
 المهارات الحركية الخاصة برياضة المبارزة :

) 1993وعمـرو حنفـى السـكرى ( )1995() والسید سـامي 1999إبراه�م نبیل مراد (اتفق �ل من    
إلــى أن المهــارات الحر��ــة الخاصــة بر�اضــة الم�ــارزة ) 1984) وع�ــاس الرملــى ( 1984وجمــال عابــدين (

 تتكون من : 

 المهارات الحر��ة الخاصة بر�اضة الم�ارزة تتكون من : 

 :ا المهارات األساس�ة فى الم�ارزةمهارات خاصة �أوضاع الجسم وهو ما �طلق علیه

 La tenue de larme حمل السالح -
 Salute التح�ة  -
 Engagement وضع االستعداد  -

 

 أوضاع الم�ارزة :

 Six , tierce الوضع السادس ، الثالث -
 Aureate , prime الوضع الرا�ع ، األول  -
 Octave , second الوضع الثامن ، الثاني -
 `Septime , quent الوضع السا�ع ، الخامس  -

 مهارات خاصة بتحر�ات القدمین : 

  Marche التقدم لألمام  -
  Rombre التقهقر للخلف  -
 Development الطعن  -
 Fleshe حر�ة السهم الطائر  -

 هناك حر�ات مر��ة للقدمین : 



  March et la Development التقدم لألمام مع الطعن  -
 Rombre et la Development التقهقر للخلف مع حر�ة الطعن .  -
 Marche et la Rombre التقدم لألمام والتقهقر للخلف أكثر من مرة  -
  Ballestra الوثب لألمام والطعن  -

 أما �ق�ة المهارات الحر��ة للم�ارزة فمنها ما يتعلق �الهجوم �أنواعه أو الدفاع و مشتمالته أو الرد وهي �التالي : 

 م�ارزة وتتكون من : في ال �ةمهارات الهجومال

 L' attaque simple مهارات الهجوم ال�س�ط -
 Le coop adroit الهجمة المستق�مة  -
 Le degagment الهجمة المغیرة  -
 le coupe الهجمة القاطعة  -
 Le conter degagement الهجمة عكس المغیرة  -

       l' attaque coposeمهارات الهجوم المر�ب : 

 Coup adroit conter degagement ة المستق�مة فعكس المغیرة الهجم -
  Une – deux  2،  1الهجمة العدد�ة  -
  Une – deux – trios  3،  2،  1الهجمة العدد�ة  -
 Le coupe degagement المغیرة  –الهجمة القاطعة  -
 Dauplement الهجمة المزدوجة -

 contr attaqueمهارات الهجوم المضاد وتتكون من : 

  Coup de arret ضر�ة اإل�قاف  -
 Coup de temps الهجمة الزمن�ة  -

   preparation d' attaqueمهارات تتعلق �اإلعداد للهجوم : 

  Attaque au fer أوال الهجمات النصل�ة  -



  Al pattement ضرب النصل  -
  La pression الضغط على النصل  -
  La froissement السحق  -
  Coale االنزالق ( الزحلقة )  -

   Prise deferثان�ا : المسكات النصل�ة :  -

 Opposition المسكة �التضاد  -
 La loment المسكة الرا�طة  -
 Le croise المسكة الها�طة -
 La envelopment المسكة االلتفاف�ة  -

 لى :وتنقسم إ Varites D'attaque الهجمات المستانفة مهارات 

 La redoublement استعاد الهجوم -
 La remise تكملة الهجوم   -
 A reprise تكرار الهجوم  -

 المهارات الخاصة �الدفاع في الم�ارزة :

  Parade simple الدفاع الجانبي ال�س�ط -
 Parade semi circulaire الدفاع النصف دائرى   -
 Parade circulaire الدفاع الدائرى  -
 Parade disgonal الدفاع القطرى   -
 Parade Avec romber الدفاع �التقهقر للخلف   -
 Parade compose الدفاع المر�ب  -

 :الرد المضاد  –الرد 

 من حیث التوقیت الزمني تتكون من : -



  Ripost au tacautac الرد الفورى  -
 Ripost qu temps الرد المتأخر  -

 �ي : من حیث االتجاه الحر  -

  Ripost Direct الرد الم�اشر   -
 Ripost lndirect الرد غیر الم�اشر  -

 من حیث التر�یب يتكون من : -

  La ripost simple الرد ال�س�ط  -
 La ripost compose الرد المر�ب   -

 


