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3 برامج تدريبية إلعدادكم جميعا لقطع 

المسافة المفضلة لديكم.

برنامج تدريبي – التقويم ونصائح مفيدة

برنامج تدريبي – التقويم ونصائح مفيدة

برنامج تدريبي – التقويم ونصائح مفيدة
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البرنامج التدريبي

أسابيع

حصص/ 
لكل أسبوع 

 دقيقة /
 لكل جلسة

ــباق؟  ــي س ــارك ف ــرة تش أول م
أول  علــى  بالتــدرب  مهتــم 
ــرات  ــافة 4 كيلومت ــباق بمس س
، حســنا هــذا التدريــب مناســب 

ــك.  ل

ســتكون   ، لــك  نضمــن  نحــن 
هنــاك  ولكــن  لطيفــة  تجربــة 
نــوع مــن التحــدي. اتبــع برنامــج 
ــافة  ــبوعي لمس ــب األس التدري
4 كــم وقابلنــا عنــد خــط البدايــة. 

أســبوعيا  حصــص   3 ب  التــزم 
لمــدة 8 أســابيع حســب جدولــك 
بــدون  وســنأخذك  الزمنــي 
البدايــة  خــط  إلــى  إصابــات 
 2022 جــدة  ماراثــون  لنصــف 

.2022 ديســمبر   10 فــي 

 إذا كنــت جديــدا علــى الجــري 
ــك  ــتمتاع بتجربت ــل االس ــن أج م
التدريبــي  برنامجنــا  فــإن   ،
ســيبقيك تقريبــا فــي منطقــة 
الراحــة الخاصــة بــك حتــى تكــون 

مســتعدا ليــوم الســباق.

ومــن اجــل اســتراتيجية أفضــل، 
حجــم  و  كثافــة  برفــع  قمنــا 
ــن  ــك لتتمك ــا ل ــب تدريجي التدري
الخطــة  مــن  االســتفادة  مــن 

المرســومة
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ضعيف

قوي

قوي جدًا

 جًدا جًدا قوي

قوي

فقط ملحوظة

ثقيل

 قوة قصوى

معتدل

 جًدا
 ضعيف

ال يوجد

نسبة معدل 
الجهد المدرك  
ونبضات القلب

:)RPE( ماهو معدل الجهد المدرك
معدل الجهد المدرك )الجهد( هو كثافة التدريب الخاصة بك من قدراتك البدنية و العقلية. يسمح 

لك هذا المعدل بالتدريب بكثافة معينة لتحقيق أهداف التدريب الخاصة بك.

المنطقة 1

المنطقة 2

المنطقة 3

المنطقة 4

المنطقة 5

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

الخفيف

قوي
نوعًا ما



1/21/2

1

3

2

4

األحد

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

20 دقيقة - المشي 4:30 دقيقة / 
RPE 1/4 جري30 ثانية سهل

25 دقيقة - المشي 3 دقائق / 
RPE 1/4 جري 30 ثانية سهل

28 دقيقة - المشي 6 دقائق / 
RPE 1/4 جري 60 ثانية سهل

28 دقيقة - المشي 3 دقائق / 
RPE 1/4 جري 1 دقيقة سهل

30 دقيقة - المشي 4 دقائق / 
جري سهل 30 ثانية / جري سريع 

RPE 2/7 30 ثانية

35 دقيقة - المشي 2 دقيقة / 
RPE 1/5 جري 30 ثانية سهل

38 دقيقة - المشي 3 دقائق / 
RPE 1/6 جري سهل 90 ثانية

38 دقيقة - المشي 3 دقائق / جري 
سهل 1 دقيقة / تدريب سريع 30 

RPE 2/7 ثانية

42 دقيقة - المشي 2 دقيقة / 
RPE 1/6 الجري السهل 2 دقيقة

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

25 دقيقة - المشي 4 دقائق / 
RPE 1/4 جري 1 دقيقة سهل

30 دقيقة - المشي 2 دقيقة / 
RPE 1/5 جري 30 ثانية سهل

35 دقيقة - المشي 3 دقائق / 
الجري 2 دقيقة RPE سهل 1/5

أسابيع
88 برنامج

تم تخصيص هذا البرنامج للمبتدئين ، كل ما تحتاجه هو 
متابعته بشكل أسبوعي وهذا سيؤكد من عبورك خط 

النهاية.



2/22/2

3

2

األحد

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

38 دقيقة - تشغيل 
سهل 1 دقيقة / المشي 
1 دقيقة / جري سريع 30 ثانية / 

RPE 2/7 المشي 2 دقيقة

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

40 دقيقة - تدريب 3 دقائق سيرا 
RPE 2/6 على األقدام 1 دقيقة

دقيقة - تدريب سهل 5 دقائق / 
RPE 2/6 المش48ي 1 دقيقة

50 دقيقة - جري سهل 
10 دقائق / جري سريع 1 دقيقة 

RPE 3/8 المشي 90 ثانية /

1

4

40 دقيقة – جري سهل 90 ثانية / 
المشي 1 دقيقة / جري سريع 30 
RPE 2/7 ثانية / المشي 2 دقيقة

50 دقيقة- سيرا على األقدام 
RPE 1/2

44 دقيقة – جري سهل 4 دقائق / 
RPE 3/6 المشي بسهولة 90 ثانية

48 دقيقة - جري سهل 5 دقائق / 
RPE 1/7 المشي 1 دقيقة

50 دقيقة – جري سهل 8 دقائق 
/ جري سريع 1 دقيقة / المشي 1 

RPE 2/7 دقيقة

50 دقيقة - تشغيل سهل 9 
 RPE دقائق / المشي 1 دقيقة

2/7

45 دقيقة – جري سهل 21 دقيقة / 
RPE 3/8 جري سريع 90 ثانية

45 دقيقة - جري سهل 4 دقائق 
   RPE 5/8 تشغيل سريع 1 دقيقة /

)أنت مستعد(

أسابيع
88 برنامج

تم تخصيص هذا البرنامج للمبتدئين ، كل ما تحتاجه هو 
متابعته بشكل أسبوعي وهذا سيؤكد من عبورك خط 

النهاية.
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هل تعلم 
أن ..

٪37 من الناس يخطئون بين الشعور 
بالعطش والجوع ألن الشعور بالعطش 
يمكن أن تكون غير واضحة ) لذالك يجب 

عليك ترطيب جسمك(

اإلجهاد وقلة النوم عاملين 
رئيسيين للتسبب في 

اإلصابات

في الوقت الحاضر ما يقرب من 
2000 عداء حول العالم قادرون 
على الجري لمسافة ميل واحد 

في أقل من 4 دقائق

يركض المتسابقون المحترفون 
أكثر من 150 كم / أسبوع
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30-70

3

30-70

البرنامج التدريبي

أسابيع

حصص/ 
لكل أسبوع 

 دقيقة /
 لكل جلسة

أنــت  هــل  عــداء؟  أنــت  هــل 
علــى اســتعداد لتطــور نفســك 
ــة؟  ــة الصحيح ــدرب بالطريق وتت
التدريبــي  برنامجنــا  اتبــع 
 10 لمســافة  أســابيع   8 لمــدة 
كيلومتــرات وحســن مــن وقــت 
إنهــاءك للســباق وأدائــك العام 
واتبــع حيــاة صحيــة وســليمة.

ألي  مثاليــة  المســافة  هــذه 
بصحــة  البقــاء  يريــد  شــخص 
إلــى  تدريبــه  ونقــل  جيــدة 
خطــة  اتبــع  آخــر.  مســتوى 
مســتوى  رفــع  فــي  تســاعد 
التحمــل أثنــاء التدريــب واألهــم 
عضالتــك  تدريــب  ذلــك  مــن 

اإلصابــات. لتجنــب 

التدريــب  مــن  األكبــر  الجــزء 
يكــون  ان  يجــب  بــك  الخــاص 
األول  المســتوى  فــي  دائمــا 
التدريــب  مــن  والثانــي 
الهوائــي الــذي ســيدفع بــك 
لرفــع معــدل التحمــل الخــاص 
 ، أعلــى  مســتوى  إلــى  بــك 
ــة  ــن ممارس ــن م ــح متمك وتصب

. الجــري  رياضــة 
الشــخص العــادي الــذي يركــض 
10 كيلومتــرات يســتغرق حوالي 
60 دقيقــة، مــاذا تنتظــر, ســجل 

فــي أقــرب نــادي للجــري.

10KM10KM
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ضعيف

قوي

قوي جدًا

 جًدا جًدا قوي

قوي

فقط ملحوظة

ثقيل

 قوة قصوى

معتدل

 جًدا
 ضعيف

ال يوجد

نسبة معدل 
الجهد المدرك  
ونبضات القلب

:)RPE( ماهو معدل الجهد المدرك
معدل الجهد المدرك )الجهد( هو كثافة التدريب الخاصة بك من قدراتك البدنية و العقلية. يسمح 

لك هذا المعدل بالتدريب بكثافة معينة لتحقيق أهداف التدريب الخاصة بك.

المنطقة 1

المنطقة 2

المنطقة 3

المنطقة 4

المنطقة 5

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

الخفيف

قوي
نوعًا ما



1/21/2

1

3

2

4

األحد

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

38 دقيقة - من الركض السهل 7 
RPE 1/7 دقائق / جري سريع 1 دقيقة

40 دقيقة - الركض السهل 4 
دقائق / جري سريع 30 ثانية 

RPE 1/7
44 دقيقة - جري سهل 10 دقائق 

RPE 1/7 جري سريع 1 دقيقة /

44 دقيقة - جري سهل 3 دقائق / 
RPE 2/8 جري سريع 1 دقيقة

RPE 2/6 48 دقيقة - جري سهل

52 دقيقة – جري سهل 2 دقيقة 
و 30 ثانية / جري سريع 90 ثانية 

  RPE 2/8
RPE 2/6 55 دقيقة - جري سهل

55 دقيقة - جري سهل 2 دقيقة / 
RPE 4/9 جري سريع  لمدة 30 ثانية

RPE 2/6 60 دقيقة - جري سهل

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

40 دقيقة - جري سهل 2 دقيقة / 
RPE 1/7 جري سريع 30 ثانية

48 دقيقة – جري سهل 2 دقيقة / 
RPE 2/8 جري سريع 1 دقيقة

52 دقيقة - جري سهل 11 دقيقة / 
جري سريع 2 دقيقة 2/8

أسابيع
88 برنامج

تم تخصيص هذا البرنامج للمستويات المتوسطة، كل ما 
تحتاجه هو متابعته بشكل أسبوعي وسيتأكد من عبورك خط 

النهاية



2/22/2

األحد

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

60 دقيقة - 3 دقائق جري سهل 
RPE 4/9 1 دقيقة جري سريع /

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

45 دقيقة - جري على 
سرعة تدريجية تبدأ 
سهلة وزيادة وتيرتك كل 5 

RPE 4/8 دقائق

55 دقيقة - جري 
على سرعة تدريجية 

تبدأ سهلة وزيادة وتيرتك 
RPE 4/8 كل 5 دقائق

65 دقيقة - اركض 
بسرعة تدريجية وقم 
بزيادة وتيرتك كل 5 دقائق 

ولكن قم بإنهاء اللحظة 
 RPE 2/9 األخيرة بركض سريع

64 دقيقة - جري سهل 5 دقائق 1
/ جري سريع لمدة 2 دقيقة / 
RPE 4/9 المشي أو 1 دقيقة

RPE 2/6 68 دقيقة – جري سهل

50 دقيقة – جري على سرعة 
تدريجية تبدأ سهلة وزيادة وتيرتك 

RPE 4/8 كل 5 دقائق
RPE 2/6 70 دقيقة – جري سهل

60 دقيقة - جري على سرعة 
تدريجية تبدأ سهلة وزيادة وتيرتك 

RPE 4/8 كل 5 دقائق

70 دقيقة – جري سهل 65 دقيقة 
 RPE وتيرة أسرع بعد كل 5دقائق /

2/8

70 دقيقة - جري3 دقائق / جري 
RPE 4/8 سريع 4 دقائق

70min - جري سهل ولكن ادفع 
عندما تشعر بالرغبة في الدفع، 

وإنهاء الجري في أعلى مستويات 
 RPE 4/8 الجري

2

3

4

أسابيع
88 برنامج

تم تخصيص هذا البرنامج للمستويات المتوسطة، كل ما 
تحتاجه هو متابعته بشكل أسبوعي وسيتأكد من عبور.ك 

خط النهاية
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كل يوم هو يوم جيد عندما 

تقوم بالركض.

RPE : هومعدل الجهد المدرك وهو 
كثافة التدريب الخاصة بك من قدراتك 

البدنية والعقلية

٪37 من الناس يخطئون بين الشعور بالعطش 
والجوع ألن الشعور بالعطش يمكن أن تكون 

ضعيفة )لذالك يجب عليك ترطيب جسمك(

محافظة العال في المملكة العربية 
السعودية تعد واحدة من أجمل 

األماكن لتجربة الجري البيئي 

الحرارة والرطوبة يمكن أن تزيد من 
السعة القصوى لألكسجين الخاص بك 
تماما مثل التدرب على ارتفاعات عالية

في سجالت سباق 10 كيلومترات كان لالعب  
Joshua Cheptegeمن أوغندا الرقم القياسي 

حيث قطع المسافة خالل 26:11.00 دقيقة
اما لمسافة 10,000متر كان صاحب الرقم 

القياسي هو الالعب Letesenbet Gidey من 
أثيوبيا حيث قطع المسافي خالل 29:01.03 

دقيقة

هل تعلم 
أن ..
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البرنامج التدريبي

للتحــدي  مســتعد  أنــت  هــل 
الجــري  مســافة  زيــادة  التالــي؟ 
األول  الماراثــون  نصــف  وتدريــب 

بــك. الخــاص 
تابــع برنامجنــا التدريبــي لمــدة 8 
كــم   21 .0975 لمســافة  أســابيع 
ــك. ــون ل ــف ماراث ــض أول نص وارك

هــو  الماراثــون  نصــف  تدريــب 
تدريــب  قبــل  االخيــرة  الخطــوة 
إنهــا واحــدة  الكامــل.  الماراثــون 
متعــة  المســافات  أكثــر  مــن 
بدنيــا  جهــدا  تتطلــب  ولكنهــا 

كبيــرا.  وعقليــا 

متوســط العمــر لنصــف الماراثــون 
هــو 39 ســنة ألنــه بعــد ســن 30 
مســتعدا  جســمك  يكــون  عامــا 
ــل. ــى التحم ــدة عل ــدرة جي ــاء ق لبن

هل أنت مستعد للتدرب األن ؟

خذهــا  الطريــق،  الــى  ســنقودك 
بــإرادة قويــة.

كنــت  إذا  برنامجنــا  اتبــع 
تســتطيع الجــري بســهولة 
، فهــي  لمســافة 10 كــم 
جلســات تدريبية متوسطة 

المســتوى

أسابيع

حصص
في األسبوع

تدريب
متقطع

دقيقة/
جلسة تدريب
بسيطة و سهلة



RPERPE
0

3

7

9

1

4

8

10

2
*

* *

****

*****

40-50%

51-60%

76-85%

86-100%

5 6
***
61-75%

ضعيف

قوي
نوعًا ما

قوي

قوي جدًا

 جًدا جًدا قوي

قوي

فقط ملحوظة

ثقيل

 قوة قصوى

معتدل

 جًدا
 ضعيف

ال يوجد

نسبة معدل 
الجهد المدرك  
ونبضات القلب

:)RPE( ماهو معدل الجهد المدرك
معدل الجهد المدرك )الجهد( هو كثافة التدريب الخاصة بك من قدراتك البدنية و العقلية. يسمح 

لك هذا المعدل بالتدريب بكثافة معينة لتحقيق أهداف التدريب الخاصة بك.

المنطقة 1

المنطقة 2

المنطقة 3

المنطقة 4

المنطقة 5

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

من معدل ضربات القلب القصوى

الخفيف



أسابيع1/21/2
88 برنامج

تــم تخصيــص هــذا البرنامــج للمســتويات المتوســطة، كل مــا 
تحتاجــه هــو متابعتــه بشــكل أســبوعي وســيتأكد مــن عبــورك 
ــافة 10  ــري لمس ــى ج ــت عل ــد تدرب ــت ق ــة. إذا كن ــط النهاي خ

كيلومتــرات يمكنــك االعتمــاد علــى هــذا البرنامــج.

4

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

60 دقيقة–جري سهل 
 RPE1/3 ،30 دقيقة

6X )جري سهل 4 دقائق، 1 
RPE 2/6 )دقيقة جري سريع

30 دقيقة - الجري السهل أو 
التدريب المتبادل أو البيالتس أو 

اليوغا
RPE 1/4 70 دقيقة – جري سهل

40 دقيقة - التدريب المتقاطع 
، السباحة ، اليوغا ، البيالتس ، 

التمدد ، إلخ.
RPE 1/4 75دقيقة – جري سهل

40 دقيقة - التدريب المتقاطع، 
السباحة، اليوغا، البيالتس، التمدد 

، إلخ.
RPE 1/4 80دقيقة – جري سهل

45 دقيقة - التدريب المتقاطع، 
السباحة، المشي لمسافات 

طويلة، اليوغا، التمدد، إلخ.
RPE 1/4 90دقيقة – جري سهل

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

65 دقيقة – جري سهل 
 RPE 1/3 ،7X ،30 دقيقة

)جري سريع 2 دقيقة، جري 
RPE 2/6 )سهل 3 دقائق

75 دقيقة – جري سهل 10 دقائق / 
RPE 3/8 جري سريع 15 دقيقة

1

2

70 دقيقة – جري سهل 
20 دقيقة / جري سريع 

10 دقائق / جري سهل 30 
دقيقة / جري سريع 10 دقائق

3
األحد



2/22/2

األحد

األحد

األحد

األحد

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

 الجمعة

75 دقيقة - االحماء 15 
.RPE 1/3/ دقيقة

جري4 دقائق سرعة دفع 
 1min سريعة / جري سهل

RPE 6/8

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

75 دقيقة - اإلحماء 15 
.RPE 1/3 / دقيقة

 RPE 10 × سباق لمدة 1 دقيقة
7/8 راحة كاملة 2 دقيقة

75 دقيقة - االحماء 15 
.RPE 1/3 / دقيقة

20 × )30 ثانية عدو / 2 دقيقة 
RPE 5/8 )30 ثانية جري سهل

75 دقيقة - اإلحماء 15 
RPE 1/3 / دقيقة

20 × )90 سرعة دفع / 
90 ثانية جري سهل( 

RPE 5/9

45 دقيقة - التدريب المتقاطع، 
السباحة، المشي لمسافات طويلة، 

95دقيقة – جري سهل RPE 1/4اليوغا، التمدد، إلخ.

45 دقيقة - التدريب المتقاطع، 
السباحة، المشي لمسافات طويلة، 

100دقيقة – جري سهل RPE 1/4اليوغا، التمدد، إلخ.

45 دقيقة - التدريب المتقاطع، 
السباحة، المشي لمسافات طويلة، 

اليوغا، التمدد، إلخ.
RPE 1/4 105دقيقة – جري سهل

45 دقيقة - التدريب المتقاطع، السباحة، 
المشي لمسافات طويلة، اليوغا ، 

التمدد، إلخ.
RPE 1/4 110دقيقة – جري سهل

2

3

4

أسابيع
88 برنامج

تم تخصيص هذا البرنامج للمستويات المتوسطة، كل ما 
تحتاجه هو متابعته بشكل أسبوعي وسيتأكد من عبور.ك 

خط النهاية

1
 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء

 الثالثاء



03

01

02

04

Pheidippides اسم ماراثون يأتي من أسطورة 
تقول األسطورة أنه تم إرساله من ساحة معركة ماراثون 
إلى أثينا ليعلن أن الفرس قد هزموا في معركة ماراثون 
)التي قاتل فيها للتو( ، والتي وقعت في أغسطس أو 

سبتمبر ، 490 قبل الميالد.

05

كل يوم هو يوم جيد عندما تقوم 
بالركض.

٪37 من الناس يخطئون بين الشعور 
بالعطش والجوع ألن الشعور بالعطش 

يمكن أن تكون ضعيفة ) لذالك يجب 
عليك ترطيب جسمك (.

عندما تقوم بالركض يقوم جسمك 
بأستخدام مصدرين للطاقة 

لتغذية عضالتك وهي الدهون 
والكاربوهيدرات في الغالب .

محافظة العال في المملكة العربية 
السعودية تعد واحدة من أجمل 

األماكن لتجربة الجري البيئي. 

هل تعلم 
أن ..



نصائح مفيدة

نصائح مفيدة 
و معلومات

النصائح
أرتــدي أحذيــة داعمــة ومالبــس مريحــة لكــي 

ال تعيقــك أثنــاء تحــركك.

قــم باإلحمــاء وتماريــن االطالــة قبــل وبعــد 
ــري. كل ج

اشــرب المزيــد مــن المــاء فــي الســاعات 
التــي تســبق الجــري وبعــده. خــذ المــاء معك 

أثنــاء الجــري إن أمكــن.

مهــم  المناســب  الغــذاء  علــى  الحصــول 
للحصــول علــى ٔافضــل النتائــج مــن التدريــب 

ــك. ــاص ب الخ

قــم بزيــادة قــوة تحملــك والمســافة تدريجيا 
بنســبة ال تزيــد عــن ٪10 فــي األســبوع.

لمــدة 24-48 ســاعة  يســتريح  دع جســمك 
بيــن كل جلســة جــري.

 
. قــم بتضميــن أشــكال مختلفة مــن التمارين 
فــي برنامــج التدريــب األســبوعي الخــاص 

بــك، مثــل تدريــب المرونــة والقــوة.

نصائح
مفيدة



نصائح مفيدة 
و معلومات

خطة النظام الغذائي الخاص بك وبعض النصائح

التــوت  لاللتهابــات:  المضــاد  الغــذاء 
الخضــراء. الورقيــة  والخضــروات 

ــمك  ــاج والس ــا والدج ــات: الفاصولي البروتين
ــوم. و اللح

تجنــب جميــع أنــواع الســكر والكربوهيــدرات 
المكــررة.

السمســم  أو  الليمــون  أو  الزيتــون  زيــت   .
ــة. ــة متوازن ــار وجب ــا اخت ــلطة دائم ــي الس ف

نفــس  اســتخدم  الســباق  يــوم  فــي 
كنــت  التــي  التغذيــة  اســتراتيجيات 
تســتخدمها فــي تدريبــك، واحتماليــة إضافة 
الطعــام أو المكمــالت الغذائيــة التــي لــم 
فــي  عســر  يســبب  عليهــا  معتــادا  تكــن 
الجهــاز الهضمــي وتعيقــك علــى الوصــول 

النهايــة. خــط  الــى 

مــن المهــم أن تتنــاول وجبــة إفطــار خفيفــة 
قبــل البــدء فــي تمارينــك .

ــوم الســباق لمســافة 10 كــم ،  ــاح ي فــي صب
تأكــد مــن تنــاول وجبــة إفطــار قائمــة علــى 
الكربوهيــدرات ، بمــا فــي ذلــك أشــياء مثــل 
الحبــوب والخبــز و عصائــر الفاكهــة، قبــل 
3-2 ســاعات مــن الســباق. كمــا أن شــرب 
الكترواليــت تعــد وســيلة جيــدة للترطيــب 

ــابقة. ــاعات الس ــي الس ف

كثيــر مــن النــاس يرتكبــون خطــأ االنتظــار 
وجبتهــم  لتنــاول  اللســباق  ليلــة  حتــى 
الكبيــرة. حــاول أن تجعــل وجبتــك الكبيــرة 
هــي الغــداء فــي اليــوم الســابق للســباق . 

ــت  ــن الوق ــد م ــمك المزي ــي جس ــذا يعط ه
مــن  ويقلــل  الغذائيــة،  العناصــر  لهضــم 
خطــر اإلصابــة بعســر فــي المعــدة، ويمكــن 
ــر  ــكل أكث ــوم بش ــى ن ــى عل ــاعدك حت أن يس

صحــي. 

تــزال المعكرونــة تعتبــر فــي كثيــر مــن  ال 
األحيــان واحــدة مــن أفضــل وجبــات مــا قبــل 
علــى  تناولهــا  مــن  بــدال  ولكــن  الســباق 
العشــاء ، تناولهــا علــى الغــداء فــي اليــوم 
ــي  ــف ف ــاء أخ ــر عش ــباق واخت ــابق للس الس

ــك. ــن ذل ــدال م ــاء ، ب ــك المس ذل

والســباق  التدريــب  بعــد  مفيــد  البروتيــن 
الخــاص بــك .

الفيتامينــات الرئيســية التي يجــب مراعاتها 
فيتاميــن  الكالســيوم,  هــي  للعدائيــن 
د,فيتاميــن ج وفيتاميــن هـــ والزنــك والحديــد 

ومركــب ب والمغنيســيوم.
هــذه المكمــالت الخمســة هــي: الكافييــن 
والكرياتيــن والنتــرات / عصير الشــمندر والبيتا 
لعدائــي  بالنســبة  والبيكربونــات.  أالنيــن 
، فــإن  المســافات )5000 متــر ومــا فــوق( 
ــذان  ــالن الل ــا المكم ــرات هم ــن والنت الكافيي
توصــي بهمــا مراجعــة اإلجمــاع. يــدرك معظــم 

ــن.  ــد الكافيي ــن فوائ العدائي
ــن  ــمك م ــي جس ــت ف ــتويات الكتروالي مس
الممكــن أن تصبــح منخفضــة جــدا أومرتفعــة 
جــدا. يمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا تتغيــر 
كميــة المــاء فــي جســمك. تأكــد مــن أن 
كميــة الميــاه المتناولــة تســاوي تلــك التــي 
تفقدهــا. يجــب اســتخدام مــاء جــوز الهنــد 
والبطيــخ والمشــروبات الرياضيــة والحليــب 

ــاف. ــب الجف لتجن



نصائح مفيدة 
و معلومات

الوقاية من اإلصابات
ارتداء األحذية المناسبة.

 
ــة لعضالتــك  ــن االطال ــد وتماري االحمــاء الجي

بعــد الجــري.

التدريبــات مثــل الركبتيــن العاليتيــن، ركالت 
الخلفيــة، تخطــي الطاقــة، تســاعد علــى 

ــك. ــالح تقنيات ــرعتك وإص ــادة س زي

جســما  ســيمنحك  التحمــل  وقــوة  القــوة 
قويــا وثابتــا، لــذا اذهــب لنادي وقــم بتدريب 
األثقــال, جســمك هــو المنبــه الخــاص بــك و 

اســتمع إليــه. 

فكــر دائمــا فــي التدريــب المتبــادل مثــل 
الســباحة ورفــع األثقــال واليوغــا والبيالتــس 

ومــا إلــى ذلــك.

ــا فيمــا يتعلــق  ــب تدريجي ــادة التدري يجــب زي
بالكثافــة والحجــم. احصــل علــى نصائــح مــن 

الخبــراء.

اشرب الماء قبل وأثناء وبعد الجري.

ال تتعــدى المقــدار المعتــادة عليــه جســمك 
بشــكل مفاجــئ.

 
ضــع فــي اعتبــارك الســالمة مثــل وضــع 
العاكســات الليليــة و عــدم وضــع ســماعات 
الصاخبــة فــي الطــرق المفتوحــة ومــا إلــى 

ــك. ذل

أركض برفقة أحد زمالئك.

اذا كنــت تركــض وحــدك، أســلك الطريــق 
المعتــاد وخــذ هاتفــك معــك.



نصائح مفيدة 
و معلومات

كيفية إجراء عمليات األحماء و تمارين االطالة

االطالــة  تماريــن  منــك  مطلــوب 
الجــري،  فــي  البــدء  قبــل  الديناميكــي 
العضــالت  مــن  المجموعــة  هــذه  وخاصــة 
 hip flexors و ،glutes و ،Quadriceps مثــل

الركبــة. وأوتــار 

ــن  ــم و تماري ــل الجس ــاء لكام ــام  باالحم القي
ــن. ــالت البط ــوة لعض الق

قبــل  التماريــن  هــذه  اعتبــارك  فــي  ضــع 
 ،matrix lunges الكعــب،  رفــع  جــري:  كل 
 ،walking hip hinge forward القرفصــاء، 

ــخ. إل

قــم بتماريــن االطالــة لمــدة 8 دقائــق علــى 
األقــل بعــد الجــري.

تجنــب اإلفــراط فــي التمــدد ألنــه قــد يســبب 
اإلصابة.

تنفــس جيــدا عندمــا تعمــل علــى تماريــن 
الديناميكــي. االطالــة 

الجلســات  بعــد  الراحــة  التمــدد ســيمنحك 
الصعبــة.

التمدد هو دائما جزء مهم من تدريبك.
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للعدائين
اختراألحذيــة و المالبــس التــي تالئم جســمك 
و تحركاتــك, لألنهــا ضمــن األولويــات عندمــا 

تمــارس رياضــة الجــري.

كــن فــي أفضــل حاالتــك البدنيــة والعقليــة 
فــي يــوم الســباق.

تنــاول الطعــام قبــل 80 دقيقــة علــى األقل 
ــباق. من الس

ابحــث عــن صديــق مشــارك بالســباق قريــب 
مــن مســتواك.

االبتسامة أثناء الجري تساعدك.

قليــل دائــم أفضــل مــن كثير منقطــع , لذالك 
قــم بتقســيم وقــت التمريــن للمحافظــة 

علــى مســتوى نبضــات قلبــك.

ابدأ السباق ببطء واجعل نهايتك بطيئة.

استخدم واقي الشمس.

الركض مبكرا أو متأخرا.

أحــرص علــى ترطيــب جســمك واســتخدام 

ــك. ــى رقبت ــج عل ــردات الثل مب

اجعل تدريبك في في األماكن المغلقة.

تدرب مع شريك أو مجموعة.

أنواع مضمار الجري

ــتخدم  ــارات وتس ــم 8 مس ــري: يض ــار الج مس
والجــري  والنــوادي،  المــدارس  فــي 

يمكــن. مــا  بأســرع  الموضوعــي 

عبــر البــالد: أشــواط صعبــة تدفعــك إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن حــدودك القصــوى، والهــدف 

هــو تقويــة القــدرة و زيــادة التحمــل .

الجــري  نوعيــة  الطريــق:  علــى  الجــري 
المعتــاد عليــه ومفضــل فــي كل مدينــة، 
والهــدف هــو االســتمتاع بــه وجعلــه ممتعــا.

الطبيعــة.  بقلــب  اســتمتع  الجــري:  درب 
ــد لألســفل واألعلــى  تدريــب موضوعــي جي

الذهنــي. التحمــل  ورفــع مســتوى 
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نصائح للعدائين باالضافة ألنواع أحذية الجري

لدينــا 3 أنــواع مــن أحذيــة الجــري: أحذيــة 
المســافات القصيــرة التــي تصــل إلــى 400 
والمســافة   ، للركــض  متــر   1200 و   800 و 
المتوســطة مــن 1200 متــر إلــى 7000 متــر، 
والمســافة الطويلــة مــن 7000 متــر إلــى 

الماراثــون الفائــق.

لدينــا 3 أنــواع مــن العدائيــن: الركــض بكعــب 
القــدم، وضــع القــوة فــي منتصــف القــدم 
علــى  تكــون  ان  يجــب  القــدم،  ومقدمــة 
درايــة بتقنيــات الجــري الخاصــة بــك عنــد 

ــك ــراء حذائ ش

عــادة مــا يعتمــد تاريــخ انتهــاء صالحيــة أحذية 
وجــودة  الكيلومتــرات  عــدد  علــى  الجــري 
قدمــك، لذلــك إذا كنــت تشــعر بــأن حذائــك 

ــره.  مهتــرئ، فقــد حــان الوقــت لتغيي

مهمــا كانــت العالمــة التجاريــة أو النــوع ، 
يجــب أن تكــون مرتاحــا الرتــداء حذائــك


