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 The current research aims to design three special fitness tests for escaping the 

Osaikomi in 20 sec (back – front – lateral) for junior judokas (12-14 years) to identify 

its standards and estimations for identifying differences in technical level and relative 

rank of each judoka in his/her weight category. Participants included three weight 

groups: light (less than 46 kg) (n=22), medium (less than 60 kg) (n=31) and heavy (over 

60 kg) (n=20). The researchers used the descriptive approach. Results verified the 

validity of special judo fitness tests in ground / grappling techniques (SJFTG) (back – 

front – lateral) in 20 second for escaping osaikomi. Tests were able to identify 

differences among junior judokas according to the following row points:  

First test: escaping backwards in (20) sec 

 Least performance for light weight was (12 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (17 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (9-10 Meter) with "Poor" as rank 

while highest performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (8 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank 

Second test: escaping forwards in (20) sec 

 Least performance for light weight was (10 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (15 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (7-8 Meter) with "Poor" as rank 

while highest performance was (11-13 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (8 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank 
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Third test: escaping sideways in (20) sec 

 Least performance for light weight was (5 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (8-10 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (2-4 Meter) with "Poor" as rank 

while highest performance was (6-8 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (1-2 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (6 Meter) with "Excellent" as rank 

Concluded percentiles had the ability to identify relative rank for each judoka compared 

with his counterparts in weight category (Light – Medium – Heavy).  

 

Key words: Osaikomi – junior judoka – ground special judo fitness tests 
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 جمتمع وعينة البحث:
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 عينة البحث:

توزيع العينة 

 

 النسبة المئوية
 للعينة 

 مجتمعالمن 

 عدد
 الالعبين

 المستبعدين

2 5 2  0101111 

3 5 3  0202224 

3 3 2  .0..82 

5 8 6  2202226 

5 6 4  0606613 

4 3 3  0000002 

22 30 21 13 01101101 
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 ار الباحث هذ  العينة: ياسباب اخت
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 الدراسات االستطالعية:
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  (: 1       )مرفق    ث(  71     خال  )                                        ً االختبار اوو : اهلروب م  االوسايمومل خلاًا  - 0

   (: 1       )مرفق    ث(  71     خال  )                                           ً االختبار الثانل: اهلروب م  االوسايمومل أمامًا  - 7

   (: 1     )مرفق    ث(  71     خال  )                                            االختبار الثالث: اهلروب م  االوسايمومل لل انا  - 6
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الثانيةالدراسة االستطالعية 

 خطوات اجراء القياسات:
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 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج:

مالت العلمية لالختبارات الثالثة:املعا (أ)
 :الثقيلة( قيد البرث –املتوسطة  –)اخلاياة االوزان لالعيب  الثالثةالختبارات لمعامل الصدق  بحسا -0
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 :الثقيلة( قيد البرث –املتوسطة  –)اخلاياة االوزان لالعيب  الثالثةالختبارات ل حساب معامل الثبات -7
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 –املتوسطة  –رات الثالثة لالعيب االوزان )اخلاياة )ب( نتايج م شرات تقدير مستوى اللياقة التخصصية لالختبا
:الثقيلة( قيد البرث

 –املتوسطة  –ث( طبقا لاتات اجملموعات الوزنية )اخلاياة 71االختبار االو : اختبار اهلروب خلاا خال  ) 
 :الثقيلة(

 :                ث( لالوزان اخلاياة  71                       اختبار اهلروب خلاا خال  )   ( 0 )
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 :                 ث( لالوزان املتوسطة  71                       اختبار اهلروب خلاا خال  )   ( 7 )
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 :                 ث( لالوزان الثقيلة  71 )                      اختبار اهلروب خلاا خال     ( 6 )
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  –           املتوسنطة   –                                                ث( طبقنا لاتنات اجملموعنات الوزنينة )اخلايانة        71              مامنا خنال  )                    اختبنار اهلنروب ا                     االختبار الثناني: 
  : (       الثقيلة

 :                ث( لالوزان اخلاياة  71                        اختبار اهلروب أماما خال  )   ( 0 )
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 :                 ث( لالوزان املتوسطة  71                        اختبار اهلروب أماما خال  )   ( 7 )
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 :                 ث( لالوزان الثقيلة  71                        اختبار اهلروب أماما خال  )   ( 6 )
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  –           املتوسنطة   –                                                ث( طبقنا لاتنات اجملموعنات الوزنينة )اخلايانة        71                                اختبنار اهلنروب جانبنا خنال  )     :                االختبار الثالث
  (       الثقيلة

 :                ث( لالوزان اخلاياة  71                        اختبار اهلروب جانبا خال  )   ( 0 )
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 :                 ث( لالوزان املتوسطة  71                         (اختبار اهلروب جانبا خال  ) 7 )
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 :                 ث( لالوزان الثقيلة  71                         (اختبار اهلروب جانبا خال  ) 6 )
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 مناقشة النتائج:
                                                                        ما صالحية اختبارات اللياقة التخصصيية لالختبيارات الثال ية لليهروب مين                                  مناقشة نتائج التساؤل األول:

      البحث؟     قيد  (        الثقيلة  –         املتوسطة  –                                               اللعب األرضي طبقا لفئات اجملموعات الوزنية )اخلفيفة 
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                                                                    : ما مؤشرات تقدير مستوى اللياقة التخصصية لالختبارات الثال ة للهروب من       الثاني                     مناقشة نتائج التساؤل 
     لبحث؟ ا     قيد  (        الثقيلة  –     وسطة    املت  –                                               اللعب األرضي طبقا لفئات اجملموعات الوزنية )اخلفيفة 

ث(:71اهلروب خلاا خال  ) لالختبار اوو :( بالنسبة 0)



 

 

 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية-جامعة طنطا  -الرياضية كلية التربية 

  المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية 2017يونيو عدد 

    ث(:  71                 اهلروب أماما خال  )                 لالختبار الثاني:          ( بالنسبة  7 )
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 :ث(71خال  ) اهلروب جانبابالنسبة لالختبار الثالث: ( 6)
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Lidor, Melnik, Bilkevitz& Falk 2006  Brown 2001) 
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( Uljevic, Spasic, Sekulic 2013  ;  Meckel, Machnai, 

Eliakim 2009  ;Sattler et al. 2012

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:
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 التوصيات:

 Escape Tests "JOET")

Judo Osaekomi
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