
 على ٌعتمد الرمح مسن أن حٌث الرمح، لمسن طرٌمة من أكثر هنان الرمح مسن الرمح لرمً والتعلٌمٌة الفنٌة المراحل

 طرٌمه من أكثر وهنان لدٌهم، المناسبة الطرٌمة ٌختار أن رامً كل على ٌجب لذلن الرامً، أصابع ولوة وطول، طبٌعة،

 الحافة على ملتفتان والسبابة اإلبهام، ٌكون بحٌث الرمح الرامً ٌمسن أن ٌجب الطرٌمة هذه فً: األمرٌكٌة المبضة: وهم

 وجسم الساعد، بٌن الزاوٌة تكون الرمٌة هذه وفً بموة، الرمح لبضت علً الٌد أصابع بالً وتلفت الكردونً، للملف العلٌا

 العلٌا الحافة على ملتفت سطىوالو اإلبهام، أصبع تكون أن ٌجب المبضة هذه: الهنغارٌة المبضة. ٌمكن ما أكبر الرمح

 حول بموة تلتف األصابع وبالً الٌد، تجوٌف فً تثبت التً المبضة خلف ممتد السبابة أصبع وٌكون الكردونً، للملف

 طرٌمة المنزل فً للمبتدئٌن الٌدٌن عضالت تموٌة كٌفٌة ولوانٌنها الجلة رمً تعرٌف: أًٌضا شاهدوا الزوار. الرمح ممبض

 العلٌا الحافة على ملتفت األوسط أصبع ٌكون أن ٌجب المبضة هذه عن أما: الفنلندٌة المبضة الصحٌحة السكوات رٌاضة

 تلتفت أنها مع تمرٌبًا الرسغ مع استمامة على تكون السبابة أصبع أما الممتد، اإلبهام أصبع ٌالمس ال ولد الكردونً، للملف

 إال الفنلندٌة المبضة كثًٌرا تشبه: األلمانٌة المبضة. للٌد الطبٌعً التجوٌف فً الروح لبضة وتثبت الرمح، لبضة حول برفك

 ألعلى الرمح لرمً وذلن الرمح، لبضة حول االلتفاف من بدالً  الرمح لبضة تحت ٌثبتان والبنصر الخنصر، أصابع أن

 بٌن الرمح ٌمر بحٌث الرمح لمسن طرٌمه أجدد تعتبر: الممصٌة الطرٌمة. الكتف أعلى الرمح حمل الحاالت فً خاصة

 اآلخر الجانب على األخرى الثالث واألصابع جانب، على واإلبهام السبابة، أصبع ٌكون بحٌث والوسطى السبابة، إصبعً

: صحٌحة بطرٌمة الرمح لحمل طرق ثالث هنان الرمح حمل المالكمة لعبة فً المضاة عدد كم:  أًٌضا شاهد. الممبض من

 االتجاه فً الرمح سن وٌكون الكتف، فوق الرمح حمله. ألعلى االتجاه فً ٌكون الرمح وسن الكتف، فوق الرمح حمله

 ٌجب المرحلة هذه: األولى المرحلة: مرحلتٌن إلى تنمسم المرحلة هذه الهدف من االلتراب. اإلبط أسفل الرمح حمل. ألسفل

: الثانٌة المرحلة. السرعة فً خطوة كل تتدرج أن وٌجب خطوة، 01 إلى 01 من الضابطة نمطة من الجري الرامً على

 هنا الثانٌة الضابطة العالمة عند الٌسرى المدم لدوم عند تبدأ التً للرامً األربعة الخطوات تكون أن ٌجب المرحلة هذه فً

 الثانٌة، الخطوة مؤدٌة الٌسرى المدم تتمدم التً الٌمنى للمدم األولى الخطوة فً أسفل للخلف الرمح سحب الرامً على ٌجب

 بالخطوة الٌمنى المدم تتمدم ثم. الخلف إلى بالكامل الربح سحب تم ٌكون أن ٌجب وهنا اتساع، الخطوات أطول وتكون

 بالمدم تبدأ والتً واألخٌرة، الرابعة، الخطوة ثم. الخلف إلى مائاًل  الجسد وٌكون الٌسرى المدم مع تتماطع التً الثالثة

 عملٌة تبدأ ثم ارتكاز، كماعدة األرض على ثابتتان المدمان وتكون أواًل، األرض إلى بالكعب الرجل تصل بحٌث الٌسرى

 الٌمنى الرجل تترن. للجسد كرافعة تعمل حتى األرض على مرتكزة الٌسرى الرجل تستمر أن ٌجب التوازن حفظ. الرمً

 لوس أمام الخروج وعدم الجسم، إتزان على للمحافظة الخامسة الخطوة تعمل األمام إلى تمدمها لمتابعة األرض على

 حمك كلما بإتمان تنفٌذها تم ولد بانسٌابٌة، تنفٌذها وتم المراحل هذه الالعب أتمن كلما الرمح لرمً رئٌسٌة مراحل. الرمح

. عملها ٌجب التً المراحل وهذه واستخدامها، لن، األنسب واختٌار الرمً، طرق إتمان ٌجب لذلن أفضل، نتائج الالعب

 .النهائٌة المرحلة. الرئٌسٌة المرحلة. الرمح لرمً االستعداد مرحلة. االبتدائً الوضع مرحلة

 

 


