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 تمهيد:

عاش اإلنسان في البر رهب الماء ألول مرة، ولكنه بالتدريج أخذ بالتقرب من السواحل والشواطئ 
وضفات البحيرات واستمرت محاولته حتى لمس في نفسه القدرة على السباحة و ال شك أن 

ا لدوافعه كانت تحركه وتهيمن عليه كما أنه معرفة اإلنسان للسباحة يسرت له اإلستجابات
 ساعدت في إنقاذ نفسه إذا أجبر على الصراع  مع ما هو أقوى منه في الطبيعة.

على أن المعرفة  طارق صالح فضلي""و "وجدي مصطفى الفاتح"ويشير في هذا الصدد 
اضة وزالزل، حيث تصنف السباحة كري فيضاناتبالسباحة تلزمه عند الكوارث الطبيعية من 

مائية شعبية، ذات أهمية كبيرة، تمارس من قبل الجنسين و على مختلف األعمار و تمكن 
ي ف المتعلم المبتدأ من مهارات حركية عالية يستطيع من خاللها توليد القوى الالزمة للحركة

 الماء للوصول إلى مستوى عال.

ي النفس، وبراعة األداء، باإلضافة إلى بذل جهد أكبر و ويتسم ممارس السباحة بثقة عالية ف
تركيز أكثر إلستعاب العملية التعليمية بمراحلها، كما تعد الميدان المناسب إلكتساب الخبرات 

، 9111وجدي مصطفى الفاتح وطارق صالح فضلي(والمهارات الحركية عند ممارسيها. 
 .)931ص
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 تعريف السباحة: -

أن اإلنسان قد مارس السباحة أكثر من أربعة أالف عام حيث كان تشير بعض األثار إلى 
يضعها في إعتباره األساسي من ناحية الممارسة ألنها كانت تساعده على الهروب من 

 الحيوانات المفترسة التي كانت تحيط به.

ومع التطور السريع والمتالحق في كل أنحاء العالم ومع التقدم التكنولوجي الكبير في البحث 
العلمي فقد أصبح من السهل تعلم السباحة لدى المبتدئين كما يوضح محمد صبري عمر 

: بأن تعلم السباحة يهتم بالعمل على إكتساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه 9111
من الطفو بشكل جيد وتوليد القوى الالزمة لحركته في الماء خالل الضربات الفنية لطرق 

 ) 91، ص9111محمد صبري عمر،(لمسافة في أقل زمن ممكن السباحة بغرض قطع ا

:" أنها رياضية مائية شعبية ذات أهمية كبيرة على بناء 9119ويعرفها فيصل رشيد عياش 
، وهي إحدى الفعاليات )والصحية االجتماعيةو  اإلنسانية (جوانب متعددة من حياة الفرد

بل الرياضية وهي إمكانية ممارستها من قالرياضية التي تنفرد بحالة خاصة عن بقية األلعاب 
 .)91، ص9119فيصل رشيد عياش ، (كال الجنسين وعلى مختلف األعمار"

:" أن السباحة إحدى المهارات التى لها قيمة عالية 9111كما يرى كذلك فيصل رشيد عياش، 
لى التمتع ع في الحياة، كما هي جزء مهم من التربية البدنية التي تمنح الفرد صحة جيدة والقدرة

بحياة أفضل نتيجة قدرتها على بناء عضالت وأجهزة الجسم بشكل متكامل كونها تحرك كافة 
 .)91ص 9111نفس المرجع (أجزاء الجسم أثناء ممارستها" 

: بأنها إحدى أنواع الرياضات المائية، والتي تستعمل الوسط 9111ويعرفها أسامة كامل راتب، 
وذلك عن طريق حركات الذراعين والرجلين والجذع، بغرض المائي كوسيلة للتحرك خالله، 

جتماعيا ونفسيا.  أسامة كامل راتب، (اإلرتقاء بكفاءة اإلنسان بدنيا ومهاريا وعقليا وا 
 )99،ص9111
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وتعرف في قاموس الروس الصغير و أونكارتا على أنها:" حركة الكائن الحي فوق سطح 
 لعوم."الماء."  و" هي إسم مؤنث ورياضة تطبيقية ل

على أنها " هي رياضة مائية شعبية ذات أهمية كبيرة في  9119ويشير إليها فيصل العياش 
 )92، ص 9119مرجع سابق، فيصل عياش (بناء جوانب متعددة في حياة الفرد".  

فتخار أحمد  " السباحة هي إحدى األنشطة المائية المتعددة  9222وأكد لنا ذلك قاسم حسين وا 
الفرد جسمه للتحرك خالل الوسط المائي الذي يعد غريبا نوعا ما عليه  التي يستخدم فيها

 بصفته وسطا يختلف كليا عن الوسط الذي إعتاد عليه."

 يمكن تعريف السباحة على أنها حركة الكائنات الحية في الماء دون المشي في القاع وتعتبر
دة فوائد ع كما أن لها نشاطا يمارس بشكل كبير للترفيه وكذلك كرياضة عالمية. أولمبية،

  )99ص،9222إفتخارأحمد قاسم حسين و(ال يكون السباح حذرا حين المخاطر باإلضافة إلى

 

  نبذة تاريخية عن السباحة:  -2

 حول: 9111ويشير مصطفى الفاتح وطارق صالح فضلي 

 السباحة في العصور األولى:-2-1

قبل السباحة كان العوم الذي وجد بوجود الحياة، فقد فطر اهلل الكثير من المخلوقات على العوم 
و إستطاع  اإلنسان العوم منذ أن وجد على ضفاف األنهار و البحيرات و البحار ثم مارس 
السباحة كضرورة دفاعية أو هجومية في تصديه لألخطار المحدقة التي تواجهه في حيايته 

 و عليه فالسباحة قديمة قدم التاريخ نفسه.  الطبيعية.

"إن اإلنسان توصل إلى هذه النتيجة بصورة أسهل دون التعرض لهذه المخاطر كتقليده لحيوان 
 )93ص 9111مصطفى الفاتح وطارق صالح فضيلي (ما في محاولة إصطياد داخل الماء."
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 السباحة في مصر الفرعونية: -2-1-1

: "إن موقع مصر الجغرافي وطبيعة 9111الح فضيلي يقول مصطفى الفاتح وطارق ص
مناخها أثر في ممارسة المصريين القدامى لرياضة السباحة كوسيلة من وسائل التربية واإلعداد، 
ومن جملة إهتمامهم بالسباحة وضعوا شكال يشبه حركة الذراعين في السباحة الحرة الحالية." 

 .)92نفس المرجع ص(

 راق القديم:السباحة في الع -2-1-2

"إن التاريخ يشهد أصالة وعراقة عدة حضارات في وادي الرافدين المتمثلة في الحضارات 
المياه وأن تلك الشعوب و الجماعات  السامورية والبابلية أن تلك أقيمت بالقرب من مصادر

 التي أنشأت هذه الحضارات إستخدمت السباحة كإحدى األساليب في التدريب العسكري."

 السباحة في الدولة الفارسية: -2-1-3

إنتشرت السباحة في عهد الدولة الفارسية وقد كان الملك "شارل لومان" من أمهر سباحي 
 عصره.

 :)الكنعانيين والفنيقين(السباحة في لبنان القديم  -2-1-4

اطات بدنية متنوعة لهم نش قد مارس الكنعانيون في لبنان القديم والذين سماهم التاريخ بالفنيقيين
 أتقنو بصورة خاصة التجديف والسباحة والغوص. و

 :)اإلغريقية (السباحة في الدولة اليونانية القديمة -2-1-5

لى األواني ع اكتشفتلقد كان للسباحة شأن عظيم في الدولة اإلغريقية حيث تدل النقوش التي 
عن شخص يسبح على ظهره كما عرفوا والتي تشبه السباحة الحرة كما أن أفالطون قد ذكر 

 كيفية الطفو و أيضا كيفية الوقوف في الماء.
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 السباحة في الدولة الرومانية القديمة: -2-1-6

للسباحة شهرة واسعة في نهضة روما، وهناك سجالت واسعة تثبت أن الرومان كانوا يحبون 
ة لسباحالكثير من حمامات االسباحة واعتبروها جزءا مهما من اإلعداد الحربي حيث أقامت 

 .) 32-93مرجع سابق ص: مصطفى الفاتح وطارق صالح فضلي("تيرماي".سمتها التي 

 السباحة في العصور الوسطى: -2-2

 السباحة في عصر الكنيسة: -2-2-1

قد نجدهم استخدموا السباحة كطقس من طقوسهم الدينية خاصة الصدر التي تشبه حالة الجسم 
 )32المرجع صنفس (فيها الصليب 

 السباحة عند العرب قبل اإلسالم: -2-2-2

كان عرب الحجاز ليس هناك ما يؤكد أنهم عرفوا السباحة عكس عرب الجنوب الشرقي، وذلك 
 )39نفس المرجع ص (راجع إلى عدم وجودهم أمام األنهار أو البحار القريبة منها. 

 السباحة في العصر اإلسالمي: -3

: عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند 9221اإلسطمبولي جاء في قول محمود مهدي 
النسائي بإسناد صحيح انه قال: "كل شيء ليس من ذكر اهلل فهو لهو ولعب إال أن يكون 
أربعة: مالعبة الرجل إمرأته، تأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل 

 )999، ص9221محمود مهدي اإلسطمبولي (السباحة." 

، أورد السيوطي رحمه اهلل حديثين شريفين يؤكد 9221وقال عبد اهلل ناصح علوان في كتابه 
فيهما أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم سبح بنفسه، فيذكر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
دخل هو وأصحابه غديرا فقال: "ليسبح كل رجل إلى صاحبه، فسبح كل إلى صاحبه، حتى 

صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر فسبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى أبو  بقي رسول اهلل
 بكر حتى إعتنقته، وقال: لو كنت متخذا خليال حتى ألقى اهلل التخذت أبابكر خليال، ولكن 
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صاحبي." ولقد لعبت السباحة في جميع البلدان التي فتحها المسلمون دورا مهما في نشر 
 .)119ص 9221علوان في كتابه  عبد اهلل ناصح(اإلسالم." 

 السباحة في العصر الحديث: -4

 كتب البروفيسور األلماني نيكوالس فينمان أول كتاب عن السباحة. 9131في عام  -
 كان التطور السريع من األنهار إلى األحواض. 9131في عام  -
 كان أول اتحاد للسباحة خاص بالهواة في إنكلترا. 9112في عام  -
 إتحادي دولي وتأخر في ظهوره.كان أول  9121 -
 ظهرت سباحة الفراشة أو الدولفين. 9111في عام  -

 السباحة في الجزائر: -4-1

تعتبر السباحة في الجزائر سباحة  9129إلى 9132في عام  9111مروش  أشار علي
فرنسية. والسباحة في الجزائر هي من الرياضات التي تعترضها الكثير من الصعوبات أولها 
ذا إستمرينا في هذا النحو  تتمثل في نقص المسابح لهذا نجد قلة الجمعيات المنخرطة فيها، وا 

 ف تغرق.فرياضة السباحة في الجزائر سو 

إن الجزائر من ناحية النتائج الفنية وباستثناء بطلين أو ثالث على المستوى اإلفريقي أو العربي 
فان الجزائر تفتقر لنتائج حقيقية تعكس سمعتها الرياضية كدولة جدية في التكوين و التدريب 

عبروا يو المهم ليس في المشاركة كما يحلو لبعض المسؤولين تكراره في كل حصة رياضية ل
 )21،ص9111علي مروش، (عن النتائج المتحصل عليها. 
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 فوائد السباحة: -1
 للسباحة فوائد عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي:

 الفوائد الجسمية والفيسيولوجية: -9-1
للسباحة تأثير كبير على أجهزة وأعضاء الجسم فهي تعمل على توسيع 
وتقوية عضالت جميع العضالت العاملة في الجسم التي نحن في أمس 
الحاجة إلى تحريكها، ثم إتساع الرئتين إلستعابهم أكبر كمية من الهواء 

 نتظم.مللقيام بعملية الزفير مما يؤدي إلى زيادة مرونة الرئتين أثناء التنفس ال
فتخار أحمد  : "للسباحة تأثير كبير على زيادة 9222ويقول قاسم حسن وا 

الجهاز الدوري وزيادة حجم عضلة القلب باإلضافة إلى تأثيراتها على 
قاسم (األعضاء الداخلية للبطن مما يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم" . 

 .)91-91:ص9222حسن وافتخار أحمد 
 مجاالت السباحة: -2

 مجاالت السباحة باختالف الغرض فهناك:تختلف 
 
 
 



د. ايت طاهر                                        مقياس :  سباحة      
 

 
 السباحة التنافسية: -2-1

وتمارس وفقا لقواعد اإلتحاد الدولي للسباحة وذلك من حيث عدد السباقات 
وطريقة السباحة والبدء والدوران لكل نوع من األنواع وتتطلب بذل أقصى 

 جهد إلحراز أقصر زمن ممكن.
 
 السباحة التعليمية: -2-2

ليمية واحدة من أهم مجاالت السباحة، فهي أساس ال غنى عنه السباحة التع
 لإلنتقال إلى المراحل المتقدمة للوصول إلى اإلنجاز العالمي.

 السباحة العسكرية: -2-3
كثيرا ما تتطلب الخطط العسكرية عبور هذه الموانع المائية لتنفيذ بعض 

 األلعاب المهام في الضفة األخرى، ولذلك تعد رياضة السباحة من أهم
الرياضية الرئيسية في معظم المناهج العسكرية لدول العالم ونعطيها أهمية 

 خاصة باعتبارها جزءا مهما في كمال شخصية المقاتل.
 السباحة العالجية: -2-4

"مجموعة من  إلى أن السباحة العالجية هي : 9221أشار محمدعلي قط 
الحركات الخاصة بالجسم لها أحواض مجهزة علميا تحت إشراف أخصائيين 

  )12ص 9221محمد علي قط: (مختصين في هذا الميدان."
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 السباحة الشعبية الترويحية: -2-5

 9111يأتينا في هذا الصدد وجدي مصطفى الفاتح وطارق صالح فضلي 
توفر ضية ومراكز الشباب التي ت:"نجد هذا النوع من السباحة في األندية الريا

فيها حمامات السباحة، وأيضا في موسم الصيف على الشواطئ بين 
المصطافين، وهو نوع متاح لجميع العامة ومختلف الطبقات فهي التتقيد 
بأي طريقة من طرق المنافسات المعروفة وال تخضع لقوانين السباحة 

مرجع سابق  وجدي مصطفى الفاتح وطارق صالح فضلي،(الدولية." 
 .)99ص
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 مهارات وتقنيات السباحة: -1

 سباحة الزحف على البطن: -1-1

 وضع الجسم: -أ

يأخذ الجسم الوضع األفقي المائل قليال على البطن بحيث تكون أعلى قليال من المقعدة 
الموجودة دائما تحت سطح الماء تحت سطح الماء مباشرة، ويكون النظر إلى األمام و األسفل، 
ويكون الذقن بعيد تمام عن الصدر بدون تؤثر في عضالت الرقبة والرجالن ممتدتان دون 

 تصلب.

 ضربات الرجلين: -ب

تؤدي الضربات بشكل مستمر وتبادلي ويعتبر مفصل الفخذ محور إرتكاز حركة الرجلين، 
 نوتعتمد حركة الرجلين على التوقيت السليم، وتشارك الرجلين في سباحة الزحف على البط

بقدر أقل من القوة الدافعة المحركة للجسم إلى األمام علما بأنها أقوى من الذراعين، وتنشأ هذه 
 من حركة الرجلين إلى األسفل.

 عمل الذراعين: -ج

تكون حركة الذراعين بالتبادل في نفس اإلتجاه، مما يؤدي إلى حدوث إنزالق أو دفع الجسم 
 إلى إتجاه المعاكس.

   التنفس: -د

بحيث تظهر إحدى العينين  الماءيتم إخراج الرأس من أحد األجانب عند دخول اليد المقابلة 
والفم فوق سطح الماء مباشرة و يؤخذ الشهيق من الفم مع تكويره لمنع دخول الماء مع الهواء، 

 ثم يعود الوجه مباشرة بعد ذلك إلى الماء ليقوم الفرد باخراج الزفير داخل الماء.
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 :التوافق -ه

هناك طريقة الست ضربات بالرجلين لكل دورة ذراع، وما يعنينا هنا التوافق بين ضربات 
الرجلين الرأسية مع حركات الذراع التبادلية بما ال يعوق أحدهما األخر وبما يتناسب مع 

                -Mervyn 1 palmer: 1995 page 185 919  )سرعة حركة السباح
 سباحة الزحف على الظهر:   - 2

 و    يشبه األداء الحركي للسباحة الحرة وسباحة الزحف على الظهر ولكن تؤدي على الظهر
 البدء فيها يكون داخل الماء.

 وضع الجسم: -أ

يأخذ الجسم الوضع األفقي المائل قليال والرجلين تحت الماء والرأس في وضعه الطبيعي مع 
 لألمام إتجاه أمشط القدمين. قرب الذقن الصدر و النظر

  ضربات الرجلين: -ب

 يجب تقارب أصابع الرجلين لدرجة التالمس وتكون الحركة دفع الماء للخلف و لألعلى.

(Garhard Lewin:1981 page85)  

  حركة الذراعين: -ج

يرة الدخول باألصبع الصغ تدخل اليد في الماء امام الراس وفي نقطة تقع امام الكتف و يبدا
اوال و الكف مواجه للخارج لتقليل المقاومة، كما يجب ان يكون الذراع مفرودا. يدور الكف 
ألسفل مع استمرار حركة الذراع لألمام و ألسفل و للخارج و يبدا المرفق في االنثناء إلعطاء 

ويدفع اليد الماء لألمام  درجة، 12القوة الدافعة و ال يجب ان ينثني المرفق اكثر من  زاوية  
و لألسفل في الجزء االخير من حركة الذراع بالماء  حيث يفرد المرفق تماما اسفل الفخذ. تتم 
الحركة الرجوعية برفع اليد من الماء بدحرجة الكتف بعد نهاية حركة الذراع االخيرة تحت الماء، 

 ة تبدا حركة رجوع الذراع بإدار ويساعد على خروج الكتف قيام الذراع االخرى بحركة الدخول، و 
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الكف للداخل لمواجهة الفخذ لسهولة خروج اليد من الماء و باقل مقاومة ،     و بعد خروج 
اليد من الماء تتخذ الذراع مسارها لألعلى و لألمام ثم لألسفل مع استرخاء العضالت حتى 

 لعالء احمد عبد الفتاح، صتأخذ فرصة للراحة استعدادا لدخول الماء و الشدة التالية. ) ابو ا
91-91 .) 

 

 التنفس:  -د

يكون طبيعيا بأقل حركة ممكنة في الرأس و يتم أخذ الشهيق أثناء الحركة الرجوعية إلحدى 
الذراعين يؤدي الزفير أثناء حركة الدخول و المسك لنفس الذراع من الفم و يؤدي التنفس دون 

 لف أو دوران الرأس.

 التوافق: -ه

 كاملة للذراعين.دورة يكون ست ضربات للرجلين مع 

(Garhard Lewin:1981 page85)  
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-4-المحاضرة رقم   
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 صدر:سباحة ال -1

تعتبر السباحة الوحيدة التي للرجلين دور فعال فيها بنسبة تعادل الذراعين 
 في تأخر حركة الرجلين لألمام.

 وضع الجسم: -أ
يجب أن يكون الجسم ممتدا في وضع أفقي مستقيم والذراعين تحت سطح 
 الماء وراحة اليدين لألسفل والكعبان ال يظهران فوق سطح الماء عند الدفع.

 الرجلين: ضربات -ب
تسمى بالحركة الضفدعية وتبدأ الحركة من وضع الرجلين الممتدتين 
المتجاورتين و األمشاط  ممدودة، كما تبدأ الحركة الرجوعية بانثناء مفصلي 

 تجاهاالفخذين والركبتين حتى ال يالمس الكعبين المقعدة مع ثنى القدمين 
 و تقريبا. °991ع الساق وللخارج، بحيث تكون الزاوية بين الفخذ والجذ

 (.921، ص القط علي )محمديجب دفع الماء للخلف بقوة بباطن القدم.
  حركة الذراعين: -ج

 92الى  91تبدا مرحلة الشد بعد فرد الذراعين تماما، و بعمق يتراوح بين 
سم، عند وصول الكفين عموديتين تحت الكتفين، تبدا مرحلة الدفع بالكفين 

 الكوعان تحت الصدر مباشرة، و اتجاه راحة و الكوعين ، بحيث يكون 
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فل الذقن و اعلى الصدر، تبدا اليدين الى اعلى عند وصول الكفين اس

 رحلة الرجوعية بمد الذراعين في  حركة مط لألمام مع استدارة الكفين الم
 ،  ليدين الى اسفلحتى تصالن في نهاية غرد الذراعين الى وضع راحة ا

 جوعية باسترخاء لتوفير قوة الذراعين لمرحلتيالمرحلة الر و يفضل ان تتم 
 (.92-91) ابو العالء احمد عبد الفتاح، ص  الشد و الدفع.

 التنفس:  -د
يرتبط التنفس بحركة الذراعين ويأخذ الشهيق عن طريق الفم بسرعة في 
نهاية الشد وذلك بدفع الذقن لألمام و رفع الكتفين قليال و يطرد الزفير من 

 خالل الحركة الرجوعية للذراعين.الفم و األنف 
 التوافق: -ه

ص  القط، مرجع سابق، علي للذراعين يقابلها دورة للرجلين.)محمد كل دورة
921.) 

 سباحة الفراشة: -2
 وضع الجسم: -أ

"يأخذ الجسم الوضع األفقي كما في الزحف على البطن ثم يتحول الوضع 
ة حركات الرجلين و تقل الحركاألفقي إلى التموج أعلى وأسفل بمجرد بدء 

 التموجية في الجزء العلوى من الجسم".
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  ضربات الرجلين: -ب

ا الضربات المتماثلة كم ضربات حركة الرجلين من الوسط حتى يمكن أداء
يشارك مفصلي الفخذ والركبتين في الحركة فمن الوضع األفقي يدفع السباح 

لسحب الكعبين أسفل ° 12الفخذين ألسفل مع ثني الركبتين نصفا بزاوية 
ء يمد السباح الركبتين بقوة ألداالمقعدة مع قدرة األمشاط،  اتجاهسطح الماء 

ون ظهر القدمين للخلف تماما وتدخل الحركة األساسية للخلف وأساسا يك
حركة الجسم في اإلتجاه العكسي لألمام وألعلى بصورة تموجية فترتفع 
المقعدة لألعلى وينخفض الوسط والصدر قليال لألسفل ثم تنتقل الحركة إلى 
الكتفين والرأس أقل وأعلى وأسفل حركة الجسم لألمام، كما تدفع  الرجلين 

لى حتى يظهر الكعبان خارج الماء أو تحته بقليل على اإلستقامتها إلى األع
 مع إنخفاض المقعدة لألسفل.

. ( Mervyn 1 palmer,op-cit:page270-272)    
 
 
 
 
 



د. ايت طاهر                                        مقياس :  سباحة      
 

 
  حركة الذراعين: -ج

تتشابه ضربات الذراعين في سباحة الفراشة مع ضربات الذراعين في سباحة 
الزحف على البطن، واالختالف هو اداء ضربات الذراعين معا في نفس 
الوقت. وتبدا ضربات الذراعين بدخول الكفين لمسك الماء عند النقطة الواقعة 

مع مواجهة  سم 91الى  91امام الكتفين، و المسافة بين الكفين تتراوح بين 
درجة مع سطح الماء. تبدا الذراعين مرحلة ° 11الكفين للخارج ، وبزاوية 

الشد للداخل مع ثني الكوعين حتى بداية الصدر، و تغير اتجاه الكفين 
تدريجيا لتواجه الداخل. وتبدا مرحلة الدفع من بداية الصدر حتى مالمسة 

ركة تماما، و تكون ح االصبع الكبير اسفل الفخذ، مع اهمية فرد الذراعين
في اتجاه سطح الماء، مع ادارة الكفين  ألعلىالدفع للخلف و للخارج و 

اومة. الصغير لتقليل المق باألصبعللخارج و للخلف حتى خروجها من الماء 
و يستحسن عودة الذراعين عقب نهاية مرحلة الدفع بتحريك الذراعين في 

   خاء ه العضالت في حالة استر بوضع مريح تكون في لألمامللخارج و الهواء 
 (.911-912م، ص 9222و طبقا لراحة السباح. ) وفيقة مصطفى سالم،
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 التنفس: -د

، "أثناء الحركة الرجوعية للذراعين خارج 9221كما يشير محمد علي القط: 
الماء يأخذ الشهيق من الفم مع أقل قدر ممكن من حركة الرأس لألعلى و 

 الزفير عند مرحلة الدفع".
 
 التوافق: -ه

تستخدم ضربتين للرجلين مع كل دورة ذراع األولى في تحت الماء والثانية 
-993 ص،  9221) محمد علي القط، عندما تصل الرجلين لألعلى.

991 .)  
 

 


