تحت إشراف األساتذة
 جمال ھبوز مصطفى لمباركي -دھبي محمد

 -1تاريخ اللعبة
كرة اليد من األلعاب الرياضية القديمة التي مرت بمراحل عديدة
ومتالحقة حتى اتخذت اسمھا ومواصفتھا الحالية .غير أنه ال يوجد لھذه
اللعبة تاريخ واضح ومؤكد ،ففي حين أعتبر بعض المؤرخين أن ھذه
اللعبة من أصل فرعوني واستدل على ذلك ببعض النقوش األثرية التي
تظھر الفراعنة وھم يمارسون نوعا رياضيا شبيھا بھا .اعتبر البعض
اآلخر أن اللعبة نشأت كلعبة تحميا وتنشيط يمارسھا رياضيو ألعاب
القوى.
أما أول من عمل على تطويرھا فھم األلمان الذين أدخلوا عليھا بعض
التعديالت فسمحوا لالعب أن يجري بالكرة بعد أن كان بتداولھا الالعبون
وھم وقوف في أماكنھم.

وكانت المباراة تجري في ملعب لكرة القدم بفريق مؤلف من أحد عشر
العبا وتعرف باسم )حزينا(.
وكرة اليد كما نعرفھا اليوم ابتكرھا أحد معلمي الجمباز األلماني )ھيزر(
عندما قام بتدريب تالميذه على لعبة سماھا كرة اليد وكانت تلعب في ملعب
طوله  40مترا وعرضه  20مترا وھو القياس الحالي لملعب كرة اليد.
ثم تطورت ھذه اللعبة الجديدة عندما تعاون )ھيزر( مع أحد مدرسي
التربية البدنية األلماني )شلنر( لوضع قوانين جديدة للعبة التي أخذت
بعض مبادئھا األساسية من أساسيات بعض األلعاب األخرى ككرة القدم
وكرة السلة .إال أنھا تجد الحماسة والرغبة المطلوبة لممارستھا.
فعدلت قواعدھا وقوانينھا مرة ثانية عن طريق شلنر نفسه وخاصة
بالنسبة للملعب الذي اتسع ليصبح طوله  70مترا وعرضه يتراوح بين
 50مترا و 60مترا .وبعد ھذا التعديل انتشرت كرة اليد في كل من ألمانيا
والدول المجاورة خاصة وأن جميع المباريات كانت تقام في برلين عاصمة
ألمانيا.
أما بطولتھا الدولية األولى فقد جرت سنة  1915بين فريقي النمسا
وألمانيا وكان عدد العبي الفريق أحد عشر العبا .ثم تناقص عدد العبي
الفريق إلى سبعة العبين وجرت المباراة األولى على ھذا األساس سنة
 1925بين فريقي الدانمارك والسويد.
وفي إطار التمھيد لتأسيس اتحاد دولي للعبة عقد اجتماع دولي في مدينة
(أمستردام( في ھولندا ،ووضعت فيه القواعد الدولية سنة  1927وفي
العام التالي انعقد أول مؤتمر لالتحاد الدولي للھواة وأقر قواعد اللعبة
الدولية ثم صنفت ھذه اللعبة في منھاج األلعاب األولمبية في دورة برلين
سنة  1936وفازت بالمباراة ألمانيا .ثم ألغيت من برنامج تلك األلعاب
لتعود إليھا في أولمبياد ميونخ عام .1972
أول بطولة عالمية للرجال فقد جرت سنة  1938وفازت بھا ألمانيا أيضا
والتي تعتبر باإلضافة للنمسا والسويد والدانمرك وھولندا والمجر
ورومانيا واالتحاد السوفيتي ھي التي تحتكر ألقاب البطولة في أي دورة
عالمية أو أولمبية.

 -2الملعب
ملعب كرة اليد  :ملعب كرة اليد مستطيل الشكل طوله  40مترا وعرضه

 20مترا ،وينقسم إلى قسمين  :منطقة المرمى ومنطقة اللعب.
منطقة المرمى  :يبعد خط منطقة المرمى ستة أمتار عن الھدف ويرسم
خط الرمية الحرة على بعد تسعة أمتار من المرمى ويرسم خط طوله متر
واحد على بعد سبعة أمتار من منتصف خط المرمى ومواز له يسمى خط
الرمية الجزائية.
أما منطقة التبديل فتحدد بخطين متوازيين يرسمان على بعد  4,5غ أمتار
من خط المنتصف طول كل منھما  15سنتم.

 -3الكورة:

الكرة  :الكرة كروية الشكل تصنع من الجلد الطبيعي أو الجلد الصناعي،
يتراوح وزنھا بين  425و  475غ ومحيطھا يتراوح بين  57سنتم و 60
سنتم أما الكرة التي تستعملھا السيدات فيتراوح وزنھا بين  325و 400
غ ويتراوح محيطھا بين  54سنتم و  56سنتم

 -4المرمى:
المرمى  :يثبت المرمى على األرض في منتصف كل من خطي المرمى
باتساع ثالثة أمتار وارتفاع مترين .ويجب أن يكون العارضة والقائمان
من الخشب أو أي مادة صناعية مماثلة.
يزود المرمى بشبكة بحيث ال تسمح بارتداد الكرة مباشرة عند التصويب.
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المباره:

المباراة  :تتألف المباراة من شوطين مدة كل منھما ثالثون دقيقة ويفصل
بينھما استراحة لمدة عشر دقائق.
إذا انتھت بالمباراة بشوطھا الثاني بالتعادل ،يلعب شوطان إضافيان بعد
راحة مدتھا خمس دقائق أما الشوط اإلضافي فمدته خمس دقائق أيضا.

 - 5الالعبون:

الالعبون  :يتألف الفريق من أثني عشر العبا )عشرة العبين
وحارسا مرمى( ويجب أن يستخدم الفريق حارس مرمى في جميع األوقات
أما عدد الفريق على أرض الملعب ،فيحب أن ال يتجاوز سبعة العبين
)ستة العبين وحارس مرمى( في وقت واحد أثناء المباراة.

 -6طريقة اللعب :
تلعب كرة اليد ككرة القدم إال أن نقل الكرة وضربھا تمر يرھا يتم باليد
بدال من القدم .وھدف الفريق ھو تسجيل أكبر عدد من األھداف في مرمى
الخصم.
تبدأ المباراة بضربة بداية للفريق في بداية الشوط من على خط منتصف
الملعب ،ويحق لكل العب استالم وتمرير ونقل وتصويب الكرة بجميع
أجزاء الجسم ما عدا القدم وال يحق لالعب عندما تكون الكرة معه أن
يتقدم بالمشي أو الجري أكثر من ثالث خطوات فقط.
أما الھدف فيتم
احتسابه عندما
تدخل الكرة
بكاملھا مرمى
الخصم.

 -7أخطاء اللعب :

يحدث أثناء المباريات أخطاء عفوية أو متعمدة وھي:
 إذا ارتكب أحد الالعبين خطأ على العب آخر يعطي فريق ھذاالالعب ضربة حرة.
 ضربة جزاء إذا ارتكب العب خطأ مقصودا ضد العب يصوبالكرة إلى مرمى الفريق المنافس ومنعه من محاولة تسجيل ھدف.
 رمية زاوية إذا خرجت الكرة عن طريق الفريق المدافع إلىالخارج بجانب المرمى.
الرمية الركنية  :إذا خرجت الكرة خارج الحدود الجانبية للملعبعن طريق الخصم.
ھيئة التحكيم  :يدير مباراة كرة اليد حكمان متساويان في الحقوقيساعدھما ميقاتي ومسجل

