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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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paj vojoj estas tre maldensa. Escepte cef'ajn vojojn temas pri ne tre prizorg:
taj lokaj vojoj, kiuj transiras riverojn kutime en vadejoj, malpli ofte per
pontoj. Malgrau tio la vojoj estas plenaj de hornoj, kiuj vojagas ec al mal-
proksimaj lokoj por kornerci, varsangi kaj viziti siajn parencojn aü kona-
tojn. Plej facila trapaso ele rivero estas nagado, evoluinta kiel vivneceso. Ce-
10 ele tiu ci agado ne estis rapiclo aü tehniko, sed atingo de la transa borelo ai,

helpo al ceteraj kunvojagantoj elum river-trapaso. EI origine hazarela agado
evoluis profesio kaj spertaj nagantoj estis sercataj kiel akompano de voja-
gantaj grupoj, kiujn ili helpadis.

Alian funkeion havis nagado de la civitanoj logantaj apuel riveroj kaj la-
goj. Nagado estis por ili esprimo de forto, braveco kaj lerteco. Unuopuloj
kaj ec tutaj vilagoj faradis konkursojn, kiujn amase partoprenadis la logan-
taro. Malgoja flanko de tiuj ci konkursoj estis, ke nagantoj ne kapablis ciam
guste pritaksi siajn eblecojn kaj nagis je grandegaj distancoj. Pro manko de
fortoj ili ofte dronis. La traelicio ele nag-konkursoj estas gis nun tre viva kaj
formas programparton de festotagoj.

3. Cevalrajdado

Rajdado en Etiopio havas du tradiciajn formojn: surcevalan duelon kaj
cevalvetkuradon. Duelante surcevale, arnbaü batalantoj estas provizitaj per
lanco kaj sildo. Venkas tiu, kiu kapablis depreni de sia kontraüulo armiIon
aü elseligi lin. Tiu ci formo de sporta duelo estis ciam satata kiel preparo de
viroj al reala batalo. Cevalvetkur ado estis sporto cefe pro la superaj tavoloj
ele la socio, kies membroj posedis cevalojn. Cevalvetkurado estas program-
parto de festotagoj, tarnen oni praktikas gin ankaü dum libertagoj. La kon-
kurson povas partopreni ajna cevalo aü rajdaruo senkonsidere nacion, kor-
pomason aü agon.

4. Gele - lancojeto

Alcela lancojeto estas konkurso destinita por teamoj. Oni klopodas trafi
el la plej gran da distanco folion de vegetalo ret, kiu servas kiel jetcelo. Ligna
jetlanco estu enpikinta la folion. Masoj de la jetlancoj ne estas preskribitaj,
tarnen iliaj longoj devas egali. Gete-n favoras antaü cio junaj viroj kaj kna-
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boj. Gi estas spontana sinpreparo ele homoj al sporta lancojetado. Por tiu
havas Etiopio grandegan bazon de interesatoj. Speciale eksterurbe estas mul-
te da knaboj, kiuj post nelonga tempo povus praktiki lancojetadon kiel mo-
clernan sport an clisciplinon kun reala espero atingi relative bonajn rezultojn.
Interesa estas ce tiu ci sporto "premiaclo" de la venkinta teamo: La mem-
broj cle teamo, kiu suferis malvenkon, clevas kusi surventre kaj la venkintoj
iransiras sur iliaj dorsoj.

S. ßastonskermado

Plua popola sporto estas bastonskermado. La bastonon tenas unu mano,
cirkaüvolvita per iu teksajo , por esti sirrnata kontraü batoj. Maso cle la ba-
stono ne estas fiksita, tarnen estas necese, ke longoj cle ambaü bastonoj ega-
lu. Celo de la batalo estas clevigi rivalon al kapitulaco. Batoj ne estas aluda-
taj, oni faras ilin reale sur ajna parto cle la kontraüula korpo. Vundoj estas
tre oftaj. Ne ekzistas trejnaclo cle la skermaclo, ankaü ne estas fiksitaj iuj ara-
kagoj aü clefenclagoj. Cio dependas cle lerteco kaj sperto de unuopaj bata-
lantoj.

6. Gudba zlai - salto trans fosajon aü rivereton

Longosalto trans Iosajon evoluis kiel utila ekzerco el viv-neceso transpasa-
di obstaklojn per salto. Nuntempe oni praktikas en tiu ci disciplino sportajn
konkursojn kaj la konkursantoj estas trejnitaj, Unuopajn konkursantojn in-
stigas iliaj favorantoj. La saltantoj, kiuj sukcese transsaltis certan obstak-
Ion, iras por trovi pli largan Iosajon aü ejon ce rivereto kaj tiamaniere ili
daürigas gis unu restos kiel venkinto. Dum longsaltado okazas multaj vun-
cloj (frakturoj cle gamboj ktp.), car finsaltejoj ne estas por tiu ci agado aclap-
titaj (ili estas neebenaj, tro malmolaj ktp.).

7. Tigl - lukto

La lukto estas sole vira afero. Gin favoras ciuj agkategorioj. Unueca regu-
laro ne ekzistas. Ne estas permesite kapti veston de rivalo, bati, rompumi aü
strangoli lin. Oni batalas tiamaniere, ke por atingi venkon oni uzadas aü sole
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siajn bruk ojn, ;\Ü ank aii gambojn. En la unue menciira ok azo est as malper-
mesitc atak i per siaj gurnboj kontraü gambojn de la kont raüulo. Kiarn vide-
blas, k e unu el hnt alant oj cstas malpli suk cesa, oni povas interk onscnt ijii
uzadi por venko ank aü garubojn, ka ] la luk tudo daüras. Malvenkort suf'cras
tiu, kill k apirulncas. Daüro de la luk rado nc estas lirnigita , ne ekzislas ank aii
korpmas-k atcgorioj. Konkursadon oni pr a k t ikax sur ncadapritu cjo (do nc
Sill" luk t o- aü judot apiso, sablo aü alia xek ur iga mruerialo). Ne ck z istas ajna
ck zcrcado de lukt ist oj , konk ursantoj ;\lItaüe ne ckzercis luktumojn kiel ek-
zcmple cn la sporta judo. Kiarnanicrc devigi rivalon kapirulaci, tio dopendas
sole de lertcco, Iorto kaj persisto eil' unuopaj lukraruoj. Reguloj, iehniko aü
medio ne sirnws sanon de konkursaruoj. sekve vundoj estas oft aj, speciale
post malmolaj Ialoj tel en.

R . Jegena caüata - SI)l'CO de subciela hokeo

Tiu ci esias unu el la plej satataj vilag-sportoj. Gi sinnlas al subcielu ho-
keo, tarnen ne havas preeizan regularon. Nornbro da k onkursantoj ne esras
strikte difinita, tarnen ambaü reamoj devas esti cgulnombraj. Kiel hokeilon
oni uzas kurban bastenon (brancon): pilko estus aü ligna, aü leda. Por lud-

karnpo povas scrvi ajna sufice arnplek sa ortangula areo sen golejoj, k iu in
anstaiaüas la malpli longaj lateroj. Tiun ci sport on Iuvoras kaj viroj , kaj vi-
rinoj. Por gi validas rcgulo, ke ludaruo, kiu vunelos sinn kolegon el la konk u-
renca tearno, ne estas punenda. Sekve oni laüok azc misuzns l'i ludon por sol-
vado de personaj konfliktoj. Vundoj estas oftnj, iarn ec mort igaj. Baza po-
stulo por nuntempa prak lik ado de t iu ci ludo estas k reo de unuecaj sportre-
guloj, k iuj konvenedir ektus konduton de Ja luduruoj kaj sanuempe limigus
eblon de iliaj vundigoj.

9. Irado kaj kuro

Irado kaj kuro havas en etiopiaj kondicoj sian origman kar akteron de
aplik ita ekzercado, temas ja pri la plej k utirna maniero de translok igado.
Homoj ne iras aü kuras por plialtigi sian korpnivelon aü plifort ik igi sian sa-
non, sed tial, ke ili bezonas translok igi al dist aj lokoj, por k ornunik i kun ei-
vitunoj en aliaj vilagoj aü urboj. Hornoj alk utimigis translok igadi en distajn
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lok ojn ne sole per irado, sed ankaü per kurado, senrigarde al ago aü sekso.
00 eblas diri, ke sportoj spontane praktikataj en vilagoj ne ligas sin kun cel-
traf'a efikado sur sanon kaj agkapablon de la vilaganoj. Malgrau tio, la rnen-
ciit a aktivado kontribuas al ilia sann kaj al atingado de relative alta ago.
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V ortareto
LukIU/IIO estas ajna baralago, kill nc havas karuk rcron dc la lrupo. I aluk uuuo in oni 1I/'l(las ck-

zemple en la sporta judo aü lukt o.
Rompumo estas luktumo, per kill oni cclas "ü (cni k ouuaüulon eil scnpova I'(l/il';". ;JÜ cl ,11 Iil, i,,,i
lian membron.

Jeitiopia bahilaüi sport
Derasiu hesihufu je etiopiau tarikaüina !Jahillll;i sp""'''{- beaciru [cnutsreda t l//(Ikm"l. ACI/e·

zilun /lI/SI inde ÜUIIU, jeferes gilbia. jefcrcs g"gs. gilc. )egell" i'lII;uI,,,/ hcacirn Ae'I/e,de.I/I"/ bctoi
beohunu gize jalaun jesport I/IIIIe/(/ hcscfiu usrcditna].

Preparataj verkoj pri la sindefendologio

Eil la sek vontu jaro okazos ple] versajne I" 2·a k""li're"("o pri "I,lik" dc LI,/,e/wll" CII scicui»
AI(i tehanik e ((eske Budöjovicc C-ef,nsllll;Jkio). Ci-uku :« ann] dc lu n.ndcto dc I" hranao
t+ cetrafonno de la karatco) ['e lu sportkltul« TI Tat rn Snuchov eil Prago " intcncas IIIII"/ol'relli
kuu kelk e da preleuoj pr! hut.a] /"'il/cilmi dt: cvcrtoi=".

J. NOI'ük, I. Spicka ka] V. Hntk prenaras I,or ctdoni nmnogruficn: "L " transdorsojctr.' . (vidu
I'. 8). Gill lu tnuoro] iutcncas ctdoni sckvontjarc hm,;;",:!(".,1/e I.~i //(/1"11.1' '(). 7() I''',~''ill). l u h,.,,·
suro pre~elllos IIC Sille priskribon dt: la hutuku:o, scd ankui) suficc dctuk: !,mh/el/Illml/ dc lies
aplikn eil k ondico] dc sportajjudokonkursoj ka] /"(',I/I('kli"'(il/ l'k~(,(c"'I/l'l(I(/(lil/.

Krouzek brany, T J Tatra Smichov CKD, 150 00 Praha 5, Strakonicka 510 Cehoslovakio.
•• Everto estas ajna batalago, per kiu oni jetas kontraüulon teren sen uzo de rompumo aü peza

fra po.
Rimarko: tiu ci termino anstataüigu jam pli frue proponitan vorton faligumo.


