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دراسیون ف بطور مداوم توسط آنها ،مخاطبان برای ورزش جذابیت منظور به مظاف بر اینکه. هستند پیچیده کمی شمشیربازی قوانین که می دانید احتماال شما

 مخاطبانبرای  این ورزشنمودن  تر بخش لذتدارد برای  تالش FIE مثال، عنوان به تغییر گسترده ای هستند. و آزمایشدر حال  FIE جهانی شمشیربازی

دین از این مقاله آشنا کردن وال هدف ،حال به هر .بین ببرد از اتمایل به بازی موجود در اپه رعدم  ،پیشنهادیانون قو انتخاب بهترین با بررسی ی، تلویزیون

ی از شان لذت ببرند، آنگاه برای مدت طوالن کودک شمشیربازی پیشرفت از ندبتوان کافی اندازه به تا است، ورزش این از ای ساده مفهومبا  بازیکنان مبتدی

آنالیز  ی هدربار که برخورد می کنیم والدین از بعضیگاهی با  اما شوید، تبدیل متخصص یک بهشما  که نیست الزم البته این درک بهره ی الزم را ببرند.

 .!درست و جالب نیستکه اغلب اوقات ، کنندتخصصی می  بحث داوران با حرکات

 دآوریجهت یافقط  است ممکن قوانیناین  از برخی. گذارد می کار تازه بازیکنان والدین در اختیار شمشیربازی را قوانین مقررات و از ای مجموعه پست این

 و ساسیا قوانین ،پست این در .ببرید لذت یزن ورزشاین  از فرزند خود از در کنار حمایت تا کند کمک شما به بتواند مجموعه این که امیدواریم اما باشند،

 نحوه مورد در مقاله ی اول در خدمت شما خواهیم بود.اسلحه  سه هر مورددر ویژه ی  پست دو بعدا با. کرد یمخواه معرفی را مسابقه مربوط به های بخش

 یک تماشای مورد در ها راهنمایی ای از مجموعه پست آخرین در .هد بودی آنها خوااستراتژیک های تفاوت درباره ی دیگری و سالح هر در قوانین تفسیر ی

  .ببرید لذتاز این تجربه  به خوبی تا بتوانید یمدنبال کردن حرکت، ارائه می ده ی نحوه و ،شمشیربازیبازی 

 !کنیم شروع ابتدا از بگذارید ،حاال

بازی  در یک .ابرس و ،اپه ،فلوره: انجام می پذیرد سالح سه با شمشیربازی در مسابقات

بازیکنان با ضربه زدن به هدف معتبر حریف . دازندپر می رقابت با هم به شمشیرباز دو

 زا قبل امتیاز را مشخصی تعداد که است این از بازی هدف .کسب می کنند امتیاز

 .داشته باشید او از بیشتر امتیاز در پایان زمان قانونی یا آورید دست به حریف

 وع،شر برای. کنند پیروی خاصی مقررات از شمشیربازان باید ا،ه ورزش اکثر همانند

حاضر  ،بپوشندبدون اینکه ماسک خود را  ،پیست یکامل رو لباسبازیکنان باید با 

 شمشیرهای یکدیگر هدف مختلفی از مناطق تست با آنها ابر،س و فلوره در .شوند

 تیدرس به ونیکالکتر تجهیزات که شود حاصل اطمینان تا کنند می آزمایش را خود

 سپس هاآن .ندرسا نمی ثبت به را ضربه ای و ندعمل می ک درستی به آن شوند مطمئن تا کنند می تست را همدیگر گارد شمشیر آنها ،هاپ در .ندک می کار

  بردنو با باال رام نظامیان نیست،مانند احت شمشیربازی سالم .ندنک می سالم تماشاچیان و داور یکدیگر، به آنگاه. گیرند میگارد خود قرار  خط پشت

 .اجرا می شود عمودی صورت بهو پایین آوردن آن  شمشیر

 معین خود محلدر  و ندپوش می را خود های ماسک ، آنگاه دو بازیکنشوند آماده به شمشیربازها دستور می دهد که"انگارد"دستور  اعالم با اشاره و با داور

دو  هک ،"؟آماده" یا "؟پره" گوید می داوراین دستور به فارسی گفته شود ولی معموال باید به فرانسه باشد. سپس در ایران ممکن است  .قرار می گیرند

 مادگیآ ی شروع بازی )پشت خطوط کارد( اولیه موقعیتدر  با قرار گرفتن سادگی به است ممکن یا ،دهندمی  پاسخ "!بله" ، یا"!وی" شمشیرباز با جواب

 ارب هر .انجام می پذیرند مفید زمان دقیقه سه و در یامتیاز پنج ،. بازی های دور مقدماتی"!بفرمایید" ، یا"!هآل": گوید می سپس داور .نشان دهند را خود

به  زیبا زمان ی دقیقه سه اگرمتوقف می شود.  "هالت" با صادر شدن دستور ورا اعالم می کند تایمر شروع به کار می کند  "!بفرمایید" دستور داور که

بازی دو شمشیرباز باید به هم سالم کنند و با هم دست  انتهایدر  .یابد می پایان بازی ،دنپنج نرسیده باش امتیاز کدام از دو بازیکن به چهیو پایان برسد 

 بدهند. 
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دام هر ک و افزوده می شود مسابقهه زمان ب اضافی ی دقیقه یک حالت، این در. شود می بازی مساوی ی نتیجه قانونی، زمان پس از اتمام اوقات گاهی البته،

قرعه  داور فوق، ی اضافی دقیقه یک شروع از قبل .را بزند، برنده ی بازی خواهد شد )ضربه ی طالیی( ضربه ای ، در هر جای این یک دقیقه،شمشیرباز از دو

 .شود ایی بازیی قرعه برنده ی نه برنده ،دقیقه یک پایان درای را می کشد تا در صورت تساوی مجدد 

 ینچند و ،باشد شده نا امن بازی وضعیت ،جریمه ای باید اعمال شود ،باشد شده زده ضربه یک: کندب اقدام به توقف بازی مختلف دالیل به است ممکن داور

ا هر دلیل یشل شدن بند کفش،  ،دلیل آسیبی دیدگی ، بهتواند می همچنین شمشیرباز یک .شود ادامه ی بازی منطقی نباشدمی باعث  که یدیگر دلیل

 با ار بازی داورپس از هر حرکت . کندتوقف بازی را ب درخواستپای خود بر روی پیست،  زدنبا باال بردن اسلحه یا دست غیر مسلح یا با ری، گموجه دی

 اگر .می کند و پس از ارزیابی نهایی خود امتیاز، یا جریمه ی مناسب را صادر دهد می توضیحچرایی حرکت را  سپس و کند می متوقف «هالت» دستور

مان محل توقف ه ست دردر بازیکنان ،شده باشد متوقف دیگری دلیل به بازی اگر اما .برگردند پشت خطوط گارد شمشیربازان باید به برسد، ثمر به ضربه ای

 .شود تضمین بازی ی عادالنه شروع تاتر بروند  عقب کمی شود خواستهاز آنها  است ممکن یا گیرند، می قرار بازی

 ه،تعیین شده از هدف حریف در هر اسلح مناطقاسلحه به  اصابت که است معنی این به ،شود می ثبت الکترونیکی دستگاه کمک با کلی طور به ازاتامتی

 وجهت با ،بعدی پست در کامل طور به موضوع این .است افتاده اتفاقی چه مشخص می کند که تماشاگران و بازیکن ها داور، ی روشن می شود که برایچراغ

 .است مربوطنیز به نوع سالح  حدودی تا الکترونیکی عملکرد دستگاه که زیرا ،داده خواهد شد پوشش تحت ،سالحسه  یک از هردر  قوانین تفاوت

م رعایت عد یا و جازغیر م تجهیزات داشتن اسلحه یا ،)کوراکور( حریف با بدنی تماس برقراری ،روند بازی درانداختن  تاخیر نظیر اقداماتی برای هایی جریمه

 به معنی زرد کارت. باشد سیاه یا ،قرمز زرد، کارتکه می تواند  ،کارت اعالم می شود با داور یها مجازات .شود می اعمال ،اصول انضباطی مانند سالم ندادن

 یا و مسابقات محل از اخراج احتماال و سابقهم از حذف به مفهوم سیاه کارت در حالی که ،است حریفنفع  به معادل یک امتیاز قرمز کارت و ،است هشدار

ی همم جریمه ی یک .تبدیل می شود قرمز کارت به دوم زرد کارت مثال، برای وجود دارد، نیز فزاینده های مجازات ، می باشد.آینده مسابقات از تعلیق حتی

 به .داده می شود حریفیک امتیاز به  ،پیست با دو پا خارج شوداز خط انتهایی  یبازیکن اگر که است این ، و آنکرد به آن توجه باید وجود دارد که خوب

 .بدون گرفتن جریمه از ضربه ی حریف بگریزد تواند نمی او ،شود وادارعقب نشینی تا خط پایانی پیست  به نبازیک اگرباید بگوییم که  دیگر، عبارت

دستور  از لقب و "هالت" فرمان از پس دتوان می شمشیرباز خوب،. افتد می اتفاقی چه باشد مخالف داورنظر  با بازیکنی اگردر این فکر باشید که  شماشاید 

بر  داور با جر و بحث کردن حال، در هر .بخواهد از داور احترامکمال  این درخواست را در بایدالبته او  ،نماید روشن از داور بخواهد که آنالیز حرکت را "آله"

 بهین هویا ت بی ادبی گونه هر این، بر عالوه .و چه از طرف والدین ، چه از طرف مربی،چه از طرف شمشیرباز باشد ،تپذیرفتنی نیس ضربه کامال یک سر یک

 ونه ایبه گ را قوانین این اخیرا فدراسیون جهانی شمشیربازی. شودب فوری سیاه کارت یک جمله از شدید، مجازات به منجر تواند می مسئولین مسابقات

 .قرار گرفته است شمشیربازی جامعه ی جهانی که مورد استقبال ،کامال تحت کنترل باشد و همراهان ر شمشیربازهاتا رفتا است، کرده تقویت

 لتانه()سیمو همزمان ضربه های مورد در قانون این شمشیربازی، در .است "تقدم حق"قانون شمشیربازی، ی کننده گیج غالبا و مهم های جنبه از دیگر یکی

 بازی رشمشی به امتیاز ،حرکتی را اجرا کنند زمان هم طور به شمشیرباز دو اگر تا شود می استفاده تقدم حق قانون از ابرفلوره و س در رشته های .می باشد

باید آن را با دفاع اجرا کرده باشد، در غیر این صورت  می کندبازیکنی که حرکت پایانی را اجرا  دیگر، عبارت به یا .استحق تقدم حرکت با او  که شودداده 

ی  دو ضربه برای ،در اپهاما  .شود نمی داده به هیچ کدام از دو بازیکن امتیازی ،کنند تعیینحق تقدم حرکت را  تواندن داور هرگاه .خطا شده استمرتکب 

 بدون) رت تجربه با بازیکنان ای مربی از که است این دراز مدت درقوانین  یادگیری برای راه بهترین ، به هر دو بازیکن امتیاز یکسان داده می شود.همزمان

 .شما همه چیز را متوجه خواهید شد زمان گذشت باالته . خیر یا داده شد امتیاز این چراکه  بپرسید( و چه مسابقه تمرینچه  ،بازی جریاندر  وقفه ایجاد

 راهنمای مکنی می توصیه همچنین ما .باشید اسلحه، هر اساس بر آنها تفسیر ی نحوه و تر دقیق تشریحی قوانین برخی رابطه با در ما بعدی پست منتظر

 .بیاموزید را ورزشاین  مختلف های جنبه از یبیشترمطالب  تا مطالعه کنید شمشیربازان مبتدی را 
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