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  :  سباقات التتابع   :

ألعاب        سباقات أنواع أجمل من التتابع سباقات
من        فيها لما تشويقاً، وأكثرها وأمتعتها القوى
أو       للمتسابقين بالنسبة والحماس الثارة عامل
لجمهور 

تقوم. أربع من منها كل يتألف فرق بها المتفرجين
 حوالي طولها عصا الول العداء يحمل عدائين. ة

مر تدعى محدودة لمسافة يجري أن وبعد سم،30
يت أن يجب التالي. الفريق لعضو العصا يسلم حلة،

يت لم وإذا م. 20 طولها منطقة في التسليم هذا م
 يتم فإنه المنطقة هذه ضمن العصا العداءان بادل

معظ في الجري مسافات وتحدد فريقهم. استبعاد
التحا يحفظ م.1,600 أو م400 بـ التتابع سباقات م
لسب عالمية أرقامـا للهواة القوى للعاب الدولي د

فق وللرجال م3,200 و م800 لمسافة التتابع اقات
ف جميعهم الربعة الفريق أعضاء يجري م.6,000 ط
و  مسافات هذه التتابع سباقات ي دخلت متساوية

الولمبية       اللعاب تاريخ في السباقات هذه
سنة     دورة في في    1908الحديثة أقيمت التي م

لمسافة       المتنوع التتابع سباق جرى حيث لندن،
التالي    : 1600 للترتيب وفقاً متر 400متر  + 800متر
يكن       200متر + 200+  لم السباق هذا أن إل متر،

لن       نظراً المطلوب، المستوى على ناجحاً
        ً كليا يعتمد السباق، من النوع هذا في العتماد

مسافة      يجري الذي المتسابق مترـ،من   800على
التحاد         حمل ما وهذا والحماس، المتعة أفقده ما
عديدة        تعديلت إدخال على القوى للعاب الدولي
حيث       السباقات، لهذه المخصصة المسافة تشمل

سنة     دورة في في    1912ظهرت أقيمت التي م
   ) تتابع ) سباق السويد متر 100×4أستوكهولم

تتابع   سباق    400×4وسباق أضيف ثم ×4متر،
دورة      100 في الولمبي البرنامج إلى للسيدات متر



1928 .) هولندا     ) أمستردام في أقيمت التي م
اللعاب       برنامج في التتابع سباقات وبدخول
كانوا         الذين ضد قوية حجة أنصارها وأحرز القوى،

      ً ألعابا نظرهم، في لكونها، القوى ألعاب يهاجمون
وأصبحت        الجماعة، روح الفراد في لتنمي فرديًة
هذا         على للرد الوحيد المجال هي التتابع سباقات
و.         مسابقات تنظيم عند العرف جرى وقد الهجوم
أن         محلية، أو كانت دولية القوى، ألعاب بطولت
برنامج       نهاية في التتابع سباقات توضع
جمهور        عند مكانة من لها لما المسابقات
وما       أنفسهم، المتسابقين متعة ومن المتفرجين،
بأنه         اللعب شعور حماساً يزيده تنافس من فيها
من         يتخللها ولما لفريقه، بل لنفسه يجري ل

كثيرة  مفاجآت

.طريقه الولى



وفيها يتم تسليم العصا إلي اللعب من اعلي يده وهو
يجري دون إن ينظر إلي الخلف

كف حيث يقوم اللعـب بمد يده إلي الخلف باسطا
إلي اعلي لكي يقوم للعب الخر بتسليـم العصا من يده

اعلي

.

الثانيه  .الطريقه

 

وفيها يتم تسليم العصا إلي اللعب من اعلي
يده وهو يجري وينظر خلفه ليرى زميله

حيث يقوم اللعب بمد يده إلي الخلف
ألي اعلي لكي يقوم للعب الخر كف يده باسطا

.بتسليـم العصا من اعلي

.الطريقة الثالثة



 

وفيها يتم تسليم العصا إلي اللعب من
أسفل يده وهو يجري

حيث يقوم اللعب بمد يده إلي الخلف
إلي أسفل لكي يقوم للعب كف يده باسطا

الخر بتسليم العصا من أسفل


