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Plialtigado de efikeco de trejnado en
piedpilkado

Taoufik Abroug (Tuniz io)"

1. Enkonduko

Nuntempe nivelo de teorio kaj prakt iko de trejnado en sport aj ludoj ne
estas tute kontentiga. En ciam pli preiendcmaj kondicoj de iruer nacia kOI1-

kursado estas sensance, ke akiru bonan rczulion tcamoj. kiuj duru trejnado
fidas sole je empirio. Malgrau tio, ke sciencan sol von de t iu ci problcmaro
malfaciligas ekz. komplekseco de agado cn sporraj ludoj, cstnx nccesc vidi,
ke pli efika direktado de trejnad-proceso chlas l'Cl"c ~\IJ"b:\7(: dc icz ultoj dc
esplorado, aplikita en praktiko. Lige kun vcrkudo de mia discrt ajo cn C-ellO-
slovak io, kies nomo estas "Analizo pri la Cefsczona t rcj nnda-proccso cn la
elita, supera kaj junulara piedpilkado", mi faras necesajn esplorojn pri du
cehaj piedpilkaj kluboj, norne Dukla Praha kaj Banfk Ostrava. Iujn gis nun
atingitajn rezultojn de tiu ci esplorado mi prezentos pli sube.

2. Tehnika-taktika preparo de ludistoj (lud-agado de unuopulo)

Por ke la ludisto povu trapasi tutan matöon sen malpliaItigo de sia agka-
pablo, li devas esti adekvate preparita fizike (rapideco, persistemo ktp.).
Krame, li devas posedi tute certe bazajn scipovojn de piedpilka ludisto. En ci
verko temas antaü cio pri transdonado (alkikado) de pilko al alia sarruearna-
no, depilk ado de kontraüulo, sotado kaj kapurnado. Fine estas necese, ke la
ludisto kapablu solvi standardajn situaciojn, do precipe angulsoti (soro
proksirnen, al antaüa aü posta fosto), enjetadi (kurte aü longe), punsoti (rek-
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te aü postkombine). De tio, kiel la ludistoj tion kapablas. depcndas en alia
grado iliaj rezultoj en sportaj k onkursoj.

3. Alkikado de pilko al samtearna ludisto

Esplorado, kiun mi faris en la klubo Duk!a Prahu, montris, k e la trcjnist o
zorgis pri precizeco kaj rapido de alk ikado (longa, k urt a. surtcra k t p.), k io
montrigis en Judo de Duk!a. Oni ekzercas alk ikojn ort ajn , altajn k aj duonal-
tajn (por Judo profunden), alkirojn surterajn, rek ta in ka] retroajn (por ludo
en largo) kaj alkikojn en triangulo. La lasta estis la plej lI7a'(;1 mcrodo. pcr
kiu la ludistoj solvis ludsitaciojn kaj preparadis ok azo in por inter vcnado.

4. Sotado

Dum ekzercado estas necese observadi karakieron de ties plenurno (soro]
surteraj, duonaltaj el standardaj situacioj, post ekposedo de pilko. post kon-
duko de pilko, driblado ktp.). Ludistoj devas ellerni ciujn ci manierojn. An-
kau estas necese atingi, ke nivelo de ciuj ludistoj - do ne sole ek z , de avanu-
loj - estas laüeble la plej aIta. Kriterio de guste gvidrua t rcjnado cst ax suk ce-
soj de ludisroj kaj nombro da soroj en certa temp-iruervulo. Montrijiax, ke la
plej oportuna areo por soti estas punareo kaj arco cirkau ~i. Por preparo dc
sotoj estas la plej oportuna areo 15 m cirkau la punarco. Tion 111i trovis 0\1-

servante piedpilk ajn matcojn.

5. DlIeloj

Dum trejnado ne tre ofte okazas dueloj inter ludist oj-samtearnanoj. Tute
alia situacio estas dum realaj matcoj. Nesufica praktiko el ek zercado kaüzas,
ke ludistoj suferas malvenkon ec en relative facilaj dueloj. Tiu ci malsukceso
montrigas pli ofte en internaciaj rnatcoj, Estas evidente, ke sen ler nado pri
solvo de dueloj (depilkado, ktp.), kiuj okazas en realaj sporraj matcoj, oni
ne povas sukcesi en internaciaj piedpilkaj matcoj. Trejnisto zorgu, ke lucli-
stoj dum trejnado ne evitadu duelojn. La ludistoj devas ellern i solvadon de
altaj dueloj dum movo, malaltaj dueloj, de malaItaj dueloj clum movo k.a.

6. Kapumado

En ciuj teamoj, kiujn mi observaclis, oni dedicis al kapumado minimuman
atenton. Plua negativa afero estis, ke oni ekzercadis sole simplan kapuma-
don. Por ke oni plialtigu sukceson de kapumado dum matcoj, oni devas lern i
gin pli komplekse, t.e. lige kun aliaj agadoj, kiuj povas en matcoj okazi. An-
kau estas necese plialtigi intenson de efektivigataj ekzercoj gis nivelo kutima
dum matöoj. EI la esplorado rezuItas, ke plej avantaga por kapumado estas
meza areo. Tre surpriza estis malkovro, ke efikeco de alta kapumado estis
51070; la malalta kapumado atingis sukceson en 75070. De tio videblas, ke al
kapumado oni dedicu dum trejnado pli grandan atenton 01 gis nun kaj ke
por ties instruado estas necese estigadi situaciojn similajn al tiuj, kiuj trovi-
oas en realaj matcoj. Sole riarnaniere oni povas plialtigi gian efikecon.

7. Standardaj situacioj

Nur escepte mi vidis en studataj kluboj ekzercadi ludkombinojn post stan-
dardaj situacioj. EI tio sekvas, ke dum realaj matcoj ludistoj devas irnprovi-
zi. Tio memkomprene ne öiam sukcesas. En nuntempa piedpilkado oni ne
povas malatenti ekzercadon de ludo post signalo. Post kunordigo de ludan-
toj tio ofte kondukas al sukcesoj. Ci-rilate ekzistas por unuopaj teamoj an-
koraü grandaj eblecoj. Se iuj teamanoj akiras sukcesojn, do cefe tial, ke ili
disponas pri UIIU aü du ludistoj, k iuj 1I1ell1 uü ligc hUII aliaj k~pablas solvi

standardajn situaciojn (ekzemple Panenka en Bohetnians CKD Praha,
Gajdiisek en Dukla, Van Hanegen Feynoord Rotterdain k.s.). Mi dedicis
atenton al jenaj standardaj situacioj: angulsoto proksimen, al antaüa aü po-
sta fosto de golejo de kontraiiulo. La plej uzataj sotoj estis angulsotoj al an-
taüa fosto kaj ili estis ankaü la plej dangeraj. Plue estis necese ekzerci enjeta-
don longan (super 15m) kaj kurtan (gis 15m) kaj punsotojn rektajn kaj po-
stkombinajn. La plej ofte uzataj estis punsotoj postkombinaj de du aü pli
gran da nombro da ludistoj. EI tiuj ci kombinoj oni povas nomi antaü cio
kurtajn transludojn flanken kaj ortajn longajn transludojn. Da punsotoj fa-
itaj rekte estis plej malmulte, car en esplorataj teamoj oni ne havis speciali-

gitan sotiston. Kiel mi jam diris, en tiu ci sfero ekzistas multe da mankoj, ne-
I"origeblaj sen longatempa strebado.
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Pour une plus grande dfl'l"ivi'i' <!l- I'l'ntnlilH'l1ll'nt cn foot hall

L 'auteur cite les resultats de ses experiences concernant les possibilites
d'elever le niveau de rendeutent des JOlleurs defootball duns tes ctubs de pre-
miere division en Tchecoslovaquie, le Duk!a de Prague et le Batuk Ostruva.

Dans cette these, l'auteur concentre SOli atteution (11Ill/lI aux possibilites
d'atneliorer les capacites de base pour les joueurs de foothall (Ies passes. le
tir, les duels aeriens, le jeu de tete) et ta resolution des situations qui iiunli-
quent du ieu (co///) rlc CO;II. /(I//('I1e. ('(I//I'~r/,(/II(, dircrt (1// inrlirect ... J.

Cette these montre que meme avec une preparation physique impecable
(enduranee, resistence, vitesse, force) ils existent eneore des points faibles
pour amelioration du rendement des joueurs de football. Pour eliminer ces
points faibles, il faut ameliorer le niveau des capacites de base citees ci-
dessus et I'exercice accentue des situations qui impliquent du jeu et dejä ei-
tees.

La sindef'endolouin enkadrc de A EST 19R 1

Okaze de la I-a kontereneo pri aplik o ele Esperanto cn scienco kaj tehani-
k o en Jilino 7ilill(( t9Rl. d-ro Vaclav Hnik preleuis rri everto transdorsoieto
kaj gia riIato al judojeto seoinago (japane: seoi-nage). La aütoroj de Ia pre-
lego esras J. Novak, I. spii:ka kaj la prclcganto. POSl cnk onduko uni pi ixk ri-
bis Ia transdorsojeton kaj klarigis ank aj ries mehanismon. Fn plua parto dc
Ia prelego estas k larigiiaj eblecoj, k iamaniere oni povas jet i korist raüulon
helpe de ia apogajo (ekzernple kok so, dorso, suba part o de dorso k.r.p.). Tio
poste ebligis al la aütoroj analizi la secoinagon. Fine oni koruparis mehani-
sm on c1e la transelorsojeto kun mehanisrno eil' la judojeroj. k iuj estas en leie-
raturo nomataj seoinago. La aüror oj montris, ke evcrt o scoinago ne estas
laii sia mehanisrno unu bat alauo. sed cverturupo. kill plc] \'er~aine crucnas
ankaü la transdorsojeton. La traktajo estas presita en preleg-kolekto el la
konferenco. Represajoj estos haveblaj fine de tiu ci jaro öe d-ro Hnik,

L. Spacek.

~('n.N('A HF' (10. vol. J1 (1980). n-rn 1 (135)

Tradiciaj formoj de la korpkulturo en
Etiopio

Mekonnen Jetnaneh (Et iopio)"

1. Enkonduko

Pozicion kaj evoIuon de Ia korpkulturo, simile k iel c1e la kulturo mern, de-
ier minas materialaj kondicoj por la vivo de la socio. Jarn ekde antikva tem-
po ekzistis eclukaclo, an tau cio korpa, kill havis prakt ikan utilan karakteron
kaj parroprenis ce preparado de la hornoj al labora aü batala agado. Simile
kiel en aliaj landoj ankaü nia po polo c1e longe krcadis diversajn Iorrnojn kaj
meiodojn de la korpk ulturo , Multaj sport oj havas cn nia lando sian analo-
gion en malnovaj popolaj korp-ekzercoj kaj ludoj , Tiuj estas kohera part o
de nia popola kulturo. Kiel konsistajo de tradicio, tiuj ci sportoj estas tran-
sdonataj spontane de generacio al generacio. lIi csprimas nat uran sopiron eil'
hornoj, speciale eil' la junaj, movigi. Spite al tio, ke ne ekzistus sk ribitaj regu-
loj aü manicroj eil' k onk ursado, ek zistas buse transdonatu i reguloj, kiuj
esras generale konataj kaj strikte observaraj. Signifo de la popolaj tradicioj
cstas granela ank aü tial, ke ili servas nc sole por evoluado de movokapablo
kaj lerteco, sed ili esras por vilaüanoj ankaü parto ele kultura vivo kaj rirnedo
servanta al reciprok a koruunikado.

2. agado

Nagado simile kiel iraclo estas gis nun antaü cio natura ekzercado kaj sole
duavice sporta Iako. Por iuj partoj de nia lande nagado estas viv-neceso kaj
gia estigo kaj evoluo malvaste rilatas al la geografiaj kondicoj. Reto de etio-
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