من السباق، ويقوم فيه المتسابق 

باقالخاصة بالسباق لزميله ليكمل بقية السالعصا 



أنواع سباق التتابع
القوىهناك عدة أنواع لسباق التتابع عالمياً في لعبة ألعاب

100X4سباق / 1

200X4سباق / 2

400X4سباق / 3

800X4سباق / 4

1500X4سباق / 5



الخطوات والمراحل لسباق التتابع

(اليالبدء الع/ البدء المنخفص)البدء وهناك نوعان للبدء/ 1

(اإلنطالق) العـدو / 2

تسليم عصا التتابع للزميل اآلخر / 3

إنهاء السباق/ 4



أنواع البدء
يستخدم في سباقات القصيرة حتى : البدء المنخفض-

حيث يمكن لالعب الوصول من وضع عدم متر 400مسافة

.الحركة إلى أقصى سرعة في وقت قصير 

متر 800هو البدء الخاص بالمسافات الطويلة: الـبـدء العـالي-

والتي ال يحتاج فيها الالعب لدفعة قوية ويكون و أكثر 

بالوقوف والقدم اليسرى أماما مع ميل الجذع وتكون الذراع 

اليمنى أماما و اليسرى خلفا 



صور توضيحية ألنواع البدء

البدء المنخفض-



صور توضيحية ألنواع البدء

البدء الـعـالـي-



مواصفات عصا التتابع

عصا سباق التتابع عبارة عن 

انبوبة ملساء مجوفة ذات 

مقطع دائري و مصنوعة من 

الخشب ال يزيد طولها عن 

سم 28سم و ال يقل عن 30

جرام5وال يقل وزنها عن 



طريقة تسليم عصا التتابع

وفيها يلتفت الالعب المستلم بحيث يرى: الطريقة البصرية -

زميلة المسلم القادم نحوه ليسلمه العصا ويركز نظره على العصا

ويظل كذلك حتى انتهاء عملية التسليم 

تعتمد هذه الطريقة على استالم العصا : الطريقة الال بصرية-

وكال الالعبين في حالة تحرك سريع وتعتمد على حاسة السمع 

وتلبية تعليمات الزميل الذي يحمل العصا وفي هذه الحالة يعطي 

الزميل اشارة لزميلة المستلم بالتحرك واالستالم 



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع



صور توضيحية 

لتسليم 

عصا التتابع





الخطوة القادمة

ابط من خال الضغط على الرللدرس مشاهدة الفيديو التعليمي 

أو نسخ الرابط ووضعه في المتصفح

:  الجزء األول من الدرس

https://www.youtube.com/watch?v=GR7zHf6VLwA&feature=youtu.be

:الدرسالثاني من الجزء 

https://www.youtube.com/watch?v=RkTu7F6HrQg&feature=youtu.be


