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შესავალი 

სწავლების მიზნები: 
მწვრთნელების მომზადება, რომლებსაც შეუძლიათ:: 

 z მოთამაშეთა მოტივირება და მათი ოსტატობის დონის ამაღლება 
 z ინკლუზიური, წამახალისებელი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა 
 z წვრთნა მოთამაშეთა შესაძლებლობებისა და ოსტატობის დონის (ასაკი და სათამაშო 
გამოცდილება) შესაბამისად 

მსმენელთათვის World Rugby-ს აკრედიტაციის მიღების შესაძლებლობის მიცემა 

ვისთვის არის განკუთვნილი ეს კურსი? 
 z მწვრთნელებისათვის, რომლებმაც უკვე გაიარეს World Rugby-ს  დონე 1  
(რაგბი 15-ში წვრთნის შესავალი ან ექვივალენტი) და რომლებსაც აქვთ მინიმუმ 1 
წლიანი პრაქტიკული სამწვრთნელო გამოცდილება და/ან დიდი სარაგბო ცოდნისა და 
გამოცდილების მქონე მწვრთნელებისა და მოთამაშეებისათვის, რომლებსაც სურთ 
სამწვრთნელო საქმიანობის გაგრძელება.  

სწავლების ბოლოს კანდიდატებს უნდა შეეძლოთ: 
 z აღიარებდნენ World Rugby-ს ფასეულობებს და საქმით გამოხატავდნენ მათდამი 
პატივისცემას  

 z საკუთარი სათამაშო ფილოსოფიის ჩამოყალიბება და მისი პრაქტიკაში დანერგვა 
 z ვარჯიშის გეგმის შედგენა  
 z თამაშის პრინციპებზე, ფუნქციონალურ როლებზე, ფუნდამენტურ უნარებზე და 
ტექნიკური ოსტატობის ძირითად ფაქტორებზე დაფუძლებული ვარჯიშების ციკლის 
გეგმის შედგენა, პრეზენტაცია და ანალიზი

 z შეტევასა და დაცვაზე მუშაობა თამაშზე დაფუძნებული ვარჯიშების მეშვეობით 
 z მოთამაშეებთან და კოლეგებთან ეფექტური კომუნიკაცია  
 z პოზიტიური და უსაფრთხო საწვრთნელი გარემოს შექმნა და შენარჩუნება 
 z გუნდისა და/ან კლუბის პოზიტიური კულტურის  შექმნაში წვლილის შეტანა

საწავლო კურსი მოიცავს წერით დავალებებს, ზეპირ გასაუბრებას და პრაქტიკულ 
ვარჯიშებს. შეფასება ხდება კურსამდე კურსის დროს და კურსის შემდეგ  მწვრთნელის მიერ 
ჩატარებული ვარჯიშებისას..
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მსოფლიო რაგბის ფასეულობები 

 z კეთილსინდისიერება: რაგბის  ერთ -ერთი ძირი თადი ფასეულობაა, რომელიც 
პატიოსნებისა და  სამართლიანი თამაშის (fair-play) ცნებებიდან გამომდინარეობს 

 z პატივისცემა:  თანაგუნდელების, მოწინააღმდეგეების, მსაჯებისა და საერთოდ 
თამაშთან დაკავშირებული ნებისმიერი პირისადმი პატივისცემა, რაგბის ერთ-ერთი 
უმთავრესი ღირებულებაა 

 z სოლიდარობა: რაგბი არის გუნდურობისა და ერთობის განცდის სამჭედლო. იგი აჩენს 
მეგობრობის, გუნდურობისა და ერთგულების სულისკვეთებას, რომელიც მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე მიგვყვება და კულტურული, გეოგრაფიული, პოლიტიკური თუ 
რელიგიური განსხვავებების  დაძლევაში გვეხმარება 

 z გატაცება: ადამიანებს, რომლებსაც რაგბი უყვართ საერთო  ლტოლვა და ენთუზიაზმი  
ამოძრავებთ. რაგბი არის დადებითი განცდების წყარო. იგი ამყარებს ემოციურ 
კავშირებს ადამიანებს შორის და აჩენს მსოფლიო სარაგბო ოჯახის წევრობის განცდას 

 z დისციპლინა: დისციპლინა წარმოადგენს თამაშის განუყოფელ ნაწილს მოედანზე და 
მის გარეთ. იგი გამოიხატება თამაშის წესების, ქცევის კოდექსისა და ფუნდამენტური 
ღირებულებების პატივისცემაში 

თამაშის ატრიბუტები ყოველთვის იყო: მონაწილეობით გამოწვეული სიამოვნება; სიმამაცე 
და ტექნიკა, რომლებიც სპორტის ამ სახეობისთვისაა აუცილებელი; სიყვარული სპორტის 
კოლექტიური სახეობისადმი, რომელსაც უამრავი პოზიტივი შეაქვს მასში ჩართული 
ყველა პიროვნების ცხოვრებაში; მეგობრობა ცხოვრების ბოლომდე, რომელიც ჩნდება იმ 
ადამიანებს შორის, რომლებიც ამ სპორტისადმი სიყვარულს იზიარებენ. 

სწორედ ამიტომ და არა რაგბის ფიზიკური და ათლეტური მახასიათებლების გამო,  სუფევს 
ამგვარი მეგობრული ატმოსფერო თამაშამდე და თამაშის შემდეგ. ძალზე ძველი ტრადიცია, 
როდესაც ორივე გუნდის მოთამაშეებს უყვართ თავშეყრა მოედნის გარეთ სოციალურ 
კონტექსტში დღესაც რჩება რაგბის განუყოფელ ნაწილად.  რაგბი მთლიანად ჩაერთო 
პროფესიონალიზმში, მაგრამ ამასთანავე შეინარჩუნა საზოგადო სპორტის სულისკვეთება 
და ტრადიციები. იმ ეპოქაში, როდესაც ტრადიცული სპორტული სიქველეების დიდ ნაწილი 
გაქრობის გზაზეა ან ამის საშიშროება ემუქრება, რაგბის დამსახურებულად შეუძლია 
იამაყოს თავისი უნარით შეინარჩუნოს სპორტულობის, ეთიკურობისა და fair-play-ს 
კეთილშობილური პრინციპები. 

რაგბის ქცევის კოდექსი (იხ. ქვევით) აწესებს მოთამაშეების, მსაჯების, კლუბების 
ადმინისტრატორებისა და მოთამაშეების ქცევის მოსალოდნელ  ნორმებს  თამაშში 
არსებული ფიზიკური ორთაბრძოლის გათვალისწინებით, ეს ქცევის კოდექსი დიდი ხნის 
განმავლობაში იქმნებოდა, რათა დაეკანონებინა ვითარება, როდესაც ნებისმიერი ფიზიკური 
დაპირისპირება, რომელიც მოედანზე მოხდება მოედანზევე უნდა დარჩეს.  

უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ სათმაშო სულისკვეთების პროპაგანდა 
ახალგაზრდა მორაგბეებისათვის იმ ფასეულობების ახსნით, რომლებიც ამ თამაშის 
უნიკალურობის საფუძველია. ამიტომ ჩვენ ვურჩევთ ყველას ვინც მწვრთნელის როლს 
იტვირთავს დაიცვას ქცევის კოდექსი, რომელიც აუცილებელი უნდა იყოს სარაგბო 
პროცესის ყველა მონაწილისათვის. 
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მწვრთნელის ქცევის კოდექსი 

მწვრთნელმა  (სახელმძღვანელოში გამოყენებული ტერმინი მწვრთნელი შესაძლოა 
გულისხმობდეს აღმზრდელს ან მწვრთნელთა მასწავლებელს) უნდა აჩვენოს პატიოსნების, 
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის მაღალი დონე. რაგბისათვის უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს, მწვრთნელმა გააცნობიეროს და იკისროს ის პასუხისმგებლობა, 
რომელიც მას გააჩნია მისი საქმიანობის ფარგლებში, მაგალითად დაიცვას ის 
ფუნდამენტური კონცეფცია, რომ მოთამაშეთა უმეტესობა რაგბიში, შესაძლო სპორტული 
მოტივაციის გარდა,  გასართობად და სიამოვნების მისაღებად არის ჩართული. მოთამაშესა 
და მწვრთნელს შორის ურთიერთობის ძირითადი პრინციპები შემდეგია: 

 z უფლება : პატივი უნდა ვცეთ და დავიცვათ ყველა მონაწილის უფლება ითამაშოს 
რაგბი 

 z ურთიერთობა: მწვრთნელებმა უნდა განავითარონ მოთამაშეებთან ურთიერთობის 
ფომა, რომელიც გახსნილობაზე, პატიოსნებაზე, ურთიერთნდობასა და 
პატივისცემაზე იქნება დაფუძნებული. 

 z პირადი პასუხისმგებლობა: მწვრთნელს მუდმივად მისი მდგომარეობის შესაბამისი 
ქცევა უნდა ჰქონდეს. 

 z პროფესიული პასუხისმგებლობა: იმისათვის, რომ მოთამაშეებს მაქსიმალურად 
ხელსაყრელი პირობები შევუქმნათ წარმატებისათვის და ამავე დროს მინიმუმამდე 
დავიყვანოთ რისკები, მწვრთნელმა უნდა მიაღწიოს კომპეტენციის მაღალ დონეს 
(ლიცენზიები, სერთიფიკატები, აკრედიტაციები და ა.შ...) და მუდმივად ჰქონდეს 
კვალიფიკაციის ამაღლების მისწრაფება, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო, 
თანამედროვე და ადეკვატური მეთოდებით საქმიანობას. 

 z მხოლოდ მოგება არ არის მთავარი: მოთამაშეებს უნდა ვასწავლოთ სიამოვნების 
მიღება  მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის თამაშიდან. ისინი უნდა გავამხნეოთ და 
მივცეთ საშუალება მთლიანად გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი. 

 z არასოდეს მივაყენოთ შეურაცხყოფა, არ ვუყვიროთ, არ გავაკრიტიკოთ და არ 
დავცინოთ ბავშვებს შეცდომის ან თამაშის წაგების გამო. არ უნდა დავუკარგოთ 
ბავშვებს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა შერცხვენით, დამცირებით ან კრიტიკით.

 z მოახდინეთ თქვენი მოთამაშეების მოტივაცია გამხნევებით, პოზიტიური 
კომენტარებით, კონსტრუქციული და პედაგოგიური კრიტიკით. 

 z ეფექტური ორგანიზება: სეზონზე გათვლილი სამუშაო სტრუქტურის ჩამოყალიბება 
(საქმიანობის ჩარჩოები), ყოველი ვარჯიშის წინასწარ დაგეგმვა, შესაბამისი 
ეკიპირების ქონა. რაც ყველაზე მთავარია, კომუნიკაცია მოთამაშეებთან, 
მშობლებთან და კოლეგა მწვრთნელებთან მათი მოლოდინების გასარკვევად.  

 z იმის უზრუნველყოფა, რომ მოთამაშეებმა გაიღრმაონ წესების ცოდნა, პატივი სცენ 
მოწინააღმდეგეს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და მსაჯებს. 

 z არასდროს დასვათ კითხვები და არ დააყენოთ ეჭვ ქვეშ მსაჯის გადაწყვეტილება და 
მისი კეთილსინდისიერება. 

 z უზრუნველყავით, რომ მოთამაშეთა და მშობელთა ქცევა შეესაბამებოდეს თამაშის 
სულისკვეთებას. 

 z არასოდეს შეხვიდეთ „სათამაშო არეში“ (მოედანზე) მატჩის მიმდინარეობისას, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როდესაც მსაჯი გთხოვთ ამის გაკეთებას. 
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მეტი ყურადღება უსაფრთხოებას ახალგაზრდებთან 
მუშაობისას 

მოთამაშეთა ჯანმრთელობა World Rugby-ს უპირველესი პრიორიტეტია. მსოფლიო 
მასშტაბით რაგბიში მოვარჯიშე ახალგაზრდათა რაოდენობის ზრდასთან ერთად, ამ 
პროცესში ჩართულმა ყველა მონაწილემ უნდა მიიღოს სათანადო ზომები იმისათვის, რომ 
ბავშვის ჩართულობა რაგბიში მისთვის სასიამოვნო და უსაფრთხო გამოცდილება იყოს.   . 

World Rugby მუდმივად ახდენს ბავშვთა ჩართულობასა და მათ უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურების რევიზიას. ბავშვთა დაცვასა და მათ 
კეთილდღეობასთან დაკაშირებული პოლიტიკის განსაზღვრა და ამ პოლიტიკის  არსებულ 
კანონმდებლობასა და რეგლამენტაციებთან თავსებადობა მათ იურისდიქციაში შემავალ 
ტერიტორიებზე, ადგილობრივი ფედერაციებისა და რეგიონალური ასოციაციების 
პასუხისმგებლობაა. იგი ავალდებულებს აგრეთვე  ფედერაციას ან რეგიონალურ 
ასოციაციას, რომელიც მასპინძლობს რაიმე შეჯიბრს ან სხვა სახის ღონისძიებას 
ბავშვების მონაწილეობით, უზრუნველყოს შემდეგი პირობები: მონაწილეები, რომლებიც 
განსხვავებული იურისდიქციის ქვეყნებიდან არიან, უნდა იცნობდნენ და იცავდნენ 
ადგილობრივ კანონებს და რეგლამენტაციებს, რომლებიც ბავშვთა დაცვასა და მათი 
კეთილდღეობის უზრუნველყოფას ეხება. მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, 
აუცილებელი ნებართვების მიღებას.     

World Rugby-მ იცის, რომ ბევრმა დაინტერესებულმა მხარემ დააწესა კონკრეტული 
პოლიტიკა თავიანთი იურისდიქციიდან გამომდინარე. მათ დასახმარებლად, ვისაც 
საკუთარი პოლიტიკის შემუშავება სურს, არსებობს მთელი რიგი საცნობარო 
დოკუმენტაცია რამოდენიმე ენაზე, მაგალითად: 

 z საერთაშორისო დირექტივები სპორტში ბავშთა უფლებების დასაცავად:  
www.sportanddev.org/en/toolkit/child-protection-and-safeguarding 

 z საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი: სექსუალური შევიწროვება სპორტში, 
ხელმისაწვდომია რამდენიმე ენაზე:  http://sha.olympic.org/ et www.olympic.org/sha 

იმის გამო, რომ მწვრთნელები ზრდასრული ადამიანები არიან და ბაშვების ნდობით 
სარგებლობენ, მათ აკისრიათ ვალდებულება უზრუნველყონ იმ ბავშვების უსაფრთხოება 
და ჯანმრთელობა რომლებსაც ავარჯიშებენ და რომლებზედაც პასუხისმგებელნი 
არიან. გარდა ამისა, მათ უნდა დაიცვან ისინი ნებისმიერი ფიზიკური, ემოციური და 
სექსუალური რისკებისაგან. ბავშვებს აქვთ უფლება, რომ მათ პატივისცემითა და ღირსების 
დაცვით მოეპყრან. მწვრთნელები უნდა ცდილობდნენ ჩამოაყალიბონ ენთუზიაზმსა და 
პატივისცემაზე დამყარებული ურთიერთობები, რომელიც მათ კეთილსინდისიერებას, 
სიმწიფესა და კეთილგონიერებას გამოავლენ. ეს აგრეთვე შეამცირებს იმის 
საშიშროებას, რომ ისინი დაუსაბუთებლად დაადანაშაულონ შეუფერებელ ქმედებასა და 
არაპროფესიონალიზმში. 

ამ თემაზე დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ გვერდს:  

https://coaching.worldrugby.org
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თამაშისა და ვარჯიშის ფილოსოფია 

თქვენი სათამაშო ფილოსოფია გამოხატავს თამაშის თქვენეულ, განსაკუთრებულ ხედვას 
და იმას თუ როგორ გსურთ დაეხმაროთ თქვენი გუნდის მოთამაშეებს განვითარებასა და 
ოსტატობის დონის ამაღლებაში.. 

განვიხილოთ შემდეგი საკითხები: 

 z როგორ თამაშს  ვთავაზობ? 
 {  ფიზიკური ორთაბრძოლა, თავდამსხმელთა თამაშის დომინირებით? 
 { დაცვაზე ორიენტირებული, რომელიც არ მისცემს მოწინააღმდეგეს ქულების 
მოპოვების საშუალებას? 

 { შეტევაზე და კონტრ შეტევაზე ორიენტირებულ თამაშს? 

 z როგორ უნდა ისწავლონ მოთამაშეებმა ამგვარად თამაში? 
 { ვინ არიან გუნდის საკვანძო მოთამაშეები? 
 { როგორი ვარჯიშები უნდა შევარჩიო? 
 { როგორი დამხმარე მწვრთნელები მჭირდება? 

 z როგორია ჩემი წვლილი? 
 { სასარგებლოა თუ არა შერჩეული ვარჯიშები მოცემული მოთამაშეებისათვის? 
 { არიან თუ არა ჩემი თანაშემწეები მოწოდების სიმაღლეზე? 
 { ვარ თუ არა მე თვითონ მომზადებული სათანადო დონეზე? 

 z რატომ ვწვრთნი ამგვარად? 
 { ვინ მოახდინა მნიშვნელოვანი გავლენა ჩემს სამწვრთნელო მეთოდიკაზე? 

 z როგორ დავადგინო კარგად ვმუშაობ თუ არა? 
 { ეფექტურია თუ არა ვარჯიშები? 
 { პროგრესირებენ თუ არა მოთამაშეები? 
 { როგორ დავრწმუნდე ამაში? 

 z როგორია ჩემი ამბიციები მოთამაშეებთან მიმართებაში? 
 { იციან თუ არა მათ ამის შესახებ? 

 z რა მოლოდინები აქვთ მოთამაშეებს? 
 { როგორ გავიგო ეს? 

 z როგორ გავიგო, რომ ჩვენ თამაშის ერთნაირი ხედვა გვაქვს? 
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საწვრთნელი 
პროცესის ცოდნა

ტექნიკური და ტაქტიკური 
შემადგენელები, ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური მომზადება
 დაგეგმვა, შესრულება და განხილვა 

ვარჯიშის მიმდინარეობა

საკუთარი თავის შეცნობა
ღირებულებები

 ლიდერობა
საკუთარ თავზე მუშაობა

სხვების შეცნობა 
მოთამაშეები, თანაგუნდელები, 

კოლეგები გუნდისა და 
კლუბის ტრადიციები
 რწმენა, მოტივაცია 

სულისკვეთება

რაგბის ცოდნა
თამაშის წესები 

ახალი ტენდენციები
სათამაშო სტილები
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თქვენი სათამაშო და სამწვრთნელო ფილოსოფიის საკვანძო 
საკითხები
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გუნდური კულტურა: „აქ ასე უნდა მოიქცეთ“ 

თქვენი სამწვრთნელო ფილოსოფია საუკეთესოდ ჩანს იმ ქმედებების მეშვეობით, 
რომლებსაც პირობითად შეიძლება „გუნდური კულტურა“ დავარქვათ. გუნდური კულტურა 
წარმოადგენს გუნდის წევრების დამოკიდებულებებისა და ქცევების ერთობლიობას 
მოედანზე და მოედნის გარეთ. 

ეს დამოკიდებულებები და ქცევები ვითარდება დროთა განმავლობაში გარკვეული 
პიროვნებების, მათ შორის მწვრთნელისა და ლიდერშიპის მიერ პრაქტიკაში დანერგვისა 
და სისტემატიური გამეორების მეშვეობით. საქმე ეხება გუნდის წევრებს ან რაგბის სხვა 
მოყვარულებს შორის ურთიერთობებს ან უბრალოდ ნიშნებს, სიმბოლოებს, ტრადიციებსა 
თუ გუნდის წევრებში მიღებულ  რეგულარულ ღონისძიებებს. გარკვეული დროის შემდეგ, 
მწვრთნელის მიერ მხარდაჭერილი, გუნდისა თუ კლუბის ეს ცხოვრებისეული ასპექტები 
ჩვევად და რუტინად გადაიქცევა. მრავალი მაღალი დონის კლუბში მიღებულია შემდეგი 
სახის  ქცევა:

გუნდის მიერ აღიარებული ფასეულობების მუდმივი დაცვა და პატივისცემა

 z პატიოსნება და ურთიერთნდობა ურთიერთობის ძირითადი პრინციპებია
 z გუნდის მიზნები მკაფიოდაა განსაზღვრული და მხარდაჭერილია ყველას მიერ
 z მოთამაშეები და მწვრთნელები პასუხისმგებლები არიან თავიანთი მოქმედებების 
ხარისხზე, როგორც მოედანზე ისე მის გარეთ

 z ყველა ცდილობს მაქსიმალური წვლილი შეიტანოს გუნდის წარმატებაში, როგორც 
მოედანზე ისე მის გარეთ

 z გუნდის წევრები ძალზე მომთხოვნები არიან საკუთარი თავის მიმართ, როგორც 
მოედანზე ისე მის გარეთ 

 z ურთიერთობა გუნდის წევრებსა და მწვრთნელებს შორის მუდმივად პოზიტიურია. 
ყველასათვის ძალზე მნიშვნელოვანია კარგი სამუშაო ურთიერთობების შენარჩუნება

 z მაღალი ინდივიდუალური და კოლექტიური საშემსრულებლო დონე მნიშვნელოვანია 
გუნდის ყველა წევრისათვის 

 z თამაშის წინა და თამაშის შემდგომი წესებისა და რიტუალების დაცვა
 z კონფლიქტების მართვის კარგად განსაზღვრული პროცედურის არსებობა
 z ყველას აქვს გაცნობიერებული აღმზრდელობითი ვერბალური უკუკავშირის 
აუცილებლობა 
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თქვენი გუნდური კულტურის მაგალითი
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საწვრთნელი პროცესი

გეგმა ქმედება

ანალიზი
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„როგორ“ გავწვრთნათ 

მოთამაშეებს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მარტივი და გასაგები გზავნილების მეშვეობით 
უნდა მივაწოდოთ, მაგალითად:

 z ვარჯიშის მიზნები
 z ტექნიკური და ტაქტიკური შემადგენლების საკვანძო საკითხები
 z პოზიტიური უკუკავშირი
 z თანმიმდევრული მიდგომა კომუნიკაციისას

ვერბალური 
უკუკავშირი

ინფორმაცია 
და ახსნა

დემონსტრირება

დაკვირვება 
და ანალიზი
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სამწვრთნელო სტილები 

მოთამაშეთა გაწვრთნის მრავალი ხერხი არსებობს, რომლებიც სხვადასხვა ფაქტორებითაა 
განპირობებული, მაგალითად: მოთამაშეთა ასკი და გამოცდილება, მათი მოტივაცია, 
მოთამაშეებისა და მწვრთნელის კულტურა და მათი სათამაშო ფილოსოფია. 

ეფექტურ მწვრთნელებს, ცალკეული მოთამაშეების ინდივიდუალური და მთლიანად გუნდის 
საჭიროებებიდან გამომდინარე, შეუძლიათ წვრთნისას სხვადასხვა მიდგომის გამოყენება.

მწვრთნელზე ორიენტირებული სტილი მოთამაშეებზე ორიენტირებული 
სტილი

მწვრთნელს აბსოლუტური ძალაუფლება 
აქვს ყველა მოთამაშეზე

მწვრთნელი ახალისებს ყველა მოთამაშის 
კრეატიულობას

მითითება შეთავაზება თხოვნა დელეგირება
მწვრთნელი იღებს 
გადაწყვეტილებას 
და ეუბნება ყველას 
თუ რა უნდა 
გააკეთონ

„გააკეთეთ რასაც 
გეუბნებით“

მწვრთნელი იღებს 
გადაწყვეტილებას 
და არწმუნებს 
მოთამაშეებს მის 
სისწორეში

„თუ ისე გააკეთებთ 
როგორც მე გეუბნებით 
კარგად გამოვა“

მწვრთნელი აღწერს 
სიტუაციას, სვამს 
კითხვებს და 
გადაწყვეტილების 
მიღებამდე ისმენს 
სხვადასხვა 
წინადადებებს

„როგორ მოვაგვაროთ 
ეს პრობლემა ერთად?“

მწვრთნელი აღწერს 
პრობლემას და 
უფლებას აძლევს 
მოთამაშეებს 
მონახონ გამოსავალი

„აი პრობლემა 
რომელიც უნდა 
გადაიჭრას: მე აქ ვარ 
თუ ჩემი დახმარება 
დაგჭირდებათ“
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ვარჯიშის დაგეგმვა

ვარჯიში უნდა იყოს:

აქტიური:  ყველა მოთამაშე აქტიურად მონაწილეობს ვარჯიშში

უსაფრთხო:  ეკიპირება და ინსტალაციები სანდოა და თქვენი გეგმა მორგებულია 
მოთამაშეთა შესაძლებლობებზე

გამიზნული:  ვარჯიშის მიზნები ნათელია და მოთამაშეებმა იციან რის გაუმჯობესებას 
ცდილობენ

სახალისო:  ვარჯიშები თამაშზეა დაფუძნებული და მიზნად ისახავს დაეხმაროს 
მოთამაშეებს  ოსტატობის ამაღლებაში

ხელი შევუწყოთ უნარების განვითარებას

დარწმუნდით, რომ თამაშები და აქტივობები ხელს უწყობენ უნარების 
განვითარებას

 z დახურული ვარჯიში
 z წინააღმდებობის გარეშე
 z ვარიანტების მცირე რაოდენობა
 z გადაწყვეტილების მიღების მწირი 
შესაძლებლობა

 z მწვრთნელი კარნახობს არჩევანს
 z მწვრთნელი ხელმძღვანელობს
 z ადვილად სავარაუდო შედეგი
 z უცვლელი ტემპი
 z შეცდომების არ არსებობა

 z თამაშთან დაკავშირებული 
უნარების განვითარება

 z წინააღმდეგობით/წნეხი
 z ყველა მოთამაშე ჩართულია
 z ცვლადი წინააღმდეგობა / არჩევანი
 z გადაწყვეტილებას მოთამაშეები 
იღებენ

 z კომუნიკაცია ყველა მონაწილეს 
შორის

 z ძნელად გამოსაცნობი შედეგი
 z ცვლადი ტემპი
 z სწავლების ექსპერიმენტული 
მეთოდი: ცდა და შეცდომა
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წვრთნა თამაშების მეშვეობით

რაგბის თამაშის გამოყენება მოდიფიცირებული წესებითა და ფორმატით, ძალზე 
სასარგებლოა მოთამაშეების ტექნიკური უნარების განვითარებისა და თამაშის ცოდნის 
გაღრმავებისათვის. მოთამაშეთა ოსტატობის დონის ასამაღლებლად, მწვრთნელებმა  
ვარჯიშებისას თამაშზე დაფუძნებული მიდგომა უნდა გამოიყენონ და მოთამაშეები 
სწორედ თამაშის მოთხოვნებზე დაყრდნობით უნდა გაწვრთნან (კონცენტრაცია 
სპეციფიურ საკითხებზე, დაკვირვება და კრიტიკული ანალიზი, შეცდომების გასწორება,  
კარგი შესრულებისა და ახალი ცოდნის მიღების სურვილის წახალისება) და არა 
უბრალოდ მართონ აქტივობა (მაგ. თამაშის კომენტირება). ეს ნიშნავს, დასახული 
მიზნიდან გამომდინარე, სპეციფიურ უკუკავშირს კარგად შესრულებულ ვარჯიშსა და  
გასაუმჯობესებელ ელემენტებზე. 

მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ვარჯიშის განმავლობაში კონცენტრირებულები დავრჩეთ 
შერჩეულ თემასა თუ მიზანზე (მაგ. ბოჭვის ტექნიკა), რადგან   ზოგჯერ მწვრთნელს 
შესაძლოა ჰქონდეს მცდელობა სხვა შეცდომებიც გაუსწოროს მოთამაშეებს, რაც მათ 
ძირითადი გზავნილების  სწორად აღქმას გაუძნელებს, რდგან ძალზე ბევრ დეტალზე 
მოუწევთ ყურადღების გადატანა. ტექნიკური ილეთების დაყოფა შემადგენელ ნაწილებად 
(ძირითადი ფაქტორები), შესაძლოა დაეხმაროს მოთამაშეებს უფრო ადვილად გაიგო 
ზოგიერთი დეტალი. ერთ  ან რამდენიმე ვარჯიშზე შეიძლება ძირითადი ფაქტორების 
გარკვეული რაოდენობაზე სპეციფიურად ვივარჯიშოთ, მაგრამ მწვრთნელი უნდა ეცადოს 
ერთდროულად მაქსიმუმ 2-3 ძირითად ფაქტორზე იმუშაოს. მას შემდეგ რაც მოთამაშეები 
წნეხის ქვეშ სტაბილურად კარგად შეასრულებენ დავალებას, მწვრთნელს შეუძლია მათი 
განვითარების მიზნით უფრო რთული ამოცანა შესთავაზოს. თამაშზე დაფუძნებული 
ვარჯიშის ჩატარებისას მწვრთნელმა შემდეგი ელემენტები უნდა გაითვალისწინოს:   

 z რა არის ვარჯიშის მთავარი მიზანი?
 z რა ტექნიკური და ტაქტიკური ელემენტები მსურს განვავითარო ამ ვარჯიშის 
ფარგლებში?

 z როგორ განვავითარო ვარჯიში ისე, რომ აქცენტი გავაკეთო შერჩეულ ტექნიკურ და 
ტაქტიკურ ელემენტებზე?

 z რა ძირითადი პრობლემის გადაჭრა მოუწევთ მოთამაშეებს ვარჯიშისას?
 z რა მთავარი კითხვები უნდა დავუსვა მთამაშეებს იმისათვის, რომ წავახალისო მათში 
სწავლის სურვილი? 

 z რა სახის გართულება და გაიოლება დამჭირდება იმისათვის, რომ უზრუნველვყო 
ყოველი მოთამაშის განვითარება?

 z როგორ მოვარგო ქულების დარიცხვის სისტემა (ანგარიში), მოთამაშეთა მიერ 
დასახული მიზნის განხორციელების პროცესს?

 z რა ზომის მოედანზე ჩატარდება აქტივობა და როგორი იქნება უსაფრთხოების წესები?

ვარჯიშის სტრუქტურირებისათვის ძალზე ხელსაყრელი საშუალება შეიძლება იყოს 
მეთოდი საერთო-სპეციფიური-საერთო (მაკრო-მიკრო-მაკრო), რომელიც ერთდროულად 
იყენებს როგორც თამაშს, ასევე გარკვეულ ტექნიკურ ილეთებზე მუშაობას. ამ მეთოდის 
გამოყენებისას მწვრთნელს შეუძლია დაიწყოს თამაშით (საერთო) და იმ შემთხვევაში თუ 
გამოიკვეთება, რომ ტექნიკური უნარების სფეროში არსებობს გარკვეული ნაკლოვანებები, 
იმუშაოს უნარების დახვეწაზე (სპეციფიური). ამის შემდეგ მწვრთნელს შეუძლია შეამოწმოს 
უნარების ათვისების ხარისხი ჩვეულებრივი ან მოდიფიცირებული  თამაშის გამოყენებით 
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(საერთო), რათა მოთამაშეები „გამოწვევის“ სიტუაციაში ჩააყენოს და თამაშის მსგავს 
პირობებში მოქმედების საშუალება მისცეს. მოთამაშეთა სრულფასოვანი განვითარებისა 
და ჩამოყალიბებისათვის, ყოველი ვარჯიში პროგრესირებადი უნდა იყოს, აუცილებლობის 
შემთხვევაში უკან დაბრუნების შესაძლებლობით. თუ მოთამაშეები ვერ ასრულებენ 
დავალებას სასურველ დონეზე, მწვრთნელს არ უნდა შეეშინდეს უკან დაბრუნება იმ 
ფაქტორებსა თუ ელემენტებზე , რომლებზეც  ადრე უკვე იყო მუშაობა. ზოგი მოთამაშე 
სხვებზე  უფრო იოლად ითვისებს, აქედან გამომდინარე ჩნდება აუცილებლობა 
განვასხვაოთ მოთამაშეები და მათ მიზნები ინდივიდუალური შესაძლებლობებიდან 
გამომდინარე დავუსახოთ. ძალზე იოლია მოთამაშეებისათვის ტექნიკური ილეთების 
შესრულება და გადაწყვეტილების მიღება წინააღმდეგობის გარეშე ვარჯიშისას, რადგან 
წნეხი ძალზე მცირეა ან საერთოდ არ არის. ამავე დროს მიცემული დავალებებისა 
და ტექნიკური ილეთების წარმატებით შესრულებამ შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა 
შექმნას,რომ  ისინი  რეალური თამაშის დროსაც ოსტატობის იგივე   დონის ჩვენებას 
შეძლებენ. როგორც წესი საშეჯიბრო სიტუაცია აძლიერებს წნეხს მოთამაშეებსა და მათ 
შესაძლებლობებზე, რაც თავის მხრივ უარყოფით გავლენას ახდენს  თამაშისას მათი 
საშემსრულებლო ოსტატობის დონეზე.  

იმისათვის, რომ მოთამაშეებს „გამოწვევა“ (სიძნელე) შეუქმნას, ვარჯიშისას რეალურ 
თამაშთან  მაქსიმალურად მიახლოებული სიტუაციების მეშვეობით, მწვრთნელებმა 
კრეატიულობა უნდა გამოამჟღავნონ იმ დავალებების შერჩევისას, რომლებსაც ისინი 
მოთამაშეებს აძლევენ, რათა წაახალისონ ისინი პრობლემების გადაჭრასა და სწორი 
არჩევანის გაკეთებაში. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ქვემოთ მოყვანილი რჩევებით 
ვარჯიშების დაგეგმვისას და ყოველთვის დაუკავშიროთ თქვენი მოთხოვნები, მოთამაშეების 
მიმართ, ვარჯიშის მიზანს:

 z მოახდინეთ წინააღმდეგობის მოდულირება და ადაპტირება შეტევასა და დაცვაში, 
რათა მოთამაშეებს არჩევანის გაკეთების აუცილებლობა შევუქმნათ: მოთამაშეთა 
რაოდენობის ცვლით შეტევაში/დაცვაში, სიტუაციების შექმნით, რომლებიც 
მათი შესაძლებლობების ზღვარზეა და ზოგიერთი მოთამაშისათვის სპეციფიური 
დავალების მიცემით.

 z გამოიყენეთ ქულების მოპოვების ზონები და ქულების დარიცხვის წესი: ქულების 
მოპოვების ზონების განლაგება და რაოდენობა, აუცილებელი ქმედებები ქულების 
მოპოვებისათვის, ეს ყველაფერი დაუკავშირეთ ვარჯიშის მიზანს.  

 z ცვალეთ სათამაშო მოედნის ზომები, რათა მოვახდინოთ შერჩეულ ელემენტზე 
მუშაობის ოპტიმიზაცია (მაგ. შევამციროთ მოედნის სიგანე, კონტაქტის ტექნიკაზე 
მუშაობისათვის)

 z დაუშვით/აკრძალეთ გარკვეული ტექნიკური ილეთები გარკვეულ ზონებში (მაგ. 
მხოლოდ 3 პასი მოედნის ცენტრალურ ზონაში, ფეხით თამაშის აკრძალვა საკუთარ 
ნახევარზე და ა.შ.)
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ვარჯიშის ანალიზი

თამაშის ყველა ასპექტის პერსონალური ანალიზი მწვრთნელის განვითარების 
უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ყველა ვარჯიშის განხილვა და თამაშისას გუნდის 
ოსტატობის დონის შეფასება შესაძლოა ძალზე სასარგებლო იყოს, როგორც ვარჯიშების 
ეფექტურობის გაზრდის ისე მომავალი ვარჯიშის დაგეგმვისათვის. 

ვარჯიშის დაგეგმვა 
(სპეციფიური 

მიზანი)

ვარჯიშის გაძღოლა

ვარჯიშის ანალიზი

მომავალი ვარჯიშის 
დაგეგმვა 

(თქვენი ანალიზის
 შემდეგ)

რა არ გამოვიდა კარგად ?

რა გამოვიდა (საკმაოდ) კარგად ?

როგორ მოვახდინოთ ამ ვარჯიშების კონსოლიდაცია 
და როგორ გავზარდოთ მათი ეფექტურობა
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რამდენიმე საკვანძო საკითხი, რომლებიც უნდა 
გავითვალისწინოთ:

 z მივაღწიეთ თუ არა ჩვენს მიზანს?
 z იყვნენ თუ არა მოთამაშეები საკმაოდ აქტიურები?
 z მოეწონათ თუ არა მოთამაშეებს ვარჯიში? 
 z იღებდნენ თუ არა მოთამაშეები გადაწყვეტილებებს?
 z კარგად მიმდინარეობდა თუ არა ვარჯიში?
 z მწვრთნელები კარგად უგებდნენ თუ არა ერთმანეთს?
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რამდენიმე მოსაზრება: 

რისი კეთება უნდა გავაგრძელოთ?

რისი კეთება უნდა შევამციროთ ან შევწყვიტოთ?
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ტექნიკური და ტაქტიკური ვარჯიში

ამ სწავლების ტექნიკური ნაწილის მიზანია, მიაწოდოს მწვრთნელებს თამაშის 
ფუნდამენტური პრინციპების ცოდნისა და გაგების რამდენიმე მარტივი მაგალითი 
და ასწავლოს თუ როგორ გარდასახონ  ეს ცოდნა ვარჯიშებში, რომლებიც მოედანზე 
რეალური სათამაშო სიტუაციების იმიტაციას ახდენენ 
საჭიროა, რომ თამაშის ფუნდამენტურ თეორიასა და მწვრთნელის მიერ მოედანზე შექმნილ 
პრაქტიკულ სიტუაციებს შორის ძალზე ნათელი კავშირი არსებობდეს იმისათვის, რომ 
მოთამაშეებმა წარმატებით ივარჯიშონ და ითამაშონ როგორც შეტევაში ისე დაცვაში.

მწვრთნელებისა და მოთამაშეებისათვის საკვანძო კითხვები ერთი და იგივეა:

 z რაზე ვვარჯიშობთ?
 z რატომ?
 z როგორ გავაკეთოთ (უკეთესად)?
 z შეტევაში როგორ წავიღოთ წინ ბურთი?
 z როგორ მივეხმაროთ ბურთიან მოთამაშეს წინსვლაში?
 z როგორ გავაგრძელოთ თამაში, დაცვის მიერ შეჯგუფებებში ბურთის დაფიქსირების 
შემდეგ?

 z როგორ მოვახდინოთ დაცვის ორგანიზება იმისათვის, რომ შევაჩეროთ ან შევანელოთ 
შეტევის წინსვლა?

 z როგორ მოვახდინოთ შეტევის დეზორგანიზება და როგორ დავიბრუნოთ ბურთის 
ფლობა?

 z როგორ ვისარგებლოთ შეტევის დეზორგანიზებულობით და როგორ გადავიდეთ 
კონტრშეტევაზე?

ვარჯიშისადმი უფრო ტრადიციული მიდგომა უპირატესობას ინდივიდუალური და 
კოლექტიური ტექნიკის განვითარებასა და გაუმჯობესებას ანიჭებს. ისეთებს, როგორიცაა 
ბურთით მანიპულაცია, ფეხით თამაში, შერკინება და ა.შ. სწავლების ამ კურსისას 
უპირატესობა ენიჭება უნარების განვითარებას საერთო სათამაშო კონტექსტში. 
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ტექნიკური უნარების განვითარება უმეტესად ტაქტიკური 
გადაწყვეტილებების ჭრილში განიხილება. 

ეს  ნიშნავს არა იმას, რომ ტექნიკური უნარები ნაკლებად მნიშვნელოვანია, არამედ იმას, 
რომ ტექნიკის დახვეწა  საგანგებოდ შემუშავებული ტაქტიკის ნაწილია, რომლის მიზანიც 
კონკრეტული მოწინააღმდეგის დამარცხებაა დროის კონკრეტულ მონაკვეთში. 

ამგვარად დავიწყოთ თამაშის პრინციპების განხილვით შეტევასა და დაცვაში; შემდეგ 
გადავიდეთ კოლექტიურ ტექნიკურ უნარებზე შერკინებასა და დერეფანში, სადაც ბურთის 
მოპოვება ხდება და ბოლოს დავასრულოთ სპეციფიური ინდივიდუალური ტექნიკური 
უნარებითა და ფუნქციონალური როლებით შეტევასა და დაცვაში. 
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თამაშის პრინციპები:  შემადგენელი ნაწილები, 
რომლებზედაც უნდა ვივარჯიშოთ

შეტევა სავარჯიშო დაცვა

ბურთი დაუფლება შერკინება, აუტი, საწყისი 
და 22 მ.-იანი დარტყმა

ბრძოლა ბურთის 
ფლობისათვის

ბურთიანად წინსვლა

შევუტიოთ 
უპირატესობის ხაზს 
დავიცვათ უპირატესობის 
ხაზი

წინსვლა

დავეხმაროთ ბურთიანს
ორგანიზაცია შეტევაში
ორგანიზაცია დაცვაში

დავეხმაროთ 
ბურთიანთან ახლო მყოფ 
მცველს

უზრუნველვყოთ 
უწყვეტობა

შეჯგუფებები: ბოჭვა, 
რაქი, მოლი

ბოჭვა ბრძოლა ბურთის 
დაბრუნებისათვის

ქულების მოპოვება ბურთის ფლობის 
დაბრუნება

გადასვლა კონტრ-შეტევა
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ვიმუშაოთ შეტევაზე

პრინციპები

რიგითობა თანმიმდევრობით შეფასების კრიტერიუმები

1 ბურთის დაუფლება
სავარჯიშო თემები: შერკინება, აუტი, საწყისი 
და 22-იანი დარტყმა

ვეუფლებით თუ არა ბურთს?

2 ბურთით წინ მოძრაობა

სავარჯიშო თემები: შეტევის პირველი ფაზა

ხერხდება თუ არა ბურთიანად უპირატესობის 
ხაზის გადაკვეთა და ბურთისათვის ბრძოლის 
შემდეგი ფაზის დაწყება (ბოჭვა, მოლი, რაქი)?

3
მაქსიმალური რაოდენობით 
თანაგუნდელების მიხმარება და 
მხარდაჭრა

სავარჯიშო თემები:  შეტევის ორგანიზება

როგორი პოზიცია უკავიათ თანაგუნდელებს 
ბურთიანთან მიმართებაში?

შეუძლია თუ არა ბურთიანს თანაგუნდელების 
დახმარების იმედი ჰქონდეს?

4 უწყვეტობის შენარჩუნება
სავარჯიშო თემა: შეჯგუფება

ვახერხებთ თუ არა ბოჭვის, რაქის ან მოლისას 
ბურთის შენარჩუნებას?

5 ზეწოლა მოწინააღმდეგეზე, 
როდესაც ანგარიში მიგვყავს

სავარჯიშო თემები: ბურთის ფლობის 
შენარჩუნება

ბურთით წინსვლა

თამაშის ტემპის შენარჩუნება

ვახერხებთ თუ არა ბურთის ფლობის 
შენარჩუნებას?

ვახერხებთ თუ არა წინსვლას?

ვინარჩუნებთ თუ არა თამაშის ტემპს? 

6 ქულების აღება ლელო, გარდასახვა, ჯარიმა, არეკნი

რაც უფრო სწრაფად ვთამაშობთ, მით უფრო მეტია ალბათობა, რომ შეტევა ეფექტური 
იქნება. ამგვარად ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მწვრთნელი დაეხმაროს მოთამაშეებს 
თავიანთი უნარების ისეთ სავარჯიშო გარემოში განვითარებას, რომელიც ხელს უწყობს 
სწრაფ და ექსპანსიურ თამაშს.



რაგბი XV – ვარჯიშების სრულყოფა

26

მაღალი 
დონე?

მაღალი 
დონე?

შეტევის განვითარებაშეტევის განვითარება

საფუძვლებისაფუძვლები

ბურთის ფლობის 
შენარჩუნება 
შევუტიოთ გაჭრით, 
არიდებით ან 
დაცვის  ხაზის თავს 
ზემოთ ბურთის 
გადაგდებით

ბურთის ფლობის შენარჩუნება

შევუტიოთ გაჭრით, არიდებით 
ან დაცვის ხაზის თავს ზემოთ 
ბურთის გადაგდებით

 z შევქმნათ და შევუტიოთ 
ინტერვალებს

 z დავეხმაროთ საკვანძო 
მოთამაშეებს

 z ფეხით თამაში თავისუფალ 
სივრცეში ბურთის 
დაბრუნებით

 z ინდივიდუალური უნარები
 z დავეხმაროთ საკვანძო მოთამაშეებს                       
 z შვინარჩუნოთ ბურთი
 z შევუტიოთ ინტერვალებს
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ვიმუშაოთ დაცვაზე

პრინციპები

რიგითობა 
თანმიმდევრობით შეფასების კრიტერიუმები

1 ვიბრძოლოთ ბურთის 
ფლობისათვის

სავარჯიშო თემები: შერკინება , აუტი, საწყისი და 22 
მ.-იანი დარტყმა, ბოჭვა, რაქი, მოლი
ინდივიდუალური და ჯგუფური წნეხი ბურთის 
მსაპოვებლად ან მოწინააღმდეგისათვის ბურთის 
ფლობის ხარისხის გასაუარესებლად

2 წინსვლა

სავარჯიშო თემები: წინსვლა ორგანიზებული დაცვითი 
ზღუდის შენარჩუნებით (3 ფაზა და ფეხით თამაშის 
შემდეგ ორგანიზებულ ასვლის შესაძლებლობა: ან 
როდესაც მოწინააღმდეგე ეუფლება ბურთს, ჩვენი 
მოთამაშეები მიიწევენ თუ არა წინ ორგანიზებულად 
დაცვითი ბარიერის შესანარჩუნებლად? იქნება თუ 
არა ბურთისათვის ბრძოლის შემდეგი ეპიზოდი 
უპირატესობის ხაზის მიღმა?

3 თანაგუნდელების 
მიხმარება

სავარჯიშო თემები: დაცვის ორგანიზება: კონტაქტის 
არეალში გვაქვს რიცხობრივი უპირატესობა, 
უმცირესობა თუ ტოლობა
იციან თუ არა ჩვენმა მოთამაშეებმა თავიანთი როლი 
დაცვით სისტემაში

4 ბოჭვით წნეხის 
განხორციელება

სავარჯიშო თემები: პირველი ბოჭვა და მეორე 
მბოჭავი
შეგვიძლია თუ არა ბურთის წინსვლის შენელება 
ან შეჩერება? გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა 
დავიბრუნოთ ბურთის ფლობა?

5 ბურთის ფლობის 
დაბრუნებისათის

სავარჯიშო თემები: ბოჭვის შემდეგი ფაზა; 
კონტრრაქი; მღლეტავი/მონადირე (შეჯგუფებების 
დროს)
რამდენჯერ ვახერხებთ ბურთის ფლობის 
დაბრუნებას? 
შერკინებისას? აუტისას?
ღია თამაშში? (გარდამავალი ფაზაში)?
თავისუფალი დარტყმა ჩვენს სასარგებლოდ, ჯარიმა 
ჩვენს სასარგებლოდ? 

6 და კონტრშეტევისათვის

სავარჯიშო თემები: გადასვლა დაცვიდან შეტევაზე და 
პირიქით
თუ/როდესაც ვიბრუნებთ ბურთის ფლობას ვახერხებთ 
თუ არა მოედნის მოგებას ბურთისათვის მომდევნო 
ბრძოლის ეპიზოდამდე? 
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მაღალი 
დონე?

მაღალი 
დონე?

დაცვის განვითარება

საფუძვლებისაფუძვლები

დაცვის განვითარება

კოლექტიური დაცვა: 

ინდივიდუალური დაცვა:

 z ინდივიდუალური ბოჭვა
 z დაცვითი სისტემა
 z დაცვა ფეხით თამაშისას

 z ინდივიდუალური ბოჭვა
 z ინტერვალების დაკავება
 z წნეხი (სისწრაფე)
 z სწრაფი გადაწყობა
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ვარჯიში ბოჭვაზე, რაქზე, მოლზე

ბოჭვა, რაქი და მოლი წარმოადგენენ შეტევასა და დაცვას შორის ურთიერთქმედების 
განუყოფელ შემადგენელ ნაწილს. როგორც ერთი ისე მეორე მხრის მოთამაშეების მიერ 
განხორციელებული ტექნიკური ქმედებების სიზუსტე და სისწრაფე უდიდეს წნეხს ახდენს 
მოწინააღმდეგეზე: შეტევისათვის ეს არის თამაშის უწყვეტობა და დაცვაზე წნეხის გაზრდა; 
დაცვისათვის ეს არის შეტევის წინსვლის შეჩერების, ბურთის ფლობის დაბრუნებისა და 
კონტრშეტევის შესაძლებლობა.

შესაბამისი წესების შეხსენება

ბოჭვა
ბოჭვა შესრულებულად ითვლება, როდესაც ბურთიანი 
მოთამაშე ერთდროულად უჭირავს ერთ ან რამდენიმე 
მოწინააღმდეგეს და წევს მიწაზე

პრინციპი
ბოჭვა შეიძლება მოხდეს მოედნის ნებისმიერ ადგილას. 
საჭიროა, რომ ბოჭვაში მონაწილე მოთამაშეეებმა 
უზრუნველყონ ორთაბრძოლის თანაბარი პირობები და ბურთის 
დაუყოვნებლივი განთავისუფლება.

პირობები

ბურთიანი მოთამაშე ერთდროულად უჭირავს ერთ ან რამდენიმე 
მოწინააღმდეგეს და წევს მიწაზე

თუ ბურთიანი მოთამაშე ერთი ან ორივე მუხლით ეხება მიწას, 
იგი წაქცეულად ითვლება. თუ ბურთიანი მოთამაშე ზის ან წევს 
მიწაზე ან მიწაზე მწოლიარე სხვა მოთამაშეზე იგი წაქცეულად 
ითვლება.

 მბოჭავს ბურთიანი მოთამაშე მანამ უნდა ეჭიროს ვიდრე ის არ 
წაიქცევა

მოლი
მოლი ყალიბდება, როდესაც ფეხზე მდგომი ბურთიანი მოთამაშე 
კონტაქტშია ერთ ან რამდენიმე მოწინააღმდეგესთან და მასთან 
შეკრულია ერთი ან რამდენიმე თანაგუნდელი

პრინციპი მიზანია მოთამაშეებს მივცეთ ბურთისათვის ბრძოლის 
საშუალება, როდესაც მას მოწინააღმდეგე ფლობს

მოლის 
ფორმირება

მოლი მხოლოდ სათამაშო არეში შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

მოლის ფორმირებისათვის მინიმუმ 3 ფეხზე მდგომი მოთამაშეა 
აუცილებელი: ბურთიანი მოთამაშე და მინ. თითო მოთამაშე 
მოწინააღმდეგე გუნდებიდან

ჩამოყალიბების შემდეგ, მოლი უნდა მოძრაობდეს რომელიმე 
ჩათვლის მოედნისაკენ
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რაქი 
(სპონტანური 
შერკინება)

თამაშის ფაზა, რომლის დროსაც მოწინააღმდეგე გუნდების 
ფეხზე მდგომი ერთი ან რამდენიმე მოთამაშე, ერთმანეთთან 
კონტაქტში იმყოფებიან მიწაზე მდებარე ბურთის გარშემო

პრინციპი რაქი საშუალებას აძლევს მოთამაშეებს გამოიყენონ ფეხით 
თამაში ბურთის მოსაპოვებლად ან ბურთის შესანარჩუნებლად

რაქის 
ფორმირება

რაქი მხოლოდ სათამაშო არეში შეიძლება ჩამოყალიბდეს

მინიმუმ ერთი მოთამაშე უნდა იყოს კონტაქტში 
მოწინააღმდეგესთან. მოთამაშეები ფეხზე უნდა იდგნენ და 
ბურთი მიწაზე უნდა იდოს

რაქის მონაწილე არც ერთ მოთამაშეს არ უნდა ჰქონდეს 
თეძოები მხრების დაბლა 
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შემტევი გუნდის მოთამაშეები შეჯგუფებისას

ა. ბურთიანი მოთამაშე:

არიდება, ხელკვრა, კონტაქტი
ბოჭვისას ორთაბრძოლის მოგება: 
მძლავრი ბიძგი ფეხებით
ბურთის თავისუფლების უზრუნველყოფა

ბ. პირველი მიმხმარე:

მივიდეს ბოჭვის არეში მცველებზე ადრე
გაანეიტრალოს მბოჭავის პირველი მცდელობა 
დაეუფლოს ბურთს
შევიდეს კონტაქტში მცველთან/ებთან და 
მიაწვეს მათ იმ მიზნით, რომ გადალახოს ბურთის ხაზი

გ. მეორე მიმხმარე:

მივიდეს ბოჭვის არეში სხვა მცველებზე ადრე. 
გაანეიტრალოს სხვა მცველების მცდელობა 
დაეუფლონ ბურთს
მზად იყოს პასის გასაკეთებლად იმ 
შემთხვევაში თუ...

დ. სხვა მიმხმარეები:

გაანეიტრალოს მცველების ნებისმიერი სხვა 
მცდელობა დაეუფლონ ბურთს
მზად იყოს პასის, ფეხის დარტყმის,
ბურთით სირბილის ან კონტაქტისათვის იმ 
შემთხვევაში თუ... 
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დამცველი გუნდის მოთამაშეები შეჯგუფებისას: ძირითადი 
ფაქტორები

ა. მბოჭავი:

თვალი ვადევნოთ ბურთიანი მოთამაშის გადაადგილებას - 
მივუახლოვდეთ საკმარისად ახლოს რათა შევბოჭოთ მკლავებით
ორთაბრძოლის მოგება-ძლიერი მიწოლა ფეხებით
ბოჭვის დასრულება
შებოჭილის განთავისუფლება
ფეხზე ადგომა ბურთის მოსაპოვებლად 
ბრძოლის დაწყებამდე

ბ. პირველი მიმხმარე მცველი:

მივიდეს ბოჭვის არეში შემტევებზე ადრე
აუცილებლობის შემთხვევაში დაეხმაროს მბოჭავს 
ბოჭვის დასრულებაში
დარჩეს ფეხზე და ეცადოს იბრძოლოს ბურთისათვის

გ. სხვა მცველები:

გადაკეტონ ზონები ბოჭვის არის გარშემო
დაბლოკონ ინტერვალები ბოჭვის არის ორივე მხარეს
შეინარჩუნონ დაცვითი ორგანიზაცია
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მოლი: ძირითადი ფაქტორები

შეტევა დაცვა 
ბურთიანი მოთამაშე: 
შევინარჩუნოთ წინ მოძრაობის 
სისწრაფე უზრუნველვყოთ ბურთის 
განთავისუფლება 

მბოჭავი: 
შემოვეჭდოთ ბურთს, არ მივცეთ ბურთიანს 
წაქცევის საშუალება 

პირველი დამხმარე: 
მოვკიდოთ ხელები ბურთს, მივაწვეთ 
წინ, როგორც კი თანაგუნდელები 
ჩაერთვებიან მოლში გადავიტანოთ 
ბურთი უკან 

პირველი დამხმარე: 
დავეხმაროთ მბოჭავს ბურთიანის ფეხზე 
შენარჩუნებაში, მივაწვეთ წინ, რათა 
წინააღმდეგობა გავუწიოთ მეტოქის 
მოწოლას. 

სხვა მიმხმარეები: განვაგრძოთ წინ 
მიწოლა, მივიღოთ ან გავცეთ პასი

სხვა მიმხმარეები: შევეკრათ მოლს, 
რათა წინააღმდეგობა გავუწიოთ მეტოქის 
მოწოლას, დავიკაოთ თავისუფალი 
სივრცეები მოლის ახლოს მეტოქის პირისპირ 

რაქი: ძირითადი ფაქტორები

შეტევა დაცვა 
ბურთიანი მოთამაშე: 
მიწაზე წაქცევისთანავე სწრაფად 
დავდოთ ბურთი თანაგუნდელების მხარეს 

მბოჭავი: 
წამოვდგეთ რათა ვეცადოთ ბურთის 
დაუფლებას 

მიმხმარე მოთამაშე/ები: 
სწრაფად ჩავერთოთ რაქში, რათა 
აღვკვეთოთ დაცვის მიერ ბურთის 
მოპარვის მცდელობა: მივაწვეთ 
მძლავრად მოწინააღმდეგეს, რათა 
გადავკვეთოთ ბურთის ხაზი 

მიმხმარე მოთამაშე/ები: 
სწრაფად ჩავერთოთ რაქში, რათა 
წინააღმდეგობა გავუწიოთ მეტოქის 
მოწოლას, ვეცადოთ გადავკვეთოთ ბურთის 
ხაზი. დავიკაოთ სივრცეები რაქის ორივე 
მხარეს, რათა აღვკვეთოთ გაჭრაზე თამაში. 
რაქის გვერდით სივრცეების დაკავებისას 
დავიცვათ თამაშგარეს წესი. 
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საწყისი და 22 მ.-ანი დარტყმები:

სიზუსტე - განმეორებადობა - განჭვრეტა - ბურთის ფლობის დაბრუნების 
შესაძლებლობა 

ტაქტიკის რამდენიმე საკვანძო საკითხი: 
 z რომელია ყველაზე ზუსტი და სანდო დამრტყმელი? 
 z საწყისი დარტყმისას რომელია ბურთის ფლობის დაბრუნების საუკეთესო ხერხი და   
რატომ?  

 z რა უნდა მოვიმოქმედოთ საწყისი დარტყმის შესრულებისას? 
 z რა უნდა მოვიმოქმედოთ საწყისი დარტყმის მიღებისას, რომ მაქსიმალურად 
უზრუნველვყოთ ბურთის ფლობა? 

 z როგორ უზრუნველვყოთ უპირატესობის მოპოვება ბურთის ფლობიდან? 
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ვარჯიშები შერკინებაზე და შერკინებიდან თამაშზე

მაღალი 
დონე?

მაღალი 
დონე?

შევინარჩუნოთ
სხეულის სწორი პოზიცია 

საფუძვლებისაფუძვლები

შევინარჩუნოთ
სხეულის სწორი პოზიცია 

კარგი დგომი: სტაბილური და 
გაწონასწორებული 

შევინარჩუნოთ სტრუქტურა და 
ვიმოძრაოთ წინ 

 z მივაწვეთ ოდნავ ქვევიდან ზევით 
(მხრები თეძოებზე მაღლა) 

 z მოვაწყოთ შერკინება მისი შემადგენელი ნაწილებიდან 
გამომდინარე (პირველი ხაზი, მეორე ხაზი და ა.შ...) 

 z დავხვეწოთ ჰუკერისა და # 8-ის ტექნიკური უნარები

 z ძლიერი და სტაბილური დგომი 
 z  ეფექტური შეკვრა წესების დაცვით 
 z  მოწინააღმდეგე პირველი ხაზების შესვლა 
წესების დაცვით 

რამდენიმე საკვანძო ტაქტიკური საკითხი: 
 z • უზრუნველყოფს თუ არა ჩვენი შერკინება ბურთის მოგებას? 
 z • რა არის გასაუმჯობესებელი? 
 z • როგორ უზრუნველვყოთ ბურთის ფლობის ეფექტურობა? 
 z • როგორია შერკინებიდან შეტევის საუკეთესო ვარიანტები? 
 z • თუ მოწინააღმდეგე იგებს ბურთს, როგორ არ მივცეთ მას წინსვლის საშუალება? 
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ვარჯიშები აუტზე და აუტიდან თამაშზე

რამდენიმე საკვანძო ტაქტიკური საკითხი: 
 z ვინ არის საუკეთესო ამგდები? 
 z ვინ არიან საუკეთესო მხტომელები? 
 z რომელია საუკეთესო ვარიანტები აუტში ბურთის მოსაგებად? 
 z როგორ შევუტიოთ მოწინააღმდეგეს აუტიდან? 
 z რა არის საჭირო ჩვენი აუტის ეფექტურობის გასაზრდელად? 
 z როგორ ვიმუშაოთ ამაზე? 

მაღალი 
დონე?

მაღალი 
დონე?

აუტში თამაშის დახვეწააუტში თამაშის დახვეწა

საფუძვლებისაფუძვლები

ვარიანტები  
შეტევაში: 

 z ბურთის მიწოდება 
ახტომის ყველაზე მაღალ 
წერტილში

 z კოლექტიური მიწოლა წინ
 z ნათელი (გასაგები) 

სიგნალები 
 z ზუსტი აგდება 

შეტევაში:  
 z  ბურთის ფლობა 

ფუნქციონალური რგოლები:   
 z  გაშლა  

ამგდები და მხტომელი   

ვარიანტები  
დაცვაში:

 z ვიბრძოლოთ ბურთის 
მოგებისათვის

 z შევაჩეროთ 
მოწინააღმდეგის 
კოლექტიური მიწოლა 
წინ
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პრაქტიკული ვარჯიში 

ტიპიური ვარჯიში შეტევაზე 
ხანგრძლივობა: 40 წუთი 

მიზანი: ღია თამაში შეტევაში (ბურთის ფლობა) 

ეკიპირება: ბურთები, ნიშნულები, მოსაცმელები 

დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები ედუკატორის მიერ ჩატარებული მიკრო ვარჯიშის შესახებ
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პრაქტიკული ვარჯიში #1: შეტევა 

აღწერეთ თქვენს მიერ ჩატარებული ვარჯიშის დეტალები ამ ფორმულარში. ამობეჭდეთ 
იმდენი ასლი, რამდენიც საჭირო იქნება 

ვარჯიში

გეგმა 

თარიღი: 
ჯგუფი: 

მიზანი: შინაარსი - რა დაგეგმეთ?

ორგანიზაცია - როგორ წარვმართოთ ვარჯიშები? (საჭიროების შემთხვევაში 
დაამატეთ დიაგრამა). 

ვარჯიში - ძირითადი ფაქტორები? 

შენიშვნები - ზეპირი უკუკავშირი თქვენგან და სხვა მონაწილეებისაგან 

მოთამაშეთა რაოდენობა: 
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პირველი პრაქტიკული ვარჯიშის ანალიზი

ძირითადი შედეგები:

წითელი ფერი: რა არ გამოვიდა კარგად?

ყვითელი ფერი: რა გამოვიდა საკმაოდ კარგად?

მწვანე ფერი: რისი კეთება უნდა განვაგრძო და განვამტკიცო მომავალში?
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პრაქტიკული ვარჯიში #2: დაცვა  

აღწერეთ თქვენს მიერ ჩატარებული ვარჯიშის დეტალები ამ ფორმულარში. ამობეჭდეთ 
იმდენი ასლი, რამდენიც საჭირო იქნება 

ვარჯიში

გეგმა 

თარიღი: 
ჯგუფი: 

მიზანი: შინაარსი - რა დაგეგმეთ?

ორგანიზაცია - როგორ წარვმართოთ ვარჯიშები? (საჭიროების შემთხვევაში 
დაამატეთ დიაგრამა). 

ვარჯიში - ძირითადი ფაქტორები? 

შენიშვნები - ზეპირი უკუკავშირი თქვენგან და სხვა მონაწილეებისაგან 

მოთამაშეთა რაოდენობა: 
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მეორე პრაქტიკული ვარჯიშის ანალიზი

ძირითადი შედეგები:

წითელი ფერი: რა არ გამოვიდა კარგად?

ყვითელი ფერი: რა გამოვიდა საკმაოდ კარგად?

მწვანე ფერი: რისი კეთება უნდა განვაგრძო და განვამტკიცო მომავალში?
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ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

ძირითადი 
დასკვნები?

მომავალში 
დასახვეწი 
სფეროები 

შემდეგი ეტაპები? 

მწვრთნელის 
ხელმოწერა 

ედუკატორი 

თარიღი 

ხელმოწერა 

თარიღი 
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