
  دروازه بان آماده موقعیت 

بٍ سرػت در حال رشذ ي تًسؼٍ می باشذ دريازٌ باوُا ویس می بایست   فًتبال مذرن امريزٌ

 در ایه زمیىٍ  ريوذ ري بٍ رشذ خًد را داشتٍ باشىذ

یکی از مباحث مًرد بحث خایگیری دريازٌ بان درين دريازٌ با تًخٍ بٍ مًقؼیت تًپ در 

 زمیه  می باشذ

کٍ وٍ تىُا  .گیرد قرار درين دريازٌ  بایذ بٍ درستی  دريازٌ بان است  کٍ ایه بٍ ایه مؼىی

  .آمادٌ باشذویس بایذ در مًضغ  دریافت بٍ مؼىای ایستادن در خای مىاسب در زمیىٍ، 

يخًد  شًد مًاخٍ  با آن  بازیدريازٌ بان ممکه است در ت کٍ چُار سىاریًی متمایس اس

مىظًر دستیابی بٍ حذاکثر بُرٌ ادٌ بٍ آم ت يضؼی  دارای  `َر سىاریً ویاز َای مختلف  .دارد

  می باشذ ی  ير

آمادٌ بر يضؼیت `اػمال صحیح  است بٍ شىاسایی ایه حاالت قادر َىگامی کٍ دريازٌ بان 

  .ديررسیذن بٍ مًفقیت بٍ دست خًاَذ آ برای محکمی ، بىیاد را اودام دَذ  ایه اساس

 



 

 

  چهار سناریوها

 دریافت شوت

 بازی از جناحین 

 دروازه بان پوشش دهنده

 تک به تک از کناره ها 



 

 

 

 

 

  شوتدریافت  – 1 #درجه آماده 

)مىطقٍ قرمس روگ( قرار شًتبٍ ایه مًقؼیت آمادٌ زماوی کٍ تًپ در محذيدٌ  دريازٌ بان

  .دارد را اتخار خًاَذ کرد

  :از ایه مًقؼیت َا ػبارتىذ از استفادٌ  وکات رایح تریه 

   شیرخٍ بٍ خلً، در وسدیکی بذن   شیدٍ ي دریافت یٍ پاتًخٍ بٍ وکات(

 ('W' ، گرفته قطغ کردنحرکت شبیٍ چمچٍ زوی، 

  ٍبرای دریافت تًپ  شیرخ 

 قطغ کردن یا گرفته تًپ 



 

 

 

  از کناره ها بازی – 2 #درجه آماده 

ي دارد  )مىطقٍ زرد روگ( قرار کىارٌ َادريازٌ بان بٍ ایه مًقؼیت آمادٌ زماوی کٍ تًپ در 

  .محتمل تریه يضؼیت است خریمٍ  یک تًپ در حال يارد شذن بٍ مىطقٍ 

  :از ایه مًقؼیت َا ػبارتىذ از استفادٌ  وکات رایح تریه 

  تًپ َای بلىذگرفته 

 شیرخٍ ري بٍ خلً در پست وسدیک 

 دي دست، یک دست مشت کردن() 

 ايج بیش از crossbar 

  ػکس الؼمل سریغ ي حملٍ بٍ تًپ 

 



 

 

 

 بعنوان پوشش دهنده  دروازه بان - 3 #درجه آماده 

 قراردارد  )مىطقٍ بىفش(زماوی کٍ تًپ در محذيدٌ 

  :از ایه مًقؼیت َا ػبارتىذ از ستفادٌ ا وکات  رایح تریه 

 ًسرػت بٍ خل 

 سرػت ري بٍ ػقب 

 خمغ کردن تًپ َای پشت دفاع 

 سر زدن 

 قطغ کردن 

  



 

 تنگ کردن زاویه – 4 #درجه آماده 

ي در یک زايیٍ بسیار کىاردريازٌ بان بٍ ایه مًقؼیت آمادٌ زماوی کٍ تًپ در محذيدٌ 

  .گستردٌ )مىطقٍ آبی روگ( قرار دارد را اتخار خًاَذ کرد

  :از ایه مًقؼیت َا ػبارتىذ از استفادٌ  وکات  رایح تریه 

   تًخٍ بٍ وکات پایٍ دريازٌ باوی  شیرخٍ  زمیىی  ري بٍ خلًتک بٍ تک َا  ي 

 ('W' گرفته

 ٍشیرخٍ بست 

 زدن تً پ با پا 

 

 با تشکر 

 حمیذ رضا ظُرابی 

 


