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طةرمكردن(امحاْ )
ئةو بنةماية لة كؤمةليَك راهيَنانييَن جةستةى ثيَكديَت  ،ئارمانج لة ئامادةكردنى هةردوو جيهازى عةسةبى و
ماسولكةيى و جيهازى كارة بؤ ئةجنامدانى ضاالكييةكى وةرزشى ديارى كراو ،واتة راهيَنان كردنيَكى هيَواش و لة
سةرخؤ بةمةبةستى طةرمكردنى ماسولكةكان و ئامادةكردنيان بؤ مةبةستى جولة (حركة) ئةمة وادةكات
ئةوماسولكانةى ئيَمة ئيجوليَنني هةست بةئازار نةكات و ئامادةبيَت بؤ هةموو جولةيةك (حةرةكةيةك) ئةمةش بةوة
ئةبيَت كاتيَك جؤلة دةست ثىَ ئةكةين وردة وردة و لة سةرخؤ وا ئةكات  ،ماسولكةكان طةرم بيَت  ،لةش طةرمكردن
لةسةرةتاوة بة شيَوةى هيَواش بيَت وردة وردة خيَرايى زياد بكريَت  ،هةل بدةين كة كيَش بةكار نةهيَنن و تةنيا بة جولَة
لةمشان طةرم بكةين  ،هةموو ئةو ماسوسكانة جبوليَنني كة ثيَويستة ئامادةيان بكةين بؤ ياريةكة.
طةرمكردن ثيويستة بةاليةنى كةم  10خولةك بكريَت  ،طةرمكردن بة ثيَى كةش و هةوا ئةطؤريَت دنيا سارد بيَت دةبيَت
كاتى زياترى بؤ تةرخان بكةين  ،ثيَضةوانةش ئةطةر دنيا طةرم بيَت كاتى كةمرتى بؤ تةرخان ئةكةين  ،طةرمكردن
لةمشان دةثاريَزيت لة ثيَكان و تواناى بةرطرى كردنى زياد دةبيت  ،طةرمكردن بة شيَوةيةكى طشتى دةبيَتة دوو جؤر:
طةرمكردنى طشتى
طةرمكردنى تايبةت
❖ طةرمكردنى طشتى (عام)
ثيَش هةموو جؤرة ياريةك ئةجنام دةدريَت بة هةموو جؤرةكانيةوة بؤ ئةوةى كةس وةرزشكار ئامادةى هة حالةتيَك
يان هة ر جولةيةكى لةناكاو بيَت كة لةشى بةهةموو ئاراستةيكدا ئامادةبيَت  ،ئةو طةرمكردنة ثيَك ديَت لة رِووشنت
و هةروةلة  ،ليَرةدا طةرمكردن بؤ طشت بةشةكانى لةش ئةجنامدةدريَت .
❖ طةرمكردنى تايبةت (خاص)
لةددواى طةرمكردنى طشتى طةرمكردنى تايبةت دةست ثيَدةكات ثيَويستة ئةو شويَنانةى زؤر جولةيان لةسةرة وةكو
ثيَويست ضاالكيان بكةي بؤ ئةوةى بة باشرتين ئاست ئامادةبى بؤ منوونة فؤىل بؤلَ زياتر ثيَويستيمان بة جامث و
دةست دةبيَت بؤية طةرمكردنى تايبةت دةبيَت  ،تايبةت بةو يارية طةرمكردن ئةجنام بدةين  30-15 ،خولةك
باشرتين كاتة بؤ طةرمكردن  ،هةروةها ثيَويستة خؤمان بثاريزين لة كاتى ساردى بة ثؤشينى جل و بةرطى
ثيَويست.
"خؤ ثاراسنت لة ضارسةركردن باشرتة"
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ماراسؤن)(Marathon
بؤضى دةبى زؤرترين مةودا بة كةمرتين ماوة بربِيَت تاوةكو ببيتة براوة!..
ئةمانة هةمووى لة شةريَريكى ميَذووييةوة سةرضاوةدةطريَت  ،كة  490سالَ بةر لة زاينى لة نيَوان يؤنانييةكان و
فارسةكاندا روويدا  ،ئةو شةرِةى كة يؤنانييةكان براوة بوون  ,ئةو جةنطة لةناوضةى ماراسؤن لةنزيك يؤنان روويدا ,
بؤ ئةوةى بةزووترين كات هةوالَى سةركةوتن بة خةلَكى ئةثينا بطةينيَت ظيد يثيد س ماوةى 42كيلَؤمةترى بةثىَ و
بةرِاكردن برِى تا طةيشتة ئة سينا دواى ئةوةى هةوالَةكةى طةياندن لة ماندويَتى و تيونويَتيدا مرد ,لةسالَى 1896
يةكةم ئؤلَؤمثياد لة يؤنان ئةجنامدرا  ,وةرزشى ماراسؤن يةكيَك بوو لة ياريية سةرةكييةكان  ,ئةوة بوو لة يةكةم
ركابةريدا ( سثرييد ؤن لويسى ) يؤنانى هةمان مةوداى لة ناوضةى ماراسؤنةوة بؤ ئة سينا برِى و ماوةكةشى  2و كاذيَر
 58خولةك و  50ضركة بوو.
رِاكةرى كينى( ئيليوت كيبشوج) ذمارةى ثيوانى جيهانى شكاند لة ماراسَؤنى بةرلني  2018 /9/ 16بة)( 2:01.39
وةرزشى مارِاسؤن يةكيَكة لة ياريية ثرِ مةترسيدارةكان  ,ضونكة ريَذةييةكى زؤرى وةرزشوان بةشدارى تييَدا دةكةن و
كؤنرتِؤلَكردنى لةرووى ئاساييشيةوة ئاسان نيية.
مارِاسون لة كوردستاندا بةراِدةيةكى بةرضاو بةرةوثيَش ضوو سالَ لةدواى سالَ خةلكى زياتر رووى تيَدةكةن و بةشدارى دةكةن.
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بابةت :طورةثان و ميدان
طؤرِةثان وميدان لة 776ث.ز لةوةالتى (يونان) دةرضووة  ،لة سةدةى 19هاتؤتة ناو بةرنامةى ثةروةردةى قوتاخبانة
لةسالَى 1913ز يةكيَتى نيَودةولةتى يارية بةهيَزةكانى جيهان دامةزرا.
ب -خؤ هةلَدان و بازدان

طؤرِةثان وميدان لة سىَ جؤرة ياري ثيَك ديَت ( أ – رِاكردن

ج -هةلَدان )

• أ -رِاكردن دةبيَتة (سىَ) جؤر :
 .1رِاكردنى ماوة كورت 100 ( :م 200 ,م 400 ,م

100 x4 ,ثؤستة 110 ,م بةربةست )

 .2رِاكردنى مام ناوةند 800 ( :م 1500 ,م 3000 ,م
10000م

 .3رِاكردنى ماوة دريَذ 5000( :م ,

400X 4 ,ثؤستة )

42.195 ,م ماراسؤن )

• ب  -خؤ هةلدان و بازدان دةبيَتة ( ضار ) جؤر :
( يةك باز

,

سىَ باز

,

بازى بةرز

 ,بازى زانا (خؤ هةلدان بة دارى )

• ج -هةلَدان (هاظيَن) دةبيَتة ( ضار ) جؤر :
•

أ -هةلَدانى ثارسةنط (ثقل) :كيَشى(وزن) ثارسةنط بؤ كوران ( )7.260كيلؤطرام  ,بؤ ئافرةتان ( )4كيلؤطرام.

•

ب -هةلَدانى رِم (رمع) :

•

كيَشى رِم بؤ ثياوان ( )800طرام  ,دريَذى ( )270-260سم.

•

كيَشى رِم بؤ ئافرةتان ( )600طرام  ,دريَذى ( )230 -220سم.

•

ج – هةلَدانى ديسك (قورص) :

•

كيَشى قورص بؤ ثياوان ( )2كيلؤطرام.

•

كيَشى رقورص بؤ ئافرةتان ( )1كيلؤطرام.

• د -هةلَدانى ضةكوض (مطرقة) :
•

كيَشى ضةكوض بؤ ثياوان وئافرةتان ( )7.257كيلؤطرام  ,دريَذى ( )1.18سم.

• ياري ثؤستة دةبيَتة (دوو) جؤر:
•

 400 ×4ثؤستة بؤ ثياوان و ئافرةتان  100 × 4 ,ثؤستة بؤ ثياوان وئافرةتان

•

دارى ثؤستة دريَذى ( ) 30 – 28سم  ,كيَشى ( )50غرام.
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• يارى ئاستةنط (بةربةست) ثيَك ديَت لة (ضار) جؤر :
•

بؤ ثياوان

•

بؤ ئافرةتان ( 100م 400 ,م ) بةربةست .

•

ثيوانةى بةربةست :

•

دريَذى = 120سم

•

ثانى ستوونى دارةكة =7سم

•

كيَش بةربةست =  10كيلوطرام

( 110م 400 ,م ) بةربةست .

• قؤناغة هونةرييةكانى رِاكردنى()110م بةربةست:
• راكردن لة سةرةتا تاوةكو بةربةستى يةكةم
• هةنطاوى بةربةست
• جوولةيى ثيَى ثيَشةوة
• جوولةيى ثيَى دواوة(ثيَى لةسةر هةستاو)
• كارى دةستةكان
• شيَوةى ناوقةد
• شيَوةى هةنطاوةكان لةنيَوان بةربةستةكان
• لة بةر بةستى كؤتايى تاوةكو هيَلى كؤتايى
ثيَوانةكانى رِاكردنى بةربةست بةثيَى ياسا نيَودةولةتيةكانى طؤرِةثان وميدان

جؤرى
ثيَشربِكيَكة

رةطةز

بةرزى ثيوانةكان

دوورى نيَوان
سةرةتاو يةكةم
بةربةست

دوورى نيَوان

دورى نيَوان
دوا بةربةست و

بةربةستةكان

هيَلى كؤتايى

9.14م

14.02م
40م

تازة ثيَكةيشتوان

الوان

ثيَكةيشتوان

110م

كورِان

91.04سم

99سم

1.06سم

13.72م

400م

كورِان

84سم

91.04سم

91سم

45م

35م

100م

كضان

76سم

84سم

84سم

13م

8.5م

10.5م

400م

كضان

76سم

76سم

76سم

45م

35سم

40سم
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❖ قؤناغة هونةرييةكانى يةك باز:
• قؤناغى وةستانى ئامادةكارى
• قؤناغى رِاكردنى نزيك بوونةوة
• قؤناغى بةرزبوونةوة
• قؤناغى فرين

❖ فرين دةبيَتة سىَ جؤر :
• رِؤيشنت لة هةوا (طریقة المشي في الهواء)
• خؤ هةلواسني (طریقة التعلق)
• كرموَلةبوون (خربوونةوة) (طریقة التكور))

هةولَدانة نادروستةكان (احملاولة الفاشلة):
• هةولَدان ئةذمارناكريَت ئةطةر ياريزان ثىَ بة بة تةختةى قور بكةويَت.
• هةولَدان ئةذمارناكريَت ئةطةر ماوةى يةك خولةك بةسةرضوو.
•

هةولَدان ئةذمارناكريَت ئةطةر ياريزان طةرِايةوة بؤ دواوة لة ضالَى دابةزين .

• هةولَدان ئةذمارناكريَت ئةطةر ياريزان هةر ريطايةك لة ريَطاكانى بةكاربهيَنيت بؤ ئةوةى زياتر خؤى هةلبدات .
•

هةولَدان ئةذمارناكريَت ئةطةر ياريزان كةوتة دةرةوة ى ضالَى دابةزين .
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ويَنةى يةك باز( الوثب الطويل )

• قؤناغة هونةرييةكانى سىَ باز:
•
•
•
•
•
•
•

قؤناغى وةستانى ئامادةكارى
رِاكردنى نزيك بوونةوة
بةرزبونةوة
هةنطةشةلة
هةنطاو
بازدان
كةوتنةوة (نيشتنةوة)

• شيَوازى هةستان ئةطةرثيَ راست بيَت ( راست – راست – ضةث ) ئةطةرثيَ راست بيَت ( ضةث  -ضةث  -راست )

• مةيدانى سىَ باز:
•
•
•
•

درِيذى نزيك بوونةوة (طریق اآلقتراب ) () 45-40مةتر و ثانى (عرضها) 1.22م.

تةختةى هةلَسان (لوحة االرتقاْ ) 20سم  ,تةختةى قور (صلصال) 10سم.
شويَنى دابةزين (منطقة الهبوط) دريَذى  9م وثانى (  )3 -2.75مةتر.
هيَلى ياريطا  5سم .

• لةتةختةى هةلَسان (لوحه االرتقاء) تاوةكو ضاىل دابةزين (منطقة الهبوط)  13مةتر.
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• ياسا و ثيَوانةكانى سآ باز :
• ريكخستنى (ريزبةندى) ياريزان بة طويَرةيى قورعة دةبيَت.
• هةر ذماركردنى باشرتين هةولدان لة نيَوان طشت هةولدانةكان.
• ئةطةر هاتوو ذمارةيى ياريزانان هةشت بيَت يان كةم تر ئةوا هةر ياريزانيَك بؤى هةية شةش هةولدان جىبةجآ بكات
،بةالم ئةطةر ذمارةيى ياريزانان لة هةشت زياتر بيَت ئةوا هةر ياريزانيَك بؤى هةية سآ هةولدان جآبةجآ بكات.
• سآ باز ثيَك ديَت لةسآ هةنطاو (ثةلةكردن -هةنطاو -بازدان)ثةلةكردن بةيةكيَك لةثآيةكان دةست ثآدةكات وة
دابةزين لة سةر هةمان ثآ دةبيَت وة هةنطاوى دواتر بة ثيَيةكةيى تر جآ بةجآ دةكريَت و دابةزين لةناو ضااليى بة
هةردوو ثآ دةبيَت.
•

بةاليةنى كةم ثانايى ريَطايى راكردن بؤ نزيك بوونةوة دةبيَت ()1.22سم ،هةروةها دريَذيةكةشى دةبيَت (  )45-40بيَت.

• نابيَت دوورى نيَوان هيَلى نزيك بوونةوة و شويَنى دابةزين لة()21م كةمرت بيَت.
• هيَلى(لوحة)ى نزيك بوونةوة دةبيَت لة دار دروست بكريَت يان هةر ماددةيةكى رةقى طوجناو،وة دةبيَت دريَذيةكةيى
لةنيَوان (121سم122-سم) وة ثانيةكةيى (19,8تا20,2سم) وةزؤرترين قؤاليى (10سم)بيَت،وةهةروةها بة
رةنطى سثى بؤية دةكريَت.
• (لوحة الصلصال)لة دوايى (لوحة االرتقاء)ديَت بةئاراستةيى ضااليى بة دريَذيى (121سم122-سم) وة ثانيةكةشى
دةبيَت( 9,8سم تاوةكو10,2سم).
•

لةسآ باز دوورى نيَوان(لوحة االرتقاء)و ليَوارةكانى ضااليى دةبيَت ()13م بيَت.

 دريَذيى ضااليى دةبيَت بةاليةنى كةم ()9م بيَت.
 ثانى ضااليى بةاليةنى كةم دةبيَت ( )2.75سم بيَت.
 هةموو بازدانةكان ثيَوانة دةكريَت لة نزيك ئةو شويَنةى كةوا ياريزان بة جآى هيَشتووة تاوةكو هيَلى نزيك بوونةوة ،
وة هةموو ثيَوانةكان بةشيَوةيى ستووونى دةبيَت بةرةو هيَلى نزيك بوونةوة .
 بؤ تةندروستى ثيَوانة كردنى سآ باز ثيَويستة ئاستى (مل)ة كة لة شويَنى دابةزين لةئاستى (لوحة االرتقاء).
 ريَطة نادريَت بة ياريزان نيشانةيةك لةسةر ريَطايى راكردن بؤ نزيك بوونةوة دابنيَت ،بةالم بة جؤريَك دةتوانيَت
نيشانةكة دابنيَت كةوا ثيَشرت ليَذنةيى ريَكخستنى ئطادار كردبيَتةوة.
 ريطة نادريَت بة ياريزان ريَطايى راكردن بؤ نزيك بوونةوة بةكاربيَنيَت بؤ مةبةستى راهيَنان كردن.
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• هةلَةكانى سآ باز:
❖ دواكةوتنى ياريزان زياتر لة دةقيقةيةك (1خولةك).
❖ نةطةيشتنى ياريزان بؤ ناو ضااليى بازدان.
❖ ئةطةر هاتوو ياريزان بطةريَتةوة دواوة لة ناو ضاالييةكة دوايى بازدان.
❖ ئةطةر هاتوو ياريزان ثيَ ئازادى بةر زةوى بكةويَت لة كاتى بازدان.
❖ ئةطةر هاتوو ياريزان هةر هؤكاريَكى سوران بةكاربيَنيَت لة هةوادا.
❖ ئةطةر هاتووو ياريزان هةر بةشيَكى لةشى بةر هيَلى نزيك بوونةوة بكةويَت ،ئةمةش ياريزانةكة ض لة كاتى
رؤيشنت بيَت يان لة كاتى بازدان بيَت.
❖ ئةطةر هاتوو ياريزان بكةويَتة دةرةوةى ضالَى مل لة كاتى بازدان.
❖ ئةطةرهاتوو ياريزان هةلة لةسآ هةنطاوةكانى بازدان بكات.
❖ ئةطةر هاتوو ياريزان لة دةرةوةى هيَلةكانى تةنيشت باز بدات.
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قؤناغة هونةرييةكانى هاويَشتنى ساث(ديسك) قورص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ئامادةبوون
طرتنى قورص
جوالنةوةى قورص (مرجحة كردن)
سوران
هاويَشتنى ساث(قورص)
رزطاربوون و جيَطريبوون

• هةلَدانى ديسك (قورص) :
 كيَشى قورص بؤ ثياوان ( )2كيلؤطرام.
 كيَشى قورص بؤ ئافرةتان ( )1كيلؤطرام.
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❖ ضؤن كةسيَكى سةرةتا فيَرى هاويَشتنى ساث (قورص) دةكةيت ؟
• ثيَى ضةثى لة ثيَشةوة دةبيَت و وة ثيَى راستى لة دواوة دةبيَت ،دواتر سورانى ساث بة ثةجنةى شهادة لة ناو لةثى دةست .
• ثيَى ضةثى لة ثيَشةوة دةبيَت و وة ثيَى راستى لة دواوة دةبيَت  ،دواتر سورانى ساث بة ثةجنةى شهادة لة ناو لةثى دةست
،دواتر بةرز دةكةينةوة بؤسةرةوة .
• ثىَ ضةثى لة ثيَشةوة دةبيَت و وة ثيَى راستى لة دواوة دةبيَت  ،دواتر هاويَشتى ساث بؤ ثيَشةوة بة هيَواشى بةئاراستةى ميلى
كاتذميَر .
• ثيَى ضةثى لة ثيَشةوة دةبيَت و وة ثيَى راستى لة دواوة دةبيَت  ،دواتر سىَ جار (مرجحة) بة ساث دةكات و دواتر لةسةر ثيَى
ضةث دةسورآ و ساث دةهاويَذي بة هيَواشى .
• ثيَى ضةثى لة ثيَشةوة دةبيَت و وة ثيَى راستى لة دواوة دةبيَت  ،دواتر سىَ جار (مرجحة) بة ساث دةكات و دواتر لةسةر ثيَى
ضةث دةسورآ  ،دواتر لةسةرثيَى راست دةسورآ و ساثةكة دةهاويَذآ .

• قؤناغة هونةرييةكانى بازدانى بةرز:
• قؤناغى راكردن بؤ نزيك بوونةوة
• قؤناغى نزيك بوونةوة
• قؤناغى (فرِين)
• قؤناغى دابةزين
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طؤرةثان و ميدان
ياري ثؤستة (بريد  ,تتابع )
ثيَشربكيَى رِاكردنى ثؤستة يةكيك لة يارية كؤنةكان ى طؤرةثان وميدان دادةنريَت كة سةرجنراكيَشة و زؤرترين جةماوةرى هةية.
دارى ثؤستة بريتية لة لولَةيةكى بةتال يان تةختة يان هةر كانزايةكى تر دريَذى ( ) 30 – 28سم  ,كيَشى ( )50غرام
 ,ضيَوة  130 – 120سم

دووريطا هةية بؤ وةرطرتنى دارى ثؤستة لةرووي سةيركردن دةبيَتة:
• ريَطاى سةيركردن  :ئةم ريطاية لة رِاكردنى  400 ×4م ثؤستة بةكارديَت .

• ريَطاى سةيرنةكردن  :لةرِاكردنى 100 × 4م ثؤستة بةكارديَت.

وةرطرتنى دارى ثؤستة لة شويَنيك ئةجنام دةدريت ثيَى دةوتريَت شويَنى طؤريَن سندوق التسليم (دان و وةرطرتن) كة
ماوةكةى ( )30م ئةو ياريزانة دارةكة وةردةطريَت بؤى هةية ()15م بيَتة ثيَشةوة لة شويَنى طؤرين  ,بةالم ناتوانيَت
دارةكة وةربطريَت ()15م  ،ياريزان دارةكة وةردةطريَت بؤى هةية ()15م بؤ بضيَتة ثيَشةوة  ،لة شويَنى طؤرينى دارةكة
كةماوةكةى ()30م دارةكة وةربطريَت وةباشرتين جيَطا بؤ وةرطرتن لة سىَ بةشى دواوة شويَنى طؤرينى دارةكة بيَت.
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رِاكردنى 100 × 4م ثؤستة لة ( )4ياريزان ثيَك ديَت:
• ياريزانى يةكةم 100م بةشيَوةى قةوس تةواو دةكات.
• ياريزانى دووةم  100م بةشيَوةى راست تةواو دةكات .
• سيَيةم هةمان ياريزانى يةكةم 100م بةشيَوةى قةوس تةواودةكات .
• ضوارةم هةمان ياريزانى دووةم 100م بةشيَوةى راست تةواودةكات .

رِاكردنى 400 × 4م ثؤستة لة ( )4ياريزان ثيَك ديَت :
ياريزانى يةكةم 400م تةواو ئةكات لة تراكى (جمال) ى خؤى .
ياريزانى دووةم  100م تةواو دةكات دواى ئةوة ديَتة سةر تراكى (جمال) ى يةكةم.
ياريزانى سيَيةم 400م تةواو دةكات
ياريزانى ضوارِةم 400م تةواو دةكات و تا هيَلى كؤتايى .
❖ جؤرةكانى ثيَدان و وةرطرتنى دارى ثؤستة :
ثيَدان و وةرطرتنى دةرةكى(اخلارجى):
 oيةكةم ياريزان

دارةكة لة دةستى ضةثةيةتى.

 oدووةم ياريزان

بةدةستى رِاستة وةردةطريَت و دةيطؤريَت بؤ دةستى ضةثة.

 oسىَ يةم ياريزان

بةدةستى رِاستة وةردةطريَت و دةيطؤريَت بؤ دةستى ضةثة.

 oضوارِةم ياريزان

بةدةستى رِاستة وةردةطريَت  .بةبىَ طؤرين .
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ثيَدان و وةرطرتنى ناوةوة (الداخلى):
❖ يةكةم ياريزان

دارةكة لة دةستى راستةيةتى.

❖ دووةم ياريزان

بةدةستى ضةثة وةردةطريَت و دةيطؤريَت بؤ دةستى رِاست.
بةدةستى ضةثة وةردةطريَت و دةيطؤريَت بؤ دةستى رِاست.

❖ سىَ يةم ياريزان

بةدةستى ضةثة وةردةطريَت بةبىَ طؤرين .

❖ ضوارِةم ياريزان

ثيَدان و وةرطرتنى تيَكةل (المختلط) :
❖ يةكةم ياريزان

دارةكة لة دةستى راستةيةتى.

❖ دووةم ياريزان

بةضةثة وةردةطريَت.

❖ سىَ يةم ياريزان

بة رِاستة وةردةطريت.

❖ ضوارِةم ياريزان

بةضةثة وةردةطريَت و ئةو ريطايةش بةكارديَت (ضةث  -راست  -ضةث  -راست)

❖ جؤرةكانى ثيَدانى دارى ثؤستة:
❖ لة خوارةوة بؤ سةرةوة (من االسفل اىل االعلى )
❖ لة سةرةوة بؤ خوارةوة (من االعلى اىل االسفل)
هةلَةكانى دارى ثؤســـــتة:
دةرضونى سةرةتا
دةرضوون لة تراك(جمال)100×4
بةربوونةوةى درار
فريَدانى دار
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شويَنى طؤريَن سندوق التسليم (دان و وةرطرتن)
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“شيَوازى طرتنى دارى ثؤســـــــــتة”
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