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 :اهمیت دوومیدانی پایه و مادر ورزش ها

 :دوومیدانی یکی از ابزار های رشد و تکامل حرکتی( الف

دویرردن و پرررش , در هررر مودررودی برره خصررور انسرران راه ر ررتن

, بنررابراین رشررته دوویرردانی کرره از دوهررا . کررردن شرررو  مرری شررود

پرشها و پرتاب ها تشرکبل شرده برا طبیعرت انسران و نیازهرای اولیره 

کودکان یعنی نیاز به حرکت سازگاری دارد و  پایه رشد و تکامرل 
 .اولیه کودکان است

 ناحیه یک یزد
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 تاریخچه دوومیدانی



 برگزاری و تاریخی قدمت نظر از دوومیدانی اهمیت (ب

 :ها المپیاد در مسابقات

 پرداخت آن به خود حیات ادامه برای بشراولیه که نیازی اولین

 آسیب از خود دان ندات برای دویدن حین در انسان .بود حرکت

 هایی حالت شکار برای آنها سوی به سنگی اشیا پرتاب و حیوانات

 بر دوومیدانی مواد و داد اندام نیز را موانع از عبور و پرش شبیه

 رقابت عنوان وبه شد شناخته تدریج به اولیه و طبیعی حاالت اساس

 .گر ت دای ورزش قدیمی های صحنه و ها رالمپیاد د مسابقه و

 به آن تنو  و است المپیک اصلی مواد از یکی رشته این امروزه

 حضور درآن دهان کشورهای تمام ورزشکاران که است حدی

 باال از یکی المپیک در آن قهرمانی های مدال تعداد و دارند  عال

 بسیاری طر داران آن رقابتی های صحنه و است تعدادها ترین

 .دارد

 ناحیه یک یزد
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 و بدن سازی آماده در دوومیدانی های تمرین اهمیت (ج

 : ردی های توانایی بهبود

 دربهبود دوومیدانی تمرینات در شرکت سازنده نقش امروزه•

 تمرین .نیست پوشیده کسی بر حرکتی و دسمانی های قابلیت

 ,تکراری های روش با دویدن منظم و سیستماتیک های

 در آنها از ترکیبی و صحرانوردی,سرعتی, ارتلیک ,اینتروال

 و دارد اساسی نقش بدن در انرژی سیستمهای کارایی بهبود

 های رشته اغلب سازی آماده  صل های تمرین از مهم دزئی

 .دهد می تشکیل را ورزشی

 ناحیه یک یزد
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 پیست دوومیدانی

پست دوومیدانی اصوال در ورزشگاه ها در  ضای رو باز قرار •

که تشکیل شده از دو قوس ,استمتر 400به شکل بیضی . دارد

و دو خط صاف البته دوومیدانی داخل سالن هم داریم که ماده 

 .های آن متفاوت است
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 .کف پیست دوومیدانی از تارتان تشکیل شده است•

 

روی پیست از خطوطی تشرکیل شرده کره هرر خرط معنرای خرار در •

 .هر ماده را تداعی میکند
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 ها الین بین باید دونده که میگویند line آن به که موازی دوخط•

 درهر های الین تعداد .بود خواهد متفاوت ماده هر در البته کند حرکت

 .است الین هشت تا شش بین پیست
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 مواد و رشته های دوومیدانی

دوومیدانی از دو واژه  دو و میدانی تشکیل شده و شامل کلیه •
در کناره های ( دوها)مواردی است که در پیست دو یا داده 

ادرا می شود و مواد متنو  دوومیدانی به ( پرتابها)اطراف پیست
 :چند گروه تقسیم می شود

 دوها( الف•

 پرش ها( ب•

 پرتاب ها( ج•

 پیاده روی( د•

 (دهگانه مردان و هفتگانه بانوان) مواد ترکیبی ( ه•
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 دوومیدانی به چند دسته تقسیم می شود؟

 امدادی/استقامت/نیمه استقامت/مانع/سرعت: دوها•

 پرش با نیزه/ سه گام/طول/ ارتفاع: هاپرش  •

 پرتاب نیزه/ چکش/ دیسک/ وزنه: پرتاب ها•

 کیلومتر مردان 50/ کیلومتر20: پیاده روی•

 :ترکیبی•

 پرش / وزنهپرتاب / طولپرش / متر100: دهگانه مردان

/  پرتاب نیزه/ پرش با  نیزه/ پرتاب دیسک/متر مانع110/متر400/ارتفاع

 متر1500

پرش / پرش ارتفاع/پرتاب وزنه/متر مانع100:هفتگانه بانوان

 پرتاب نیزه/ متر200/متر800/طول
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 دوهای سرعت
 متر100•

 متر200•

 متر400•

 متر داخل سالن60•

 ناحیه یک یزد
12 



 دوهای با مانع
 متر بانوان100•

 مترمردان110•

 متر مانع داخل سالن60•

 متر مانع400•

 متر مانع3000•
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 دوهای نیمه استقامت

 متر800•

 متر1500•

 ناحیه یک یزد
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 دوهای استقامت

 متر5000•

 متر 10000•

 ماراتن•

 کیلومتر42/195•

 ناحیه یک یزد
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 دوهای امدادی

 ناحیه یک یزد

 متر 100×4•

 متر400×4•

 (آقایان دو خانم و)متر مختلط 400×4•
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 پیاده روی

 50km   20km: آقایان•

 km 10: خانم ها•
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 میدانی ها

 .میشوندافقی سنجیده سه گام که از نظر پرش ,طولپرش •

 .پرش با نیزه که از نظر عمودی سنجیده می شوند, پرش ارتفاع•

 چکش/ نیزه / دیسک / وزنه : پرتاب ها•

 ناحیه یک یزد
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 تعداد مدال طال در مسابقات المپیک توضیح میشود چقدر است؟

 23خانم ها •

 24آقایان •

 1مشترک •

یک ماده پیاده روی کمتر دارند یک مدال کمتر به این دلیل خانم ها 

 .می گیرند

 ناحیه یک یزد
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 گرم کردن در دوومیدانی

 ویژه اهمیت از رشته این در کردن گرم:دوومیدانی کردن گرم•

 ضعیف عملکرد و آسیب موجب که چرا است برخوردار ای

 .شد خواهد ورزشکار

 کششی حرکات,نرم دوهای :شامل عمومی کردن گرم•

 رشته این در بنیادی حرکات از متشکل که اختصاصی کردن گرم•

 .است برخوردار زیادی تنوع از که است

 لی....و اسکیپ,سکسکه,بلند زانو•

 ناحیه یک یزد
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  متر 100 دو ادرای مراحل

 در پایان خط از دونده عبور تا تپانچه شلیک لحظه از•

   :کرد تقسیم بخش چهار به میتوان را سرعت دو

 استارت مهارت1)

 شتابگیری مهارت2)

 سرعت بقای و حفظ مهارت3)

 پایان خط از عبور مهارت4)

 

21 

 دوسرعت

 ناحیه یک یزد





 غیر دیگری مترعوامل100 دو به مترنسبت 200 دو•

 بر عالوه داشت توده باید. دارد دخالت نیز ازسرعت

 نیزدر مسا ت از مقداری متر 200 دردو بیشتر مسا ت

 قابلیت دونده است الزم که شود طی باید قوس مسیر

 را قوس در سرعت حداکثر با دویدن و مناسب استارت

 . باشد داشته
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 برآنمتر و عوامل موثر  400دو 

 متررر بیشررتر مربیرران توصرریه  400برررای تنظرریم سرررعت در دوی •

ثانیررره  3ترررا 2مترررر دوم را حررردود  200دونررردگان مررری کننرررد کررره 

 .متر اول طی کنند  200بیشتراززمان 

 حفظ بقای سرعت 

دوندگان سرعت پس از رسیدن به حداکثرسررعت سرعی مری کننرد •

 .کنندباالترین سرعت را تا حدی که امکان دارد حفظ 
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 استارت

 .خط استارت در ماده های مختلف دوها متفاوت است•

 استارت نشسته   استارت ایستاده •

 :گیریقرار حالت •

 .می روداستارت نشسته برای دوهای سرعت به کار •

 .می روداستاررت ایستاده برای دوهای استقامت به کار •
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 صورت به ها دونده متر800 و سرعت دوهای استارت در چرا

 گیرند؟ می قرار پلکانی

 الین)اول الین این غیر به وبالطبع باشد می شکل بیضی حالت به پیست چون

  لذا.دارد را بیشتری محیط نهایتا و شعا  ها الین سایر,(بیضی مرکز به نزدیک

 می الین هر محیط بین اختالف متر سانی2 مترو7 حدود استاندارد های پیست در

  همه ,متر400دوی مثال) بدوند میزان یک به ورزشکاران همه اینکه برای . شود

 متراژ همین اندازه به ها الین سایر ورزشکاران استارت برای (بدوند متر400

 متر200 دوهای برای که باشد می ذکر به الزم .گیرند می قرار دلوتر اختالف

 به ورزشکاران شود می برگذار پلکانی صورت به آن استارت که متر800 و

 .گیرند می قرار تر دلو متر سانتی 52 و متر3 میزان
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 استارت نشسته

 بسته   دمعکوتاه   •

 متوسط•

 بازبلند یا •
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 استارت نشسته

 تخته بلوک نداشتن علت به میرود کار به سرعت دوهای برای•

 به شروع خط به پشتشان گوییم می آموزان دانش به استارت

 عقب که اندازه همان به بروند عقب به نصفی و پا یک اندازه

 دست باشد خط پشت پاها اینکه جای به بگذارند عالمت اند رفته

 دقیقأ سبابه و شست انگشست . بگذارند شروع خط پشت را ها

 باز ها شانه ی اندازه ها دست و گیرند می قرار شروع خط پشت

 حاال و است انگشستان اول های بند روی بدن فشار از قسمتی و

 .کنیم استفاده باید نشسته استارت نوع چه بدانیم باید که است
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 استارت کوتاه  متوسط  بلند

 باشند سطح یک در ما اتکای پای پنجه با ما راهنمای پای زانوی اگر•

 کودکان برای است بهتر استارت این).گویند جمع یا کوتاه استارت آن

 (گیرد می انجام مبتدیان و نوجوانان

 باشد سطح یک در ما اتکای پای گودی با ما راهنمای پای زانوی اگر•

 (استارت ترین مناسب).گویند متوسط استارت آن به

 به باشد بیشتر کمی یا و ما اتکا پا پاشنه با ما راهنما پای زانوی اگر•

 .گویند باز یا بلند استارت آن
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 شناخت پاها

 راهنما پای ( 1

 اتکاپای ( 2

 گیرد قرارمی توپ کنار که پایی و راهنما زنند می شوت که پایی•

 وقت آن شد شناخته پاها اینکه از بعد .گویند می گاه  تکیه پای

 .آموخت بهتر را ها استارت توان می

 ناحیه یک یزد
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 انوا   رمان

 رو ( حاضر    ج(به جای خود   ب( الف

 

 :به جای خود 

 .حال دونده با فرمان به جای خود در محل استارت مستقر می شود•

پاها و دست ها را در محل خود قرار دهد و در اینجا نوع استارت •

 .را با توجه به فرم بدن و راحتی خود انتخاب می مند
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 : رمان حاضر

 باالتربیاید ها شانه که حدی تا آورده باال را خود باسن حاضر  رمان شنیدن با•

 8 تا 14 حدودأ ببرد دستها از تر دلو را ها شانه باید موقع دراین و

cmبطوریکه شود می باز پاها همزمان حالت این در.باشد ها دست از دلوتر 

 که راهنما پای زانوی و درده90 است اتکا پای همان که دلو پای زانوی

 قرار دلو به رو سر و شود می باز درده120 حدود است عقب پای همان

  شار بیشتر و بیند می را شرو  خط متری یک تا حدودأ ها چشم و دارد

 رو  رمان با دارد منقبض حالت یک بدن و باشد می دلو پای و ها دست روی

 .شود می سریع و شدید حرکت به تبدیل شدید انقباض حالت این
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 :فرمان رو

 حرکت روی را خود حواس تمام تپانچه شلیک یا و عالمت یا رو  رمان با•

 پای شدید حرکت,زانوها کردن بلند, بازوان درآوردن حرکت به یعنی ازداکندن

 به رو تند زاویه حفظ و زمین یا بلوک به اتکا پای شدید  شار دلو سمت به عقب

 همه از اول گام که طوری به شده کنده زمین از د عه یک و شود می متمرکز دلو

 .باشد تر بلند ما دیگر های گام

 ناحیه یک یزد

 در کنید سعی همیشه :نکته

 برای ها صدا از که مواردی

 شود می استفاده رو  رمان

 باشد دلو سمت به  قط سرتان

 به نسبت گوشتان حساسیت و

 حرکات از و باشد زیاد صدا

 .کنید داری خود اضا ه
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 (گر تن سرعت)گر تن دور•

 هرچه و کرد متمرکز دوربرداشتن روی را خود حواس تمام باید زمان این در•
 به و سرعت حداکثر با عقب پای کشیدن دمله از حرکتی های اندام سریعتر

 40تا30 حدود تا و بیشتر شتاب با امکان حد تا زانو بردن وباال دلو سمت
 طی مسا ت این اینکه از بعد و باشد متمایل دلو سمت به کمی بدن اولیه متر
  و تر بلند را ها گام طول شود می سعی و آید می در صاف حالت به بدن شد

 .بردارد سریعتر

 (finish)پایان خط به شدن نزدیک
 .است یکی ها دو همه در پایان خط•

 کار به را خود تالش تمام باید پایان خط به متر18 حدود مرحله این در•
 پایان خط به اینکه محض به یعنی شوند رد پایان خط از سرعت با تا بیندازند

 بیشتر باید متر6یا5 حدود تا بگذارد بنابراین بلکه نکاهد خود سرعت از رسید
 را خود بدن رسید پایان خط گامی یک  اصله به اینکه محض به و بدود حد از
 اندام را پرشی یا ببرد باال را ها دست اینکه بدون و کند متمایل دلو سمت به

 .کند عبور پایان خط از دلو به بدن تمایل دهدبا
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 تمرینات استارت نشسته

 :شنیداری تمرینات

 را خودش دوم گروه دود می اول گروه صوت صدا شنید با ردیف دو •

  .کند می لمس و رساند می یارش به

 .دهند می اندام را حرکت این استارت حالت در ردیف دو•

 دست یا صوت صدای شنیدن با.بنشیند زمین روی زانو چهار گروه دو•

 .کند می نظر مورد مسیر در دویدن به شرو  دهد می اندام را حرکت

 گر تن و دویدن راست سمت به چرخش با زمین به پشت نشسته حالت•

 و باشد چوب حمل با تواند می (...دیگر متنو  تمرینات خیلی و یار

 ....دویدن و کردن رها بعد

 ناحیه یک یزد
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 :مانع با های دو آموزش

 موانع روی از دویدن و مختلف های بازی اندام•

 مانع با دوی ریتم کردن پیدا•

 قرار هم از دور متر 7-6متر یک تا نیم  اصله با هایی چوب•

 . دهیم می

 .دهند اندام پاها از کدام هر با و دهش برای کوتاهی میز دور•

 گام سه با و موانع روی از دویدن•

 .کند می پیدا ا زایش موانع بین  اصله سرعت ا زایش با•

 .قرارمیدهیم دورازهم متر 7-6 را متر1/5  اصله با هایی  ضا•

 .گیرد قرار شده مشخر  ضای در کوچک موانع•

 .بردارید گام سه آن بین و بدوید ها  ضا روی•

 ناحیه یک یزد
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 دوهای نیمه استقامت و استقامت
برای مو قیت در دوهای استقامت و نیمه استقامت احتیاج زیادی بره •

هوازی داریم تمرینات زیاد باعث باال ر تن استقامت قلبری تمرینات 

 .و عروقی ا راد می شود
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 ایستاده صورت به استقامت نیمه و استقامت دوهای در ستارتا

 : شود می انجام

 در دیگر وپای خط پشت دوندگان خود دای به  رمان از پس•

 گیرد می قرار دلو پای روی دونده بدن وزن و گر ته قرار عقب

 . شود اندام سریعتر استارت ادرای تا

 . کنند می آغاز را خود مسابقه دوندگان تپانچه شلیک از پس•
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   بدن کلی وضعیت

 شتاب مرحله و است کشیده و صاف بدن وضعیت استقامت دو در

 . دارد تمایل دلو سمت به اندکی بدن گیری

 سر وضعیت•

 خم طر ین و عقب,دلو سمت به باشد صاف دویدن حین در باید سر

 . نشود

   ها دست وضعیت•

 از باید که باشند داشته توده دوندگان است تر آهسته ها دست حرکت

 . کنند دلوگیری طر ین به ای شانه کمربند حد از بیش حرکت
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  پاها وضعیت•

 و زانو آمدن باال میزان بیشترباشد دو سرعت و کمتر مسابقه مسا ت قدر هر

 مسا ت علت به استقامتی دوهای این اما بیشتراست دلو سمت به پا راندن

 . است برعکس وضعیت این کمتر بیشتروسرعت

   گام طول•

  انرژی که ای گونه به است سرعت دو کمتراز استقامت دو در گام طول

  اتالف سبب زانو حد از بیش آوردن باال مثال طور به شود مصرف کمتری

 . است تر کوتاه پرواز مرحله استقامت دو در بنابراین . شود می انرژی

 پا گرفتن قرار نحوه•

 دهد قرارمی زمین روی را پا سینه دونده ابتدا استقامت نیمه دوهای در

 وبا گیرد می قرار زمین روی پا پاشنه خارج قسمت ابتدا استقامت دوهای در

 . شود می ددا زمین از پا پنده از دلو سمت به حرکت
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 انوا  تمرینات دوهای استقامت و نیمه استقامت

   تداومی•

 (کند و تند) ارتلک•

   اینتروال تمرینات•

 تکراری تمرینات•
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 دوهای امدادی
 دوومیدانی(ماده)نو  این .است تیمی  عالیت یک از کامل نمونه•

 مبادله با دونده چهار .باشد می ورزش این در تیمی کار تنها

 های دو تکنیکی بخش ترین مهم .شود می اندام امدادی چوب

  اندام (تکنیک)روش دو به که است چوب تعویض امدادی

 .میشود
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 یکدیگر از مختلف  واصل در اصلی دونده 4 از متشکل تیم هر•

  در و هم از متر 100  اصله به متر4×100در اند گر ته قرار

 با و متراست 400 همان که پیست دور یک  اصله به 4×400

 نفردر4 این بین توخالی لوله صورت به امدادی چوب از استفاده

 .گردد می مبادله مسیرمسابقه طول

  استارت

 انگشت با و گیرد می قرار وشست اشاره انگشتان بین چوب•

 ازتخته استفاده با و نشسته ماده دو این شود می حمایت دیگر

 .پذیرد می صورت استارت
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 :کنترل های عالمت و ها منطقه•

 ها چوب تعویض دهت منطقه 3 امدادی متر 4*100 دردوی•

 از قبل ولی. است متر 20 ها ان از یک هر طول که دارد ودود

 10 طول به شده اماده دونده ای منطقه مناطق این از یک هر

 . است گر تن شتاب برای متر
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 :دیداری غیر تکنیک

 کردن نگاه بدون و سریع بسیار تعویض این :متر100×4 ویژه•

 .میشود اندام چوب گیرنده, دونده

 

 

 

 :دیداری تکنیک

 را همدیگر تیم ا راد تعویض این در: متر 400×4 دو ویژه•

 .بینند می تعویض هنگام
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   امدادی چوب انتقال های روش

  پایین به باال•

 امدادی چوب است کشیده کامال دستش که حالی در امدادی چوب حامل دونده

 . دهد می قرار گیرنده دست کف در و داده حرکت پایین به باال از را

   باال به پایین•

 امدادی چوب است کشیده کامال دستش که حالی در امدادی چوب حامل دونده

 .دهید می قرار گیرنده دست کف در و حرکت پایین به باال از را
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 4×100های هر یک از اعضای تیم ویژگی 

باید استارتر خوبی بوده  و بتواند در قوس به خوبی : دونده اول •

 .بدود و مهارت الزم دهت حمل چوب داشته باشد 

مهارت الزم برای گر تن و حمل چوب امدادی باید :دونده دوم •

داشته باشد از سرعت خوبی برخوردار باشد می توان از 

دوندگان دارای قد بلند استفاده کرد زیرا این دوندگان نیاز به 

 .دویدن در قوس ندارند 

مهارت الزم برای گر تن و حمل چوب امدادی باید :دونده سوم •

 .را داشته باشد و بتواند در قوس به خوبی و با سرعت بدود 

در گر تن چوب مهارت الزم داشته باشد و در باید :چهارم دونده •

 شارحداکثری که تحمل می کند حالت مناسب بدن را حفظ نماید 

 .و دونده دارای حس رقابت بیشتری باشد
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 پرش ها
 :مشترک اهداف

 این (گام سه,نیزه با پرش,ارتفا ,طول پرش)پرش 4هر هدف •

 همچنین و برسد اکثر حد به پرش ارتفا  یا و مسا ت که است

 ( رود, دهش ,پرواز , آف تیک)هستند مرحله 4 دارای
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 :پرش طول

 فرود+پرواز+جهش+دورخیز •

 

 ناحیه یک یزد
52 



 تمرینات پرش طول
 پای و قوی پای هنردویان بایستی آموزش مراحل ادرای از قبل•

 کوچک های تشک و موانع همان محوطه در .نمایند پیدا را راهنما
 با را پرش عمل موانع روی از خواهیم می دویان هنر از و استفاده

 آف تیک پای کردن پیدا برای دهند اندام خود راست و چپ پای
    میباشد

   متر 8-6  اصله به متر سانتی 50-30 ارتفا  به مانع دو•

 روی و کنید پرش مانع اولین روی از خیز دور متر 8-6طی از پس•
 (تکرار 3)آیند  رود راهنما پای

-3)کنید تکرار مانع دو بین گام 3 برداشتن آهنگ با را کار این•
 تکرار(5

53 
 ناحیه یک یزد



 :پرش ارتفاع

 فرود+پرواز+جهش +خیزدور •
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 پرتاب وزنه
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 :مراحل پرتاب وزنه

 آمادگی   •

 ایداد اندازه حرکت   •

 هاپرتاب   •

 بازیابی   •



 :وزنه گر تن

 .گیرد قرار دست انگشتان پایه و انگشتان روی وزنه•

 .هستند باز قدری و موازی انگشتان•

 روی شست و آن به چسبیده و گردن دلوی قسمت در وزنه•

 .دارد قرار ترقوه

 .دارد قرار پهلو به بدن به نسبت درده 45 زاویه با آرنج•
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   :آمادگی

 خوردن سر برای آمادگی

 .کند می شرو  ایستاده پرتاب دهت به پشت کننده رتابپ•

 .است زمین با موازی و شده خم دلو طرف به تنه•

 .گیرد می قرار متعادل وضعیت در پا یک اتکای با بدن•

 .است شده کشیده پرتاب دایره عقب طرف به آزاد پای یا شده خم اتکا پای•

   :حرکت اندازه ایداد

 پرتاب نهایی حرکت برای بدن دادن قرار و گیری شتاب شرو 

 که آن بدون راست پاشنه روی خوردن سر و نیمه  شار با کند می حرکت بدن•
 .کند حرکت پایین سمت لگن

 .شود می رانده پایین به دارنده نگه تخته طرف به آزاد پای•

 .شود می باز پاشنه روی اتکا پای•

   .شود می داشته نگه پرتاب دایره عقب روی موازی شانه•
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 :پرتاب مرحله

 توانمند وضعیت•

 اصلی شتاب•

 دست پایانی حرکت•
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 تمرینات تخصصی
دروازه یا تور به دلو ,توپ مدیسینبال را از باالی حصار : توپ باالی دروازه•

 و عقب پرتاب می کنند

 .کنندتوپ را داخل زمین محدوده تیم دیگر پرتاب : هدف•

 مسابقه بر مبنای تعداد پرتاب هرچه بیشتر در زمان معین است•

هر ورزشکار یک توپ مدیسین بال را به طرف ورزشکار : تعقیب توپ•

دنبال سپس به دیگری در انتهای دیگر محوطه هل می دهد یا پرتاب می کند 

 .توپ می دود

 :شکل های مختلف تمرین•

 پرتاب با وضعیت ایستاده •

 روبرو –پرتاب از باالی سر •

 پرتاب به حالت زانو زدن•

 پرتاب از پشت سر •

 ...پرتاب از پهلو و •
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 تمرینات تخصصی
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 استعداد یابی مقدماتی

 دو سرعت•

 دو اسقامت•

 پرش طول•

 پرش ارتفا •

 پرتاب وزنه•
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 استعدادیابی دوی سرعت
 :تکرینات ویژه دو سرعت

 توسعه مهارت های پایه•

 پنده کشیده و زانو بلند با باز کردن پاها+پاپشت+زانو بلند•

 .متر شتاب بگیرید6متر تعین کنید با ورود به محیط 6مسا ت •

 ...متر 20-30به مسا ت •

 :استعداد یابی

بخواهید ایرن مسریر را آموزان متر را انتخاب را انتخاب کنید و از دانش 60مسا ت •

برردون اسررتارت نشسررته اندررام دهنررد د رصررورتی کرره دانررش آمرروز در زمرران دویرردن 

 . استعداد خوبی در زمینه دوی سرعت دارد
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 تمرینات ویژه و استعدادیابی دو مانع  
ابترررررررررررردا بایررررررررررررد از دوهررررررررررررای مررررررررررررانع در دوومیرررررررررررردانی در •

سرررعت و از تمررام ایررن ,عکررس العمررل قرردرت,دقررت,تمرکررز,سررعت

 .توانایی ها برخوردار باشیم

: شاملموانع که از و عبور سرعت بین موانع :مانع شاملدوهای •

  رودعبور  

در مرحلره عبرور کره مهرم تررین مرحلره در دو برا مرانع : آیا می دانیرد

در آقایررران بررراالتر و در خرررانم هرررا پرررایین ترررر اسرررت ثقرررل اسرررت مرکرررز 

 .بنابراین خانم ها خود را کامل روی مانع خم می کنند
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 :  استعداد یابی

 جفت  آموزش پرش جفتپرش •
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 :استعداد یابی

 پرش سارجنت•
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 استعدادیابی







 منابع

 کتاب دوومیدانی پایه دهم•

 پوستر های آموزشی•

 دزوه مربیگری•

 سایت های اینترنتی•
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