بازیهایی برای لحظات پایانی زمان مالکیت
من احساس می کنم در لحظات پایانی زمان مالکیت و در زمانیکه ما در حال اجرای سیستم خود هستیم ،خیلی مهم است تمام
بازیکنان پاسکاری کنند تا دفاع مجبور به سختکوشی شود .اگر بازیکنان فرصتی برای یافتن یک راه برای کسب امتیاز نداشتند،
میتوانند از این سیستم بازی استفاده کنند:
 2با استفاده از اسکرین  ،5به وینگ (موقعیت بال) بیرون رفته و  3نیز به وینگ مخالف میرود .سپس  1به  2پاس می دهد (دیاگرام  1و .)2

 1از اسکرین  4استفاده کرده و به کرنر میرود 4 .بعد از اسکرین ،خود را برای دریافت توپ از  ،2آزاد و حرکت میکند (دیاگرام  3 .)3به کرنر
مخالف میرود 4 .توپ را به  1که از کرنر تا وینگ باال آمده است ،پاس میدهد (دیاگرام .)4

 4با  1بازی پیک و رول را اجرا میکند 1 .با استفاده از اسکرین به سمت
سبد یورش میبرد و در صورتی که نتوانست درایو کند ،میتواند به  5که
به سمت سبد برش کرده ،پاس دهد (دیاگرام .)5

 4هم میتواند بعد از اسکرین ،پایین را اشغال کند و هم میتواند به بیرون
خط سه امتیازی برود .از سوی دیگر ،اگر  5با  1پیک و رول کند به پست
پایین میرود ،و  4نیز باید به بیرون خط سه امتیازی برود (دیاگرام .)6

اجازه دهید بریم به گزینههایی که ما در توسعه این بازی داریم ،نگاهی بیاندازیم.

گزینه اول :رساندن توپ به  5در پست پایین

 2برای پیک به  4میرود در حالی که در سمت دیگر 3 ،با  1جا به جا
میشوند .هدف مشغول نگهداشتن دفاع و جلوگیری از استراحت آنها
است .این کار به به  5فرصتی برای بازی تک به تک داده و از دابل تیم
جلوگیری میکند (دیاگرام .)7

گزینه دوم :پاس کیک  5به بیرون

موقعیت اول

 5توپ را از پست پایین به  4پاس میدهد .در صورتی که  4نتوانست
شوت کند ،توپ را به  2که در باالی منطقه کلیدی قرار دارد ،پاس
میدهد و  2نیز میتواند به  1که از اسکرین استگر (اسکرینهای متوالی
که جهت یکسان داشته باشند)  4و  5استفاده کرده ،پاس بدهد (دیاگرام
.)8

موقعیت دوم

اگر  5نتوانست توپ دریافت کند 2 ،به  4پاس میدهد تا او به دنبال
بازیسازی برای  5در پست باشد (دیاگرام .)9

گزینه سوم :نوسان

موقعیت اول

در حالی که  1تالش میکند در وینگ آزاد شود؛  3برش بک دُر میزند
(دیاگرام .)10

موقعیت دوم

حاال  1چند انتخاب دارد :میتواند شوت بزند ،به سمت سبد درایو کند و
یا بازی تک به تک را در ناحیه باز شده از برش بک دُر  3در سمت چپ،
انجام دهد (دیاگرام .)11

موقعیت سوم با حضور  3در پست

 3پس از برش بک دُر ،در پست پایین ،جاگیری میکند .در صورتی که 3
از  1توپ دریافت کند 1 ،به  4پیک داده و در موقعیت  4را پر میکند
(دیاگرام .)12

اگر  5به جای  4در باالی منطقه کلیدی بود 1 ،به  4پیک نخواهد داد و
در عوض در وینگ جایگیری میکند تا به  5اجازه دهد به  2در سمت
ضعیف اسکرین بدهد (دیاگرام .)13

گزینه چهارم :پیک و رول

 4پس از گردش توپ به سمت منطقه ضعیف ،به  1اسکرین می دهد و او
را آزاد میکند .اگر او آزاد نشد ،او میتواند تا بیرون خط سه امتیازی
بیرون برود و یا به سمت سبد برش بزند .در ضمن 5 ،به بیرون خط سه
امتیازی میآید (دیاگرام .)14

حاال با تغییر نقش آنها 5 ،پس از پیک به بازیکن صاحب توپ ،به سمت
سبد برش میزند و  4نیز از پست پایین شروع کرده و تا خط سه امتیازی
بیرون میآید (دیاگرام .)15

این بازی این مزیتها را به ما میدهد:
بازیکنان به طور مستمر در حرکاتاند ؛
حرکت توپ از سمتی به سمت دیگر؛
تمامی بازیکنان توپ را لمس میکنند .این مورد باالترین اهمیت را دارد ،چرا که هم کار دفاع را سختتر کرده و هم
بهترین فرصت برای کسب امتیاز را ایجاد میکند.
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