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 : انتخاب شیوه مناسب برای آموزش5مرحله 

اکنون شما باید شیوه های آموزشی را که می خواهید در تمرینات روزانه برای آموزش مهاارت هاای مها  و راروری ادا  اده      

باشاند و   شببیه ببازی  موثرترین روش در آموزش مهارت ها این ادت که در تمام مراحل، تمرینات باید نمایید ان خاب کنید. 

بای  از  بایاد  و در برخی مراحل فشار جسامی و ههنای تمارین     عملکرد بازیکن در تمرین باید مشابه عملکرد او در بازی باشد

 .باشد بقهاشرایط مس

 آیا می دانید بازیکنان مهارت ها را چگونه می آموزند؟

 اصول یادگیری حرکتی

جام شده که می توان آنها را به دان  مربیان افزود تاا ب وانناد باازی واای اا  را     تحقیقات بسیاری درباره ی یادگیری حرک ی ان

در اینجا به برخی از نکات کلیدی درباره ی یادگیری حرک ی اشاره می کنی  که می تواند به مربیان کما    به ر آموزش دهند.

اما نک ه بسیار مه  که ن اید از آن غ لت کرد این ادت که باید تماام جن اه    کند تا طراحی به ری برای تمرینات داش ه باشند.

 های آماده دازی بازیکنان را مد نظر قرار داد:

 آماده دازی ههنی، روحی و روانی -1

 آماده دازی جسمانی -2

 آماده دازی تکنیکی -3

 آماده دازی تاک یکی -4

 

 

 

 

 آماده سازی تاکتیکی

 آماده سازی تکنیکی

 آماده سازی جسمانی

 آماده سازی ذهنی
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 مهارت ها مراحل یادگیری

مهاارت ت ادیل باه     بای  ی ما باید درک کنی  که ی  ورزشکار ده مرحله یادگیری را باید بگذراند تا از ی  نوآموز به عنوان مرب

 ی  بازیکن ماهر شود:

 (1مرحله شناخ ی یا تصویر ههنی )مرحله ی  -1

 (2مرحله حرک ی )مرحله ی  -2

 (3مرحله خودکار )مرحله ی  -3

 باید توجه کرد که هر بازیکنی )ح ی ماهر(، برای یادگیری ی  مهارت یا فعاایت جدید باید این مراحل را بگذراند.

 مرحله شناختی یا تصویر ذهنی

مه  ادت که بازیکن حس و درک در این مرحله ورزشکار ی  درک ) تصویر ههنی( از مهارت را ایجاد کرده و تودعه می دهد. 

اغلب به رین کار این ادت که این مهاارت در روشای کن ار  شاده و هماراه باا        جرای مهارت داش ه باشد.درد ی از نحوه ی ا

نمای  دردت و دقیق آنچه که باید اجرا شود آموزش داده شود تا بازیکن کامالً درک کند که چه کاار بایاد انجاام دهاد. ایان      

د در این مرحله مهارت یا فعاایت را خوب اجرا کند، بلکه فقط بایاد  مرحله ن اید زیاد زمان ب رد، چراکه از بازیکن ان ظار نمی رو

 آنرا به درد ی درک کند.  

 مرحله حرکتی

در مرحله دوم الزم ادت که مقدار زیادی تمرین اجرا شود تا نکات کلیدی در اجرای مهارت تقویات شاود، باازیکن در اجارای     

مرحله حرک ی خطاهای بزرگی که در مرحله ی شناخ ی دیده می  مهارت قوی تر شود و به ث ات بیش ری ددت یابد. در طو 

شدند ک  ک  از بین می روند. بازیکن اجزای مخ لف مهارت یا حرکت را به صورت روان به ه  پیوند می دهد و آنرا باه صاورت   

 کلی انجام می دهد نه به صورت اجزای م واای غیر پیود ه. 

بنابراین بازیکناان بایسا ی یااد بگیرناد تاا چگوناه باه شارایط          ،بینی بازی می شود واای ا  در محیطی م غیر و غیر قابل پی 

مخ لف بازی واکن  دریع و منادب نشان دهند و تصمیمات دردت بگیرند. این فرآیند زمان زیادی طو  می کشد و نیازمناد  

مخ لف ش یه بازی  شرایطتمرین در  تکرار زیاد، تقویت و اصالح مس مر تکنی  ها می باشد و بسیار مه  ادت بازیکن در طو 

 قرار گیرد. بازیکنان همچنین باید بیاموزند که عملکرد خود را ارزیابی کنند ، به خطاهای خود پی ب رند و آنها را اصالح کنند.

 خطاها یک حقیقت در زندگی هستند، نحوه ی واکنش به خطاهاست که مهم است.

. ممکن ادت ماه ها و یا شاید دا  ها به طو  انجامد، بناابراین مها  ادات کاه     این مرحله طوالنی ترین مرحله یادگیری ادت

 مربی و بازیکن باید صبور و سخت کوش باشند.تمرینات دارای داخ ار منادب و هدفمند باشند. در رمن 
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 مرحله خودکار

مهاارت از ث اات و یکناواخ ی    ویژگی مرحله آخر واکن  خودکار بازیکنان باتجربه می باشد. شرایط حرک ی و نحوه ی اجارای  

برخوردار ادت و نیاز به نظارت مداوم در نحوه ی اجرای تکنی  وجود ندارد و اکنون می توان روی جن ه های دیگر که شاامل  

 تاک ی  های پیشرف ه وتمرینات ههنی، حافظه و ... می شود، تمرکز کرد.

 قبل از آنکه آسان شوند، مشکل بوده اند. کارهاتمام 

نوان مربی باید تشخیص بدهی  که هر کدام از بازیکنانمان در اجرای هر مهارت در کدام مرحله از یادگیری قارار دارناد.   ما به ع

ح ی بازیکنان با تجربه در آموخ ن مهارت های جدید باید این مراحل را بگذرانند، بنابراین به منظور تساریع فرآیناد یاادگیری    

 د چگونه مهارت های جدید را به بازیکنان بیاموزند.یازدارند که توجه کنننهمه ی مربیان 

 انتقال تمرین

هدف اصلی تمرین، ان قا  بازیکنان از محیط تمرینی و آموزشی به شرایط مشابه بازی و دپس شرایط واقعی مسابقه می باشاد.  

کنان در شرایط واقعی بازی اگر این هدف همواره در ههن ن اشد خطر اینکه محیط و شرایط تمرین به ود کمی در عملکرد بازی

 ایجاد کند زیاد خواهد بود. م اهی  زیادی را می توان از تحقیقات انجام شده درباره ی ان قا  تمرین به ددت آورد:

از مهارت های آشنا برای بازیکنان به منظور معرفی مهارت های جدید اد  اده کنید. مهاارت هاای جدیاد را برپایاه      -1

ن در اجرای آنها مهارت دارند یا برایشان آشنادت آموزش دهیاد و باه شا اهت هاای     که بازیکنا ای ااگوهای حرک ی

بین آنها اشاره کنید) مثالً گام برداش ن برای آبشار انگ مانند حرکت ده گام در بسک  ا  می باشد و یا عمال راربه   

 در آبشار تقری اً ش یه پرتاب توپ در بیس با  می باشد.(.

را به حداکثر بردانید. تئوری ویژه دازی تمرین به شدت پیشنهاد می کند که شرایط و ش اهت بین تمرین و مسابقه  -2

 فعاایت های تمرین بایس ی ش اهت زیادی به مسابقه داش ه باشند. از راه های زیادی می توان این کار را انجام داد:

     درک شاده و باه    مطمئن شوید که اصو  کلی در اجرای مهارت ها و انجام جابجاایی هاا توداط بازیکناان

 خوبی می دانند که در شرایط مخ لف بازی چه وظای ی برعهده آنهادت و چه کار باید بکنند.

  1بخ  تقسی  کنیاد) ماثالً در آماوزش آبشاار:     4یا  3برای آموزش هر مهارت یا تکنی  جدید آن را به- 

ود م عاد  و ادامه بازی.(. اگر فر -4رربه از باالترین نقطه  -3گام برداش ن و پرش  -2آماده بودن و تمرکز 

آموزش هر مهارت را در بخ  های طوالنی آموزش دهید به بازیکن اجازه نمی دهید تا روی خاود مهاارت   

تمرین و تمرکز کند؛ در ن یجه زمان م ید تمرین هدر می رود و ان قا  کمی به شرایط مشابه بازی رخ می 

 دهد.

 از ی  مهارت تمرین کنند، بنابراین ارت اط باین مهاارت هاا را    به بازیکنان اجازه دهید تا روی اجرای بی  

درک کرده و جریان بازی را دن ا  می کنند) مثالً مهاج  اب دا ی  اردا  باه دامت پاداور انجاام دهاد و      

 دپس آبشار بزند.(.

تاوپگیری چاه   ایجاد تنوع در آموزش م اهی  و شرایط مخ لف. برای مثا  درباره ی اینکه در شرایط مخ لف پاس از   -3

 کسی پاس بدهد و پاس را برای کدام مهاج  اردا  کند با بازیکنان بحث و ت اد  نظر کنید.
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تمرینات گرم کردن را به حداقل بردانید. این تمرینات معموالً وقت زیادی می گیرند بدون اینکه ان قاای باه شارایط    -4

انجامد کاه معماوالً شاامل نارم  هاا و حرکاات        دقیقه به طو  22تا  11بازی ایجاد کنند. گرم کردن عمومی باید 

کششی پویادت که دربرگیرنده بسیاری از حرکات یوگای پویا نیز می شود. دپس در گرم کردن تخصصی بایاد روی  

 مهارت ها و م اهی  پایه بازی واای ا  تمرکز کنید.

ات کلیدی اشااره کنیاد. ایان فرآیناد     از کلمات راهنمای کوتاه اد  اده کنید و در هر شرایط و موقعیت به نک ه یا نک -1

توجه بازیکنان را به دمت جن ه هایی که برای ان قا  مهارت به شرایط مشابه بازی نیاز ادت، هدایت می کناد. ایان   

 بازخورد باید در طو  آموزش مهارت، بازی های کوچ  و شرایط پرتکاپو و پرفشار ارائه شود.

مهم رین موروعی که نیاز ادت تا دوباره روی آن تأکید شود این ادت که بازیکنان نیاز دارند در شرایطی ش یه باازی تمارین   

با این  بازیکنان باید در شرایطی که در طول بازی با آن مواجه می شوند فکر و عمل کنند.کنند، این بدان معنادت که 

لکرد موفق، بازیکنان نیاز به تمرینات زیادی روی تکنی  هاا و مهاارت هاای پایاه     حا  باید توجه کرد که به منظور داش ن عم

دارند. مربی کارآمد و اثربخ  راه هایی را به منظور به حداکثر رداندن تعداد تکرارهای مشابه بازی با توجه به پسات تخصصای   

به سطح تیم و بازیکنبان تیییبرات    با توجهبنابراین ترکیب و نوع تمرینات هر بازیکن در طو  تمرین فراه  می دازد. 

زیادی خواهد کرد، مدت زمان تمرین و اصول و نکاتی که مربی احساس می کند مهم هستند متفاوت خواهد ببود   

 اما همچنان همه چیز باید مشابه شرایط بازی باشد.

پیشبرفت از یبک   ان می دهد. جدو  زیر ویژگی های بازیکنان را در طو  مدتی که در مراحل یادگیری پیشرفت می کنند نش

نوآموز بدون مهارت تا بازیکنی با مهارت باال زمان زیادی طول می کشد. مهم است که مربی درک کند در طول تمرینات چه 

انتظاری از بازیکنان داشته باشد، چراکه مقدار زیادی تمرین باکیفیت برای ماهر شدن بازیکنان الزم است، تمریناتی که هم 

بازیکنان را تقویت کند. مربی باید در طول مراحل پیشرفت بازیکنان صبور و باحوصله باشبد و بدانبد کبه     جسم و هم ذهن

 هربازیکن در اجرای هر مهارت در چه مرحله ای از پیشرفت قرار دارد.

  مراحل یادگیری  نکات مربوط به آموزنده

 )خودکار( 3مرحله  )حرک ی( 2مرحله  )شناخ ی( 1مرحله  

ویژگی های آموزنده در اجارای  

 مهارت یا تکنی 

ناشاایب باادون یکنااواخ یب 

 صح ت با خود

زیارکب مااهرب بای زحمات و      

 راحت

 عاای  خیلی رعیف عملکرد

ث ات زیادب نزدی  شادن باه     ث ات ک ب عملکرد نام عاد  ث ات

 اوج عملکرد شخصی

 کندب پیشرفت تدریجی  پیشرفت خیلی دریع درعت یادگیری

 خیلی ک   خیلی زیاد توجه به مکانی  اجرای تکنی 

توجه به تاک ی  ها و اد راتژی 

 ها

 خیلی زیاد  خیلی ک 

 چند ماهب جند دا  چند ماهب چند دا  چند روزب چند ه  ه زمان مورد نیاز در این مرحله
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 ویژگی های مراحل مختلف

 مرحله ی شناختی

میزان محدودی از اطالعات به ودیله بازیکنان می تواند دراین مرحلاه پاردازش شاود، بناابراین جماالت یاا کلماات         -1

 راهنمای مربی باید کوتاه و گویا باشند.

بدون هادایت مربای،   توجه و تمرکز بازیکنان باید تودط مربی به دمت اطالعات منادب و نکات کلیدی هدایت شود.  -2

 بازیکن به اح ما  زیاد روی جن ه های اش  اه مهارت یا فعاایت تمرکز می کند.

)موجودات دیداری( هس ند. ما به ودیله مشاهده کردن و تقلید کردن می آموزی .  دیدانسان ها مخلوقاتی وابس ه به  -3

ی  مهارت ن اید نادیاده گرف اه شاود.     اهمیت مد  دازی و اد  اده از مد  های دردت و منادب در هنگام آموزش

اگر بازیکن ب واند مهارت یا فعاایت را بی  از آنکه توریح مربوط به آن را گوش کند، نحاوه ی اجارای آن را ب یناد،    

 کار مربی در ان قا  آنچه که در ههن دارد بسیار راحت تر خواهد بود.

بازخورد مربی اطالعاات منادا ی دربااره ی اشا  اهات      دادن بازخورد منادب به بازیکنان بسیار مه  و رروری ادت. -4

بازیکنان به آنها ارائه می دهد و کم  به ایجاد انگیازه در بازیکناان مای کناد تاا خطاهاای خاود را اصاالح کنناد و          

پیشرفت دریع تری داش ه باشند. بازخورد باید پس از اجرای کامل ی  تکنی  یا مهارت باشد تا فعاایات باازیکن از   

 خ ه نشود.ه  گسی

در این مرحله ن اید بازیکنان را زیاد خس ه کرد. اگر بازیکنان خس ه باشاند نمای توانناد مهاارت هاای جدیاد را باه         -1

 درعت یاد بگیرند.

زمان مورد نیاز برای یادگیری در این مرحله برای اکثر بازیکنان حداقل خواهد بود. اگر مهاارت یاا فعاایات باه طاور       -6

ن ارائه شود، بازیکنان به درعت درک درد ی از آن مهارت را در خود پرورش داده و مای  صحیخ و منادب به بازیکنا

 توانند وارد مرحله بعدی یادگیری شوند.

 مرحله ی حرکت

نیاز بازیکنان به بازخورد کاه  می یابد. بازیکنان باید بیاموزند که مس قل عمل کنند و برای دریافت بازخورد ماداوم   -1

د. بازخوردهای مربی باید طوری باشد که قدرت تصمی  گیری و شناخت باازیکن را در شارایط   به مربی وابس ه ن اشن

 مخ لف به ود دهد.

 نیازهای انگیزشی بازیکنان افزای  می یابد، چراکه میزان و نرخ پیشرفت شروع به کاه  می کند. -2

رینات ش یه باازی بازیکناان را   مهارت های حل مشکل در شرایط مخ لف بازی می تواند به بازیکنان معرفی شود. تم -3

ملزم می کند تا درباره ی این فکر کنند که در شرایط مخ لف بازی چگونه و چه وقت ی  فعاایت یا مهاارت را اجارا   

 کنند.

ویژگی این مرحله هستند. تعداد تکرارهای الزم معموالً توسط مربیان دسبت کبم    1تکرار، تکرار، تکرار   -1

 گرفته می شود.
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 رمرحله ی خودکا

تأکید اکنون روی تاک ی  ها و اد راتژی هادت. بازیکنان می توانند مهارت ها را بدون تالش هوشیارانه انجام دهناد.   -1

 توجه و تمرکز باید به نکات کلیدی، تصمی  گیری دریع و دردت، و پادخ منادب به شرایط مخ لف بازی باشد.

ری ادات. تمریناات خیلای دااخ اریاف ه و ایجااد شارایط       اد  اده از تمرینات ش یه بازی در این مرحله الزم و ررو -2

 ، اد  اده کمی در پرورش بازیکنان در این مرحله دارد.(مصنوعی ) بدون ش اهت به شرایط بازی

 مشاهده ی دقیق مسابقات ) زنده یا فیل  بازی( می تواند به پرورش هوش تاک یکی بازیکنان کم  کند.   -3

 

 

 

 طراحی تمرین )طراحی و هدایت تمرینات موفق(

 .نبوغ یعنی توانایی ساده کردن مسائل پیچیده

گاهاناه نسا ت   آرویکردی علمی و در آن تمرینی که خوب طراحی شده فقط ن اید اجرای داده مهارت را تسهیل کند بلکه باید 

باا ادا  اده از ایان     ام شود، وجاود داشا ه باشاد.   به اینکه چه نوع فعاایت و تمرینی اجرا شود، و اینکه چرا باید این تمرین انج

   رویکرد باید مهارت های ادراکی و شناخ ی بازیکنان ) درک شرایط مخ لف بازی و بازیخوانی( و قدرت تصامی  گیاری دردات   

 ) تاک ی  ها( را به ود دهد.
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بازیکنان بدانند که چرا تمرین را چاا  اصلی این خواهد بود که آگاهی و رشد بازیکنان به درد ی ایجاد شود و شکل بگیرد، و 

انجام می دهند و اجرای دردت تمرین چگونه خواهد بود. مربی باید ب واند ارت اط مناد ی بین اهداف اجرای ی  مهارت ، یا   

 تمرین و کل جلسه ی تمرینی برقرار کند.

ه یادگیری که بازیکنان در آن قرار دارناد  تمرینات و فعاایت هایی که در هر جلسه تمرینی مورد اد  اده قرار می گیرد به مرحل

 وابس ه ادت.

 مرحله ی شناختی )تصویر ذهنی(

 .مقدار اطالعاتی را که آماده کرده اید محدود کنید 

 .از کلمات و جمالت راهنما و کلیدی در زمان صح ت با بازیکنان اد  اده کنید 

 کنید. تا جای ممکن از روش نشان دادن و نمای  مهارت یا حرکت اد  اده 

  کلید آموزشی اد  اده کنید. 1تا  3برای هر مهارت از 

   را انجاام دهیاد اماا روی نکاات      آبشاار هرگاه که امکان داشت کل مهارت ب فعاایت را تمرین کنید. مثالً کل مهاارت

 کلیدی گام برداش ن تمرکز کنید.

 ،اما تمرینات پیشرونده و داخ اریاف ه در آموزش تکنی  ها می تواند م ید باشد . . . . 

 .هدف باید این باشد که در دریع رین زمان ممکن به شرایط مشابه بازی بردید 

       مثالً تمرینات پیشرونده و چندمرحله ای در یادگیری اردا  با پنجه که در آنهاا از دیاوار یاا داطح زماین

 اد  اده می شود، ان قا  کمی به شرایط بازی ایجاد می کند.

 ار به منظور ایجاد و پرورش درک درد ی از ااگوهای پایه بارای موفقیات در اجارای مهاارت     از تمرینات باث ات و پاید

 اد  اده کنید.

 روی جن اه هاای دیگار مانناد دارعت،      آنچه را که بازیکنان باید روی آن تمرکز کنند با درخوادت کن ر  

 جهت و یا تاک ی  پیچیده نکنید.  

 و از فاصله ثابت به دمت بازیکن پرتاب کنید. مثالً برای آموزش پنجه، توپ را در مسیر ثابت 

 .تمرینات قاا ی و کلیشه ای، اثربخ  ترین تمرینات در این مرحله هس ند 

 .مثالً تکرارهای زیادی از ی  مهارت اب دایی را انجام دهید دپس تمرین روی مهارت دیگر را آغاز کنید 

 .بازخوردهای زیاد و دقیق به بازیکنان بدهید 

 .این بازخوردها باید مربوط به کلیدهایی باشند که شما در هنگام آموزش مهارت ها اد  اده می کنید 

  خوب باود  "خیلی به ر از گ  ن " !ددت هایت خوب و زود شکل گرفت" مثالً ؛ در آموزش پنجه گ  ن! "

 می باشد.

 .زیاد با تاوپ و پارورش م ااهی  باازی     که شرایط را برای برقراری تماس های  3به 3و  2به  2بازی های  بازی کنید

 تیمی فراه  می دازد.

   ،فعالیت ها یا مهارت های جدید را در ابتدای تمرین آموزش دهید. بازیکنان در زمانی که خسته نیسبتند

 بهتر می آموزند.
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  باازیکن  زمان بی  از حد زیادی در در این مرحله صرف نکنید. به یاد داش ه باشید که هدف این مرحله این ادت که

 مهارت را درک کند، نه اینکه ماهر شود.

 مرحله حرکت

 ان قا  از تمرینات ثابت به تمرینات م غیر 

   همانطور که بازیکنان در این مرحله پیشرفت می کنند بیش ر از آنان بخواهید تا مهارت هایشان را با آنچاه

ل آمادگی جسمانی نیز می شود، که در شرایط واقعی بازی رخ خواهد داد تط یق دهند. این مهارت ها شام

همانطور که شامل تط یق با درعت های مخ لف در جریان بازی و مسیر های م نوع در توپ های پرتابی و 

 . . . نیز می باشد.

   .مثالً ؛ در آموزش پنجه محل و مسیر توپ پرتابی برای بازیکن را تغییر دهید 

 بازی را جایگزین تمرینات قاا ی کنید. تمرینات غیر کلیشه ای، غیر قابل پی  بینی و ش یه 

 .چند مهارت مخ لف با ه  تمرین داده شوند 

      مثالً ؛ پاس دادن توپ هایی که تودط بازیکن از نقاط مخ لف زمین و پس از پرتاب یاا دارویس مربای باا

 داعد اردا  می شود.

  می باشد. تمرینات توده ایبه ر از  تمرینات توزیع شدهاد  اده از 

  دقیقه تمرینات درویس و دریافت درویس به صورت توده ای) مداوم و بای وق اه(    32مثالً ؛ به جای انجام

دقیقه تمرین درویس و دریافت درویس در طو  کل جلسه تمرینی انجام دهید و باین   12تا  3به ر ادت 

 آنها تمرینات دیگر برنامه ریزی کنید.

  امابازخورد از دوی مربی همچنان مه  ادت 

 .به بازیکنان آموزش دهید تا عملکرد خودشان را ارزیابی کنند و خطاهایشان را شنادایی کنند 

 مثالً ؛ از بازیکن بپردید چرا درویس تو از دمت رادت زمین به خارج رفت؟ 

  ت اوت بین آبشار تو و آنچه که به عنوان نمونه دردت نشان داده شد چه بود؟"یا  "  

  سرعت های مختلف در پیشرفت دارند درک کنید و آنرا بپذیرید.این حقیقت را که بازیکنان 

 .بازی کردن و پایان یاف ن ط یعی راای ها مه  ادت 

 .توانایی کن ر  توپ در شرایط مخ لف بازی هدف این مرحله ادت 

  روی اناواع  توپ را در شرایط مخ لف وارد بازی کنید و هر راای را تا پایان ادامه دهید، این کار باعث تمرین

 حاات های ط یعی و بیشمار در اجرای مهارت ها می شود.

 مرحله خودکار

 .تمرینات باید روی به ود مهارت های حل مشکل در شرایط مخ لف بازی تأکید و تمرکز داش ه باشند 

  در هر راای. برنده شدنتمرینات مشابه بازی با هدف اصلی 

  باشد. بازیخوانیتمرکز تمرینات روی 

 چنین تمریناتی بازیکن می آموزد به کجا نگاه کند؟ چه چیز را نگاه کند؟ و چه تصمیمی بگیرد؟ با انجام 
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         مثاًل ؛ پس از پردازش اطالعات درباره ی تی  مقابال) کی یات دریافات او ، ویژگای هاای پاداور، شارایط

 .مهاجمان و ...(، تصمی  گیری درباره ی اینکه کجا و چه زمانی دفاع روی تور تشکیل شود

 .دیگر مهارت های ههنی می توانند آموزش داده شوند 

 وزش داده شوند.ممثالً ؛ تمرینات حافظه، تصویردازی ههنی و ... می توانند آ 

 انجام مسابقات رقاب ی 

   به رین شیوه ی ارزیابی فرآیند تمرین و عملکرد بازیکنان انجام مسابقات رقاب ی و بازی های تدارکاتی مای

 باشد.

 


