
  الدرس األول:مقياس السباحة 

   هاالسباحة وتاريخ ماهية

السباحة كان العوم الذي وجد بوجود الحياة، فقد فطر اهللا الكثير من المخلوقات على  قبل
العوم، واستطاع اإلنسان العوم منذ وجد على ضفاف األنهار والبحيرات والبحار، ولقد مارسه اإلنسان ثم 

ديمة قدم مارس السباحة كضرورة دفاعية أو هجومية في تصديه لألخطار المحدقة به. وعليه فالسباحة ق
التاريخ نفسه، مارسها الفراعنة القدماء، تدل على ذلك اآلثار الفرعونية الموجودة في متحف اللوفر في 
باريس، والتي يمثل بعضها المصريين القدماء وهم يسبحون في نهر النيل، وتدل ملحمة اإللياذة 

في المجتمع اإلسبارطي، كانت لهوميروس أن اإلغريق عرفوا السباحة واستعملوها في معاركهم الحربية، و 
السباحة مادة إجبارية يتعلمها كل طفل وفيها شاع نعت الرجل الجاهل للرجل الذي ال يعرف القراءة 
والسباحة، أما الرومان فكانوا يدربون جيوشهم على اجتياز األنهار مع كامل المعدات الحربية سباحة 

 .(نيرون) السباحة مدة أربعين سنة لعدة أميال يومياولقد مارست (أكروبين) والدة اإلمبراطور الروماني 

أما ملك فرنسا شارلمان فقد بنى حوضا للسباحة يتسنى له ممارسة هذا النوع من الرياضة، وتابعه لويس 
  .الرابع عشر الذي كان يقيم مباريات السباحة في نهر السين ويشترك فيها شخصيا

(الغطاس) دليال مهما على زيادة اهتمام الناس بهذه  1538وكان ظهور الكتاب األول عن السباحة عام 
عن سباحة  1816الرياضة التي استمرت في التطور واالنتشار، حتى ظهر كتاب (جونفروست) سنة 

  .الصدر، وكان المؤلف مدرسا للسباحة فشرح مبادئ سباحة الصدر بشكل علمي
-جرى في اليابان على عهد األمبراطور غو تنظيم أول لقاء دولي في السباحة 1693بعد ذلك تم العام 

لكاتبه الفرنسي ميلشيسيدك تيفينو شارحًا  1896العام ” فن السباحة“وتبع ذلك وضع كتاب جديد  ،يوزي
وقد ترجم هذا الكتاب لإلنكليزية وظل مرجعا  ،شكل بدائي عما نعرفه اليوم ،فيه طريقة سباحة الصدر

  .بنجامين فرانكلين أحد مؤسسي الواليات المتحدة األميركيةأساسيا لعدة سنوات تلت. وقرأه حينها 

جمعية شينكيانغ إلنقاذ “تم تأسيس أول جمعية متخصصة باإلنقاذ في الصين  1708العام 
وتوالى بعد ذلك وضع الكتب المعنية بشؤون السباحة في ألمانيا والدنمارك وبريطانيا. وتم العام ” الحياة

  .في منطقة أبساال” أبساال سيمسالسكاب“احة ما زال موجودًا إلى اليوم تأسيس نادي سويدي للسب 1796

أما السباحة كمفهوم رياضي فلم تعرف ظهورًا واسعًا إال في بدايات القرن التاسع عشر فالعام 
  ُأنشئت المنظمة الوطنية البريطانية للسباحة وأخذت تنظم منافسات ومسابقات.  1837

  

  



  :يالدرس الثانمقياس السباحة 

 وفي ذلك الوقت استخدم معظم السباحون تقنية شبيهة جدًا بسباحة الصدر
أقيمت مسابقة في بريطانيا شارك فيها سباحون من البلد المضيف الذي كانوا يعتمدون  1840العام 

وقد فاز األميركيون بسهولة  ،تقنية الصدر وآخرون من الواليات المتحدة األميركية اعتمدوا تقنية الكرول
  .كون سباحة الكرول أسرع من الصدر. ودائما بتقنيات مختلفة عما هو اليوم

حين سافر مدرب السباحة  1870وقد ظل البريطانيون على تقنية سباحة الصدر حتى العام 
ول حيث تعرف عن كثب على طريقة سباحة الكر  ،الواليات المتحدة الى   arthorالبريطاني أرثور 

وكانت تعرف باسم ترادجين. وكانت عبارة عن ضربات متتالية للذراعين من  ،المنتشرة بين المواطنين
  .فوق الرأس مع التفاف للجسم في كل مرة من جنب إلى آخر

بنى الملك األلماني  1879والعام  ،في إنكلترا 1862غلقة شيدت العام أولى األحواض الم
  .أول حوض من نوعه مضاء ويتم تسخين ماءه كهربائياً  لودفينغ الثاني في قصره ليندهورف

أخذت السباحة تأخذ أكثر الطابع التنظيمي مع تأسيس االتحاد الدولي للعبة في التاسع عشر 
والدول  ،اب لندن األولمبية في العام نفسهفي فندق مانشستر وذلك بعد نهاية ألع 1908العام  جويليةمن 

. يرأس االتحاد اليوم الجزائري والسويد ،المجر ،ألمانيا ،فرنسا ،الدنمارك ،بريطانيا ،بلجيكاالمؤسسة هي 
  .2009مصطفى العرفاوي حتى العام 

أما التطور السريع للسباحة وحركاتها، فقد بدأ عندما انتقلت السباحة من البحار واألنهار إلى 
، 1837سباحة في لندن عام أحواض السباحة وتكونت لها الجمعيات واألندية فظهرت الجمعية األهلية لل

. أما االتحاد الدولي للسباحة، 1896وتحولت إلى أول اتحاد للسباحة خاص بالهواة في إنكلترا عام 
 .1908فتأخر ظهوره حتى سنة 

  

  

  

  

  

  

  



  الدرس الثالث:مقياس السباحة 

  : تطور وانتشار السباحة

 1844، وأقيمت مسابقتها األولى عام 1840سباحة الصدر باالنتشار ابتداء من العام  بدأت
التي فاز بمعظم سباقاتها أحد الهنود الحمر. ثم ظهرت سباحة الجنب مع ظهور الذراع خارج الماء عام 

1855.  

 Fredrick (أما سباحة الزحف على البطن، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا باسم عائلة (كافيل
Cafill   الذي حاول عبور المانش مع زميله اإلنكليزي الكابتن (ويب) ولكنه لم ينجح، فسافر إلى

أستراليا، وعمل مدرسا للسباحة فاشترك أحد أبنائه (ريتشارد كافيل) في المسابقات التي أجريت عام 
و ومنها سافر (كافيل) إلى أميركا، وعمل مدربا في سان فرنسيسك 1903في لندن. وفي عام  1902

انتشرت طريقة سباحة الزحف على البطن وأشهر أبطالها في ذلك الزمن (جوني ويسملر) وفي عام 
برز اليابانيون هذا النوع من السباحة وبرعوا فيه ثم انتشرت هذه الطريقة في كل أنحاء العالم  1932

  .وأخذت بها معظم الدول وال زالت إحدى أهم طرق السباحة وأسرعها

ظهرت سباحة الفراشة أو الدولفين، أما سباحة الظهر، فقد تطورت كثيرا منذ  1948في عام 
فقد كانت حركاتها تؤدي مثل حركات سباحة الصدر،  1917نشأتها بعد الحرب العالمية األولى سنة 

فتطورت وأصبحت ضربات األيدي مثل ضربات (الكرول) سباحة الزحف على البطن، مع ضربات 
  .األرجل

والجدير بالذكر أن السباقات الطويلة في السباحة، سبقت السباقات القصيرة تاريخيا، وأهم 
سباق قديم كان سباق المانش، وهذه السباقات تختلف عن السباقات القصيرة ليس في المسافة فحسب 

لخاصة، أما وٕانما بطرق التدريب والتنفيذ، ولهذا النوع من السباحة تنظيماته وقانونه وطرقه التحكيمية ا
  :سباقاته فتقام في البحار واألنهار والبحيرات ولها خط سير محدد، وأشهر هذه السباقات هي

  .كلم 33إنكلترا) مسافته  –سباق المانش (فرنسا  .1
  .كلم 30نابولي (إيطاليا) مسافته  –سباق كابري  .2

  .كلم 57القاهرة) مصر مسافته  –سباق النيل الدولي (حلوان  .3
 .كلم 45سباق أو نتاريو (كندا) مسافته  .4

 التاريخ األولمبي للسباحة 

ومنذ ذلك الحين تم  1896دخلت السباحة الجدول األولمبي منذ الدورة األولى في أثينا 
وقد سجل أول حضور نسائي في  ،ولم يكن مسموحًا للنساء المشاركة ،اعتمادها في جميع الدورات



ا. وتعتبر السباحة إلى جانب ألعاب القوى أكثر الرياضات شعبية في ولم يغب من وقته 1912أولمبياد 
  .األولمبياد ودائمًا ما تشهد إقباًال كبيرًا كما أنها تضم أكبر عدد من المسابقات بين سائر األلعاب

اقتصر برنامج الدورة األولى على السباحات الحرة وكانت هنالك مسافات ومسابقات مختلفة 
وسباحة تحت الماء وسباحة الحواجز العام  ،1896م حرة العام 1200م حرة و500لم تعد موجودة مثل 

فاعتمدت سباحة الصدر والظهر منذ  ،وتباعًا دخلت سباحات أخرى وتقنيات جديدة ،وغيرها 1900
وتلك كانت المرة الوحيدة المماثلة  ،التي تم فيها قياس المسافات بالياردة وليس المتر 1904الدورة الثالثة 

  .ي التاريخ األولمبي الحديثف

فمنافسات الدورة  ،لم تكن المنافسات في البداية تجري في أحواض محددة المقاييس كما اليوم
 ،في نهر السين الفرنسي 1900والثانية  ،جرت في مياه البحر األبيض األبيض المتوسط 1896األولى 
م في وسط ستاد 100حوض بطول  فتم بناء 1908أما العام  ،في بحيرة اصطناعية 1904والثالثة 

  .اعتماد التوقيت االلكتروني 1912وقد شهدت دورة استوكهولم  ،ألعاب القوى الرئيسي
وقد كان آنذاك السباحون ينطلقون من حافة  ،1924مترًا اعتمد في دورة  50أول حوض بطول 

الق منذ دورة برلين وقد سجل اعتماد قواعد االنط ،إذ لم يكن هنالك قاعدة خاصة لالنطالق ،الحوض
1936. 
 ،توصل سباحو الصدر إلى أن رفع اليدين فوق الرأس معًا أثناء السباحة يزيد من سرعتهم 1940العام 

لكن تلك التقنية منعت فيما بعد وباتت من تقنيات سباحة الفراشة التي دخلت الجدول األولمبي العام 
1952. 

أما النظارات  ،إدخال الدوران بشكله الحالي 1950م تواصلت التطورات في رياضة السباحة وشهد العا
   .في مونت كندا 1976المائية فسجل أول سماح لها العام 

تعتبر مسابقات الرجال والسيدات متشابهة في الدورات األولمبية باستثناء سباحة المسافة 
 .م1500بينما يسبح الرجال مسافة الـ ،م800فالسيدات تسبحن مسافة الـ ،الطويلة في الحرة

وعلى صعيد المستويات تأتي الواليات المتحدة األميركية في المقدمة لكنها ليست وحيدة فدول أستراليا 
وروسيا وهولندا وفرنسا وكذلك الصين واليابان تملك مستويات متقدمة. أما بالنسبة للمشاركات فالنمسا 

فيما غابت  ،نافسات السباحة في جميع الدورات األولمبية الحديثةهي الدولة الوحيدة التي شاركت في م
 .بسبب المقاطعة السياسية 1980الواليات المتحدة دورة واحدة العام 

  

  



  الدرس الرابعمقياس السباحة 

 البرنامج األولمبي

  رجالـ 

 ،م صدر200 ،م ظهر200 ،م حرة1500 ،م فراشة100 ،م حرة100 ،م ظهر100 ،م صدر100
 ،م متنوع100×4 ،م حرة100×4 ،م متنوع400 ،م حرة400 ،م متنوع200 ،م فراشة200 ،م حرة200

   .كلم 10ماراتون  ،م حرة50 ،م حرة200×4

 
  سيدات ـ

م 1500م حرة عوضًا عن الـ800فيسبحون  ،أما مسابقات السيدات فهي نفسها باستثناء المسافة الطويلة
 .علمًا أن الماراتون يدخل ضمن برنامج السيدات أيضًا وبنفس المسافة ،حرة

 

 ةنبذة عن الرياضات المائي

نتيجة طبيعية للزيادة الملحوظة التي  1908في عام  ةلقد كان تأسيس االتحاد الدولي للسباح
. فعلى سبيل المثال تضمنت أول ةتها األحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها دورة االلعاب األولمبيشهد

. ولكن و على اي حال لم تكن أحداث السباحةدورة أولمبياد في العصر الحديث ثالث مسابقات في 
قبل  ةتضمنت منافسات االلعاب األولمبي متفق عليها. ةحينها لقوانين وتعاريف دولي ةخاضع السباحة
غير المألوفة كالسباحة تحت  األحداثو من الفعاليات  ةمجموعة متنوع ةحااالتحاد الدولي للسبتأسيس 
) . 1904و فعالية االندفاع للغوص عام (،)1900متر ( 200سباحة موانع لمسافة  ،) 1900الماء (
لم تكن المواقع  ،متر 100قياس  السباحةقبل أولمبياد لندن عندما تم استخدام حوض و  ،كذلك

نهر السين عام  ،1896مقننة، مثًال ُأستخدم المحيط عام جراء المنافسات ذات مقاييس المستخدمة إل
ولغرض  .1904عام  األمريكيةيات المتحدة في منطقة سينت لويس في الوال ةبحيرة صغير  ،1900

التقى ممثلو الدول المشاركة لكل من ألمانيا  ةن وتأسيس مجلس لالجتماعات الدوليتوحيد القواني
و السويد) في فندق مانشستر على هامش دورة  ،هنغاريا ،بريطانيا ،فرنسا ،فنلنده ،الدنمارك ،بلجيكيا،

لُيعلن ومنذ ذلك الحين تأسيس االتحاد الدولي للسباحه  1908/ 19/7األولمبياد الرابعة في لندن بتاريخ 
 السباحةالشروط الخاصة بومحدد تمثل في توحيد القوانين و  . كان الهدف من ذلك االجتماع واضح

أخيرًا لضمان و  ،عمل قائمة خاصة بهاو  القياسية األرقاممراقبة وتسجيل نتائج  ،والغطس وكرة الماء 



في السنوات األربعين األخيرة  .الغطس وكرة الماءو  عاب األولمبيه في السباحةنجاح مسار منافسات االل
أول بطولة لكأس  ،) 1973تحققت إنجازات بارزه في مجال هذه الرياضة كبداية البطوالت العالمية عام(

بطوالت العالم في السباحة للمسافات  ،)1984الفعالية األولمبية للرقص المائي ( ،) 1979العالم (
التطورات في توظيف التكنولوجيا خصوصًا  ،) 1994بطولة الجراند بري للغطس( ’ ،) 1993القصيرة (

جديده كبطولة لسباحة ليشمل فعاليات تطور برنامج سباقات او  ،في مجال معدات القياس اإللكترونية 
 .البطولة المفتوحة للسباحةاألساتذة للسباحة و 

  

  الدرس الخامس:مقياس السباحة 

 ةفروع الرياضة المائي

منافساتها  الملحق التعريفي ،ريخيةتتضمن هذه الرياضة عدة فروع أولمبية .اكتشفها عن طريق النبذة التا
  .معداتهاو 

  الغطس ·

  السباحة ·

   الرقص المائي ·

  كرة الماء ·

  : تعريف رياضة الغطس

الرشاقة مع الموازنة بينهما. درجات تطلب من المتنافسين فيها القوة و الغطس هي رياضة تخصصية وي
التقييم فيها تبنى على خمسة مستويات (ا،ب ،ج،د،ه ) يتم االعتماد عليها لحساب النقاط. يتضمن 

تمنح النقاط  لفي ، معكوس ، باطني ، برم ، الوقوف على الذراع والغطس األساليب التالية : أمامي، خ
  .اإلجادة فيهحسب أداء األسلوب و 

 
  نبذة تاريخية

ي للسباحة ال يعد الغطس رياضة منفصلة عن باقي الرياضات المائية بل هي تحت اشراف األتحاد الدول
 الرياضة في الثمانينيات منبدأت المنافسات في هذه ، و 1843الذي نشر في ألمانيا وذلك في عام 

. ويتم عادة عرض نتائج كرة الماءاحة والغطس والسباحة األيقاعية و القرن يشرف على كل من السب
الغطس في القرنين الثامن شهرة رياضة الغطس مع نتائج منافسات السباحة. يعزى انتشار و  منافسات



يث أنشأوها من خالل تبني أسس رياضة األلمان حبالدرجة األولى إلى السويديين و  التاسع عشرعشر و 
التاسع عشر زار مجموعة من الجمباز وكان أول كتاب صدر عن الغطس ببريطانيا. في نهاية القرن 

قدموا فيها عروضًا متعددة حفزت حينها على انشاء أول منظمة تختص الغطاسين السويديين بريطانيا و 
  1901مذلك في عالرياضة وهي اتحاد الغطس للهواة و بهذه ا

 

  قواعد رياضة الغطس

فوقهم على درجة ، ويعتمد تلنقاط من مجموع عشرةيقوم المتسابقون بمجموعة من الغطسات وتحرز ا
 تحسب النقاط من قبل الحكام نسبًة الى درجة الصعوبة التي تتضمنها عدد المحاوالتالمهارة و األداء. و 

السقوط. فعلى سبيل المثال االنقالب المعكوس بدرجة دقة زاوية المبذولة مثل البرم واالنقالب واالنطواء و 
يعتبر من الحركات األكثر صعوبًة. يتألف التحكيم من مجموعة تضم سبعة  4.5مع البرم بدرجة  1.5

قفزه أمور عدة كتوجه الغطاس و  حكام يقومون بتسجيل النقاط في الغطس يحددون الدرجة بناءًا على
، حيث يعطي أربع منهم تتكون لجنة التحكيم من تسعة حكامالتزامني ف. أما في الغطس ودخوله الماء

قاط للتزامن بين كال الغطاسين النقاط للقفزة التي يقوم بها كل من الغطاسين بينما يعطي الخمس البقية الن
رك قبل السقوط وسرعة التفافهما ودخولهما السلم المتح المنصة أو عال من المسافة ارتفاع حيث من
  .ءاالم

 
 التاريخ األولمبي للسباحة

هذا هو ما كان رد فعل السباح الهنغاري الفرد هاجوس ذو التسعة عشر عامًا عندما فاز بسباق أل 
العب . لقد فاز هذا ال 1896متر سباحة حرة في أول أولمبياد حديثه والتي جرت في أثينا عام  1200

مياه البحر المتوسط ، و يذكر إن القارب المرافق للمتسابقين قد فقدهم في عند وصوله أوًال قبل البقية
في تطبيق القياسات  ةدقزامات و الت ةالحديث ةفي الدورات األولمبي السباحة. لقد شهدت الباردة جداً 

 ةسباحالالشروط بشكل اختلف تمامًا عن السابق فأخذ األهتمام يغطي جوانب عدة كتصميم أحواض و 
في أحواض يصل  ألمواجاابين المتسابقين لمنع األهتزاز ونتائجه من حركة م ةتكون فيها فواصل خاص
رات األلعاب متر وبدرجة حرارة تحت السيطرة. ُأدرجت السباحة في كافة دو  50قياس الواحدة منها إلى 

لها  لصدر وأضيفتمقتصرًة على منافسات في السباحة الحرة أو سباحة ا ةوكانت في البداي ةاألولمبي
الصدر ان بإمكانهم  من القرن العشرين أكتشف سباحي األربعينيات. في 1904سباحة الظهر بدورة عام 

ترة ثم لكن هذا ُمنَع في حينه لفقت و زيادة سرعتهم عن طريق مد أيديهم معًا الى األمام أكثر في نفس الو 



فقد بدأت في وبالنسبة إلى سباحة النساء  شة.مستقل ُيعرف اآلن بسباحة الفراُأعلَن بعدها كشكل جديد و 
الالحقة. كل القواسم في  ةأستمرت في كافة الدورات األولمبيمنذ ذلك الوقت و  1912أولمبياد عام 

باحة الحرة حيث الرجال باستثناء فعالية معينة في السبين النساء و ما  ةفعاليات وأشكال السباحة مشترك
 .للرجال 1500متر للنساء بينما تكون  800 ةالمحدد ةتكون فيها المساف

 
  قواعد رياضة السباحة

متر.و بالنسبة إلى  1500، و 800، 400، 200، 100، 50تشمل سباقات السباحة الحرة المسافات 
متر مخصص للرجال فقط. أما  1500متر فهو مخصص للنساء فقط كما هو سباق ال  800سباق أل 

متر ، كما تشتمل االربعة أشكال  200و  100فتتضمن المسافات  سباقات الفراشه و الظهر و الصدر
متر سباحة  x 100 4متر. إن سباق  400و  200في السباحة على مسابقات فرديه تتابع للمسافات 

تتابع متنوع يتمم البرنامج . كل سباق يتضمن كحد  x 100 4متر سباحة حرة و  x 200 4حرة ، 
متر إلى  200و 100و  50لسباقات التصفيات األولية لمسافات أقصى ثمانية سباحين يؤدي قطعهم 

المراحل شبه النهائية و النهائية حسب األسبقية في السرعة لعدد مراحل السباق . و في السباقات الفردية 
مهيدية مباشرًة متر أو أكثر ينتقل أسرع أول ثمانية سباحين ممن ينهون األدوار الت 400تتابع لمسافة 

   ئي.النها إلى السباق

 
  فعاليات السباحة

 
 متر 50رجال حرة 
  متر 50نساء حرة 
  متر 100رجال ظهر 
  متر 100نساء ظهر 
  متر 100رجال صدر 
 متر 100نساء صدر 
  متر 100رجال فراشه 
 متر 100نساء فراشه 
  متر 100رجال حرة 
 متر 100نساء حرة 



  متر 200رجال ظهر 
 متر 200نساء ظهر 

  متر 200صدر  رجال
 متر 200صدر نساء 

  متر 200رجال فراشه 
 متر 200نساء فراشه 
  متر 200رجال حرة 
 متر 200نساء حرة 

  متر 200رجال فردي متنوع 
 متر 200نساء فردي متنوع 
  متر 400رجال فردي متنوع 
 متر 400نساء فردي متنوع 

  متر 400رجال حرة 
 متر 400نساء حرة 
  متر 1500رجال حرة 

  متر 800 نساء حرة
 متر x 100 4رجال حرة تتابع 
 متر x 100 4نساء حر تتابع 

 متر x 100 4رجال تتابع متنوع 
 متر x 100 4نساء تتابع متنوع 
  متر x 200 4رجال حرة تتابع 
 متر x 200 4نساء حر تتابع 

 
  

  

 

 



  مقياس السباحة الدرس السابع

  نبذة عن السباحة االيقاعية

ل هي من إن السباحة اإليقاعية ال تتطلب جهدًا كبيرًا و لكن في واقع الحا قد يبدو للمشاهد العادي
التحمل والتفنن باإلضافة إلى القدرة العالية على  الرياضات المجهدة جدًا وتحتاج إلى القوة والمرونة 

وتتحمل السباحات في هذه الرياضة المميزة عدم دخول الماء إلى األنف عن طريق  التحكم بالتنفس.
حد من أهم المستلزمات لممارسة هذه الرياضة و هو محبس األنف الذي يبقي على المتسابقات تحت وا

الماء لفترات أطول . كذلك يستخدم الجيالتين لإلبقاء على تصفف الشعر ويلعب المكياج دوره في 
إظهار مالمح المتسابقة. واألكثر أهمية من كل ذلك هو مكبر الصوت تحت الماء الذي يساعد 

لمتسابقات على سماع الموسيقى بوضوح للقيام بالحركات بالدقة المطلوبة بالتزامن مع اإليقاع الموسيقي ا
. تعد كندا هي البلد األول الذي بدأت فيه هذه الرياضة في العشرينيات من القرن العشرين و ُعرفت 

ألمريكية في الثالثينيات من أصًال على أنها رقص الباليه في الماء وانتشرت أكثر في الواليات المتحدة ا
.  1934نفس القرن حيث قدمت عروض في هذه الرياضة أثناء انعقاد معرض شيكاغو العالمي في 

وازدادت شهرتها في األربعينيات و الخمسينيات عند انتاج تمثيليات موسيقية قامت ببطولتها ايسثر 
 وليامز

 طبيعة منافساتها

ولكنها كانت تقدم كعرض إلمتاع الجمهور حتى  1948ًا في عام بدأت السباحة اإليقاعية بدأت أولمبي
. وبقيت تحت نقاش المختصين الدوليين حتى ُأعلنت مسابقة رسمية تتضمن الميداليات 1968عام 

و بواقع فعاليتين زوجي و جماعي يتم التسابق في كل منهما  1984الملونة في أولمبياد لوس أنجلوس 
ألف كل من الفعاليتين في السباحة األيقاعية من شكلين وهما الروتيني على الميداليات الثالثة. تت

التكتيكي و الروتيني الحر و يقامان وفق زمن محدد وموسيقى معينة. تقوم المشاركات في الشكل 
الروتيني التكتيكي بمجموعة من الحركات كالدوران و األندفاع لألمام و األعلى ،و كذلك النزول السريع 

لروتيني الحر فال توجد محددات يتم فرضها على الرقصات أو الموسيقى بل يقوم الحكام . أما في ا
بأعطاء النقاط للمتسابقات حسب كفاءة القيام بالحركات الصعبة و األنسياب و األبداع بالرقصات 
والعرض األكثر ثقة تتألف لجنة التحكيم من عشرة حكام ينقسمون الى مجموعتين تقوم األولى بتقييم 
المهارة التكتيكية وتقوم الثانية بالحكم على المهارة الحركية و درجة األبداع فيها . و في كلتا الحالتين 
 يعطي كل حكم الدرجة التقيمييه والتي تكون من أصل عشر نقاط

 
 تعريف كرة الماء



الرجال اء. .يمارس هذه الرياضة يمكن وصف رياضة كرة الماء بأنها شكل من أشكال كرة اليد في الم
النساء وتتطلب من العبيها أن يكونوا سباحين قادرين على الحركة بمهارة في الماء ولديهم قدرة عالية و 

 على رمي الكرة و إمساكها باليد

 
 

 تاريخ رياضة كرة الماء

ففي  تطورت كرة الماء في كل من أوربا و الواليات المتحدة األمريكية ولكن بشكل رياضتين منفصلتين ،
الواليات المتحدة كانت تسمى بكرة الماء الناعمة و كانت الكرة عبارة عن كيس فارغ . لقد كانت طبيعة 
هذه اللعبة حينه عنيفة جدًا وتؤدي في أغلب األحيان إلى شجار بين الالعبين و لكن و كمحاولة جادة 

يويورك بسن أول مجموعة من بن 1897للتقليل من الخشونة في هذه الرياضة قام هارولد رييدر في عام 
القواعد األمريكية . تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرياضة سميت بالبولو ألن الالعبين في ذلك الوقت كانوا 
يمتطون براميل عائمة ُعدت لتشبه الخيول وكانوا يحملون عصي لدفع الكرة مماثلة لتلك المستعملة في 

ألوربية باالنتشار و حلت محل األمريكية و ذلك ألن كرة بولو الفروسية.بمرور الزمن أخذت كرة الماء ا
الماء األوربية أكثر علميًة و سرعًة و أقل خطورًة من األمريكية. يذكر أن فريق كرة الماء يتألف من سبع 

  العبين يلعبون أربع أشواط في المباراة الواحدة و كل شوط تكون مدته سبع دقائق

 
 

 أولمبيــاً 
وصعودًا  1908أقيمت منافساتها بالدورات األولمبية منذ بباريس و  1900للرجال في ة الماء تم لعب كر 

 1928لعل الفريق الهنغاري هو األفضل في هذه الرياضة، فبين األعوام و  في كل البطوالت األولمبية ،
يد بين ، وكانت ذهبياتهم بالتحداد بدون أن يربحوا ميدالية ملونةلم يفوت الهنغاريين أي أولمبي 1980و 

حيث حصلوا على ست ميداليات ذهبية من أصل عشر. وبعد هذا اختلفت  1976و  1932عامي 
وليحصل فريقها على ميدالية برونزية ولكن خالل مدة  1984األمور فلم تشترك هنغاريا بدورة عام 

أعادت هنغاريا أمجادها حيث  2000. وفي عام  1996حتى  1980ليست بقصيرة امتدت من 
ميداليتها الذهبية السابعة. أما كرة الماء النسوية فلم تجد طريقها إلى األولمبياد إال ببطولة  حصلت على

 .و كان الفريق الحاصل على الذهبية هو الفريق األسترالي 2000سدني في عام 
 

 نبذة عن رياضة كرة الماء



 
لتي تتطلب الكثير من أضيف ُبعد جديد لهذه الرياضة ا 2000بدخول كرة الماء النسوية لدورة سدني 

العبيها. إن التزام الالعبين بعدم المساس بأرضية حوض السباحة أو جوانبه و بقاءهم يسبحون ألربع 
أشواط لكل منها بقدر سبع دقائق يعني انهم يقطعون خمس كيلو مترات سباحة في المباراة الواحدة . في 

لسباحة و مهارة العب كرة القدم في هذه اللعبة يجب أن تكون لدى الالعب قدرات و تحمل بطل ا
اجتياز الالعبين . وكذلك فأن من الواجب عليه أن يمتلك مميزات أخرى كالغطس ورمي الكرة و إصرار 
العب الركبي في االستحواذ على الكرة. في واقع الحال بدأت كرة الماء كنسخة للعبة الركبي و لكن في 

إنكلترا و بعدها تطورت لتكون مشابه لكرة القدم و لكن  الماء و ذلك في منتصف القرن التاسع عشر في
في الماء أيضًا. و عند بداية القرن العشرين دخلت هذه الرياضة البطوالت األولمبية و بالتحديد في عام 

بباريس. إن الالعب المثالي لهذه الرياضة هو من يكون طويًال و ذو أذرع طويلة مما يجعل  1900
لحقيقة إن الحفاظ على بقاء مثل هذه النسبة تحت الماء في نفس الوقت % من الجسم غاطس و ا85

الذي يتم فيه ممارسة محاوالت التقاط الكرة ورميها باإلضافة إلى تأثيرات المالبس الخاصة بهذه الرياضة 
  .يجعل المباراة أقوى و اصعب على الالعبين مما يتطلب منهم جهدًا كبيراً 

 
 طبيعة المنافسات

نسوية هي التي تشترك في األلعاب األولمبية بينما يتنافس اثنتا عشر فريق رجالي في ثمان فرق 
المجموعة الواحدة . في منافسات الرجال يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل واحدة من ستة و يكون 

افس األربعة األوائل من كل مجموعة بعد التصفيات األولية هم المرشحين لدور الربع النهائي الذي يتن
من يجتازه إلى دور تحديد الميداليات . أما الفرق النسوية فتلعب مباريات أدوار للتصفيات األولية ليتأهل 

  .أربع منها لشبه النهائي و ليتبعها بالترتيب فريقان يتنافسان ليحتالن المركزين الخامس و السادس
 

  منصات البداية

سنتم) وعرضها  58الثة أرباع المتر وطولها (ارتفاع المنصة فوق سطح الماء من نصف متر إلى ث
سنتم) كحد أدنى. ترقم كل منصة من منصات االبتداء من جوانبها األربعة، أما المسافة التي  50(

  .تفصل المسبح عن مسبح الغطس فيجب أن تكون خمسة أمتار على األقل
 

  : Lهيئة التحكي
  :تتألف هيئة التحكيم من



 -آذن بالبدء  -مراقب الدوران لكل حارة قضاة األداء  -الميقاتيين  رئيس -رئيس القضاة  -حكم 
  .ثالثة قضاة خط نهاية لكل حارة - ميقاتيون لكل حارة 

 
  سباقات السباحة

  :تعتبر رياضة السباحة رياضة مشتركة للرجال والنساء في المسافات التالية
  : السباحة الحرة

باألسلوب الذي يريد، ما عدا سباق التتابع المتنوع أو السباق الفردي ومعناها أن يؤدي المتسابق السباحة 
المتنوع حيث يؤدي بأي أسلوب آخر خالف سباحة الفراشة أو السباحة على الصدر أو السباحة على 

  .الظهر
وفي السباحة الحرة أثناء الدوران يستطيع السباح أن يلمس الحائط بأي جزء من جسمه، وليس إجباريا 

  .سه بيدهأن يلم

  المسافات في السباحة الحرة

متر.  100×  4متر للرجال فقط تتابع  1500 -متر  800 -متر  400 -متر  200 -متر  100
  .متر 200×  4تتابع للرجال فقط 

 
  سباحة الصدر

يجب أن يكون وضع الجسم على الصدر تماما والكتفان في خط واحد مع سطح الماء، ويجب أن يظهر 
الرأس فوق سطح الماء دائما، إال في البداية وفي حال الدوران فيسمح للسباح بشدة واحدة جزء من 

  .بالذراعين ودفعة واحدة بالرجلين عندما يكون غاطسا بالماء
  .عند الدوران وعند نهاية السباق يجب لمس الحائط بكلتي اليدين معا

  .متر 200 -متر  100المسافات في السباحة على الصدر : 
 
 

  : سباحة الظهر

عند إعطاء إشارة البدء وأثناء الدوران يدفع المتسابقون الحائط، ويسبحون على ظهورهم طوال مدة 
السباق. ويمنع على المتسابق أن يغير الوضع الطبيعي على الظهر قبل أن تلمس رأسه أو يده أو ذراعه 



  .نهاية الحوض أثناء الدوران أو انتهاء السباق
  

  .متر 200 -متر  100حة الظهر : المسافات في سبا

 
  : سباحة الفراشة (الدولفين

  .يجب أن تتحرك كلتا الذراعين معا لألمام فوق سطح الماء، ثم دفعها إلى الخلف معا وبشكل متماثل
يسمح للسباح بعد أداء االبتداء والدوران بدفعة أو أكثر من األرجل وشدة واحدة بالذراعين تحت سطح 

  .أن ترفعه لسطح الماء الماء التي يجب
  .متر 200 -متر  100المسافات في سباحة الفراشة (الدولفين) : 

 
   :التتابع المتنوع

م) من السباحات 100بمعنى أن الفريق مؤلف من أربعة العبين كل العب يقوم بالسباحة مائة متر (
متر  100فراشة متر سباحة ال 100متر على الصدر  100متر سباحة على الظهر 100التالية : 

   .سباحة حرة

  : الفردي المتنوع

  : أي أن الالعب يجب أن يقوم بالسباحة حسب مسافة السباق وهي كما يلي
   .متر سباحة الفراشة 50متر متنوع :  200

   .متر سباحة على الظهر 50

   .متر سباحة على الصدر 50

   .متر سباحة حرة 50

 
   .ةمتر سباحة الفراش 100متر متنوع :  400

   .متر سباحة على الظهر 100

   .متر سباحة على الصدر 100

   .متر سباحة حرة 100

  



 
البدء في أي سباق يكون بقفزة إلى الماء إال في حال السباحة على الظهر حيث يبدأ السباح السباق من 

 .الماء، وتكون يداه ممسكتين بمقابض االبتداء
  

  


