حمله دانشگاه ارگون
حمله نفر به نفر
"عقاب"
"عقاب" یکی از ستهای اصلی نیمهزمین ما است .ما این سیستم را دوست داریم؛ به خاطر اینکه به ما موقعیت کسب امتیاز هم از داخل و هم از
خارج میدهد .دفاع از این ست بسیار مشکل است ،زیرا که چیدمان بازیکنانمان ،مدافع سمت ضعیف را مجبور میکند تا بین دفاع از بازیکن پست
و تمرکز بر روی پوشش شوت بازیکنی که از دابل اسکرین (دو اسکریندهنده شانه به شانه در کنار هم قرار میگیرند) خارج شده است،
تصمیمگیری کند.

حرکت

-

چیدمان :یک گارد راس ( ،)1دو بال ( 2و  ،)3دو
بازیکن داخلی (4و  5در گوشه منطقه پرتاب
پنالتی).

-

 1به سمت راست زمین دریبل میزند .همزمان
بازیکن پست سمت قوی ( ،)5به پایین رفته و در
پست پایین جاگیری میکند و بال سمت قوی ()2
به طرف کرنر میرود.

-

همانطور که گارد راس ( )1به محوطه بال (وینگ)
میرسد 4 ،نیز خود را برای پاپآوت آماده
میکند (دیاگرام .)1

حرکت دوم

-

همانطور که  1توپ را به  4بر میگرداند 2 ،به
سمت پست  5برش فلکس میزند  .در همین
حین ،به دنبال فضایی در اطراف مدافع 5
میگردد تا به آنجا رفته و فضا را برای پستآپ 5
در درون منطق رنگی به وجود آورد.

-

 2مسیر خود را تا پست پایین منطقه ضعیف
ادامه میدهد.

-

 3به سمت منطقه رنگی حرکت میکند (دیاگرام
.)2

حرکت سوم

-

 1بالفاصله پس از آن که توپ برگشتی را از 4
دریافت کرد ،اگر بازیکن پست آزاد باشد ،توپ را
به داخل پاس میدهد.

-

در غیر این صورت ،او برای پاس به  2که از دابل
اسکرین  4و  3استفاده کرده و به باال آمده،
متمرکز میشود (دیاگرام .)3

قسمت نهایی

-

در قسمت پایانی بازی ،3 ،پس از آن که برای 2
اسکرین دابل گذاشت ،به طرف کرنر سمت قوی و
نزدیک به بیسالین بیرون میرود.

-

اگر  5نتواند در پست پایین توپ دریافت کند،
میچرخد و به  3که به طرف کرنر در حال حرکت
است ،اسکرین میدهد 1 .نیز توپ را به  3پاس
میدهد (دیاگرام .)4

"" 3
بازی" "3برای ایجاد موقعیت سه امتیازی برای بهترین شوتزن ما طراحی شده است .ما از حرکات فلکس برای تغیر شکل حرکات خود استفاده
میکنیم.

چیدمان
ما با ست  1-4پایین در نزدیکی بیسالین شروع میکنیم و بهترین شوت زن ما (در این مثال  )2همواره در کرنر سمت راست قرار میگیرد.

حرکت

-

 1به طرف  2دریبل میزند و در وینگ و در
راستای خط پرتاب پنالتی قرار میگیرد.

-

 4به سمت باال و برای دریافت توپ از  1برش
ناگهانی (فلش کات) میزند (دیاگرام .)5

حرکت بعدی

-

 3یک گام از منطقه رنگی خارج شده و به 2
بکاسکرین (اسکرینی است که پشت مدافع
گذاشته میشود) میدهد.

-

 2با استفاده از اسکرین  ،3در طول منطقه رنگی
برش فلکس زده و به سمت پست پایین مخالف
میرود (دیاگرام .)6

بعدی

-

همانطور که  2از بکاسکرین خارج میشود1 ،
باید به  3و به سمت پایین اسکرین بدهد (یار او
باید در درون منطقه رنگی به دفاع کمک کند).
سپس  1به سمت کرنر حرکت میکند.

-

 4به  3پاس میدهد.

-

 5برای بهبود زاویه اسکرین خود ،باید مقداری
باالتر از کرنر برود (دیاگرام .)7

در نهایت

-

 5و  4برای ایجاد موقعیت شوت سه امتیازی ،به
 2دابل اسکرین میدهند (دیاگرام .)8

حمالت منطقه ای
"استک (تجمع)"
" استک" یکی از سادهترین و در عین حال موثرترین بازیهایی است که در مقابل دفاع های منطقهای استفاده میشود .با بیرون کشیدن دفاعهای
داخلی (سه مهاجم در مقابل دو مدافع) ،ما میتوانیم به راحتی امتیاز بدست آوریم و تیم حریف را مجبور کنیم تا به دفاع نفر به نفر برگردد.

حرکت

-

حرکت با ست  1-2-2بیرونی شروع میشود.

-

 1بازی را با پاس به بهترین شوت زن ( ،)2شروع
میکند.

-

بازیکن پست سمت قوی زمین ( ،)5طول منطقه
رنگی را اسالید کرده و با  4پست پایین را شلوغ
میکنند .ما همواره در " استک" میخواهیم که
 5فرد باالیی باشد( .دیاگرام .)9

حرکت بعدی

-

 2توپ را به گارد راس ( ،)1پاس داده تا او به
سمت مخالف دریبل بزند و به  ،3در وینگ سمت
دیگر پاس بدهد.

-

 2به طرف شلوغی به وجود آمده توسط  4و 5
میرود و در آنجا به دور آنها حلقه زده تا با خود
مدافع را از منطقه بیرون بکشاند (دیاگرام .)10

نکته :اگر مدافع بیرونی برای محافظت از برشکننده کمک نکرد ،ما میتوانیم توپ را به او پاس داده تا برای شوت جفتی آزاد اقدام
نماید.
ما میخواهیم که برشکننده مدافع را با خود به طرف کرنر بکشاند تا بتوانیم توپ را به "کرنر کوتاه" که به وسیله دفاع خالی شده
است ،برسانیم.

حرکت امتیازگیری

-

پس از آن که  2از دابل اسکرین  4و  5بیرون
رفت 5 ،به مدافع میانی در منطقه ،اسکرین
میدهد 4 .در پشت اسکرین  ،5یک گام به طرف
"کرنر کوتاه" عقب میآید و منتظر پاس از طرف
 3میشود تا برای شوت جفت و یا حرکت به طرف
سبد اقدام کند( .دیاگرام .)11

"استک های (تجمع باال)"
" استک های " اساسا مشابه ست " استک" میباشد باستثنای ست آغازین آن ،که از  1-3-1به جای  2-1-2استفاده میشود.
-

همانطور که در دیاگرام  12به آن اشاره شده4 ،
در وینگ و  2در هایپست بازی را شروع
میکنند.

-

گارد راس همواره بازی را با پاس به سمت مخالف
 4شروع میکند .همانطور که او به وینگ پاس
میدهد 4 ،به پست پایین رفته و  2نیز به زیر
سبد برش میکند.

-

گارد راس پس از دریافت پاس برگشتی ،به سمت
وینگ دریبل زده و  2نیز به سمت کرنر قوی
حرکت میکند .همچنین بازیکنان داخلی نیز
حرکت استک خود را انجام می دهد (دیاگرام
.)12

"استک هلد (تجمع و نگهداری)"
در مقابل تیمهایی که با دفاع منطقهای با یک یا دو دفاع در بیسالین بازی میکنند ،استفاده میشود (به عنوان مثال  2-1-2یا .)3-1-1
ایده ما ،پرکردن بیسالین با سه مهاجم در مقابل یک یا دو مدافع حریف میباشد.
اگر بدرستی اجرا شود ،نتیجه آن یک شوت جفت از فاصله چهار و نیم متری و یا پاس به پست برای بدست آوری امتیازی راحت میباشد.

حرکت

-

حرکت با ست -2-2ا که در آن  4و  5در یک
سمت تجمع کردهاند ،شروع میشود .همانند قبل
ما میخواهیم که  5باالتر قرار بگیرد و شروع به
اسکرین و سپس در پایین پستآپ کند.

-

 1در شروع حرکت توپ را به وینگ سمت استک
پاس میدهد (در این مثال .)3

-

همانطور که پاس داده میشود 5 ،نیز مدافع پایین
را اسکرین تا  4بتواند حدود چهار و نیم متر برای
شوتی جفت پاپاوت کند (دیاگرام .)13

حرکت دوم

-

اگر مدافع دست ما را خواند و خواست از حرکت
بازیکن  4ما جلوگیری کند ،ما به  5گفتهایم که
مدافع بعدی را پیدا و در درون منطقه کنار او
پستآپ کند .پاسدهنده باید بازیخوانی کند و
سپس به دنبال پاس به  5در درون منطقه رنگی
برای بازی تک به تک باشد (دیاگرام .)14

در تمامی حملههای خود ،بر روی انتخاب شوت تاکید داریم و شوت های نامناسب را سرزنش میکنیم .اگر در این روش امکان شوت
به وجود نیآمد ،ما به بازیکنان داخلی گفتهایم مجبور به شوتزدن نیستند و میتوانند توپ را به بازیکنان پیرامونی برگردانند تا
حرکت از سمت مخالف تکرار شود.

" "5
" "5برای افزایش درصد شوت در مقابل دفاع منطقهای طراحی شده است.
این روش بسیار مشابه "استک" است و در آن ما در تالشیم تا دفاع را به سمت خط طولی بکشانیم و بازیکن میانی را اسکرین داده تا فضایی آزاد
در کرنر کوتاه بدست آوریم.

آرایش
ما بازی را با آرایش  1-2-2با دو بازیکن داخلی در پست پایین ،شروع میکنیم.

ابتدا

-

در شروع بازی  1به  3پاس میدهد.

-

 2در راستای بیسالین ،برش زده و به کرنر سمت
قوی میرود (دیاگرام .)15

بعدی

-

همانطور که  2از کنار  4و  5برش میزند4 ،
چرخیده و به بازیکن میانی  5اسکرین میدهد.

-

 5با استفاده از اسکرین از سمت راست  4به
سمت کرنر کوتاه میرود (دیاگرام .)16

پایان

-

بازیکن پاس دهنده ( ،)3برای پاسی درست باید
از دفاع آگاهی داشته باشد و آن راه بازیخوانی
کند.

-

اگر دفاع مرکزی در اسکرین مانده باشد 5 ،باید
در کرنر کوتاه آزاد باشد (دیاگرام .)17

-

اگر دفاع وسط از اسکرین  4فرار کند و برای
پوشش  5به کرنر کوتاه برود ،آنوقت  4باید با
پست آپ آزاد شده باشد (دیاگرام .)18

نکته :در حمله آگاهی از دفاع و بازیخوانی آن و ارسال بهترین پاس ،ضروری است.
اگر ما به خوبی اسکرین و پاس صحیح بدهیم ،دفاع این بازی بسیار سخت خواهد بود.
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