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 (21/7/2937ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 رگبز مسابقه ی یک در خود زندگی در بار اولین برای که داشتیمرا  زیادی های بچه گذشته، های سال طی مسابقات قهرمانی کشور یکی از

 برای بنیادی هرا یک قوانین دانستن. کند می ایجاد والدین و بازیکن برای زیادی فشار معموال مسابقه، اولین ویژه به ،مسابقه. کرده بودند شرکت

 و نقوانی مورد با مراجعه به وبالک های مختلف، اطالعات دقیقی در ها خانواده از بعضی بختانهخوش. است همه برای اضافی استرس از جلوگیری

به نظر نمی  لپذیرزیاد دچ کس هی این جریمه ها با این وجود، اما دآشنا هستن مسابقات در قرمز و زرد های کارتدارند. آنها با عواقب  مقررات

 آیند!

 ازیشمشیرب وست روی بر را خود نام ه بودکرد فراموش کامال ما بازیکنان از یکی

 نامرتبی مو  برای زرد کارت هم یک او حریف و بطور شانسی کند، چاپ اش

خود که بخش بزرگی از  بلند موهای برای بازیکن این بله،!! ؟چرا! گرفت خود

بازی خود  دختر دو هر. گرفت ،بود و نامش را پنهان کرده اندهپوش را سستشو

 !جالبی بود اتفاقی چه .کردند آغاز کارت زردرا با یک 

مواظب  باید زن و مرد شمشیربازان که است این ما در این مقاله آموزشی درس

ین چناساس مقررات مرتب کنند تا به خاطر بر  را آن و باشند شان یمو یتعوض

 !زیبایش روی گیسوی نه کنیم، تمرکز بازیکن مهارت و تکنیک روی باید ما. نشوند جریمهای  مسائل پیش افتاده

 قانون چه می گوید:

 :fie.orgموجود در سایت  FIEکتاب مقررات فنی فدراسیون جهانی شمشیربازی 

t.115 

 گیرد که این اطمینان را ایجاد کند: قرار او لباس یا ماسک داخل و بطور مرتب آنکادر شده()بسته  باید بازیکن موهای مسابقه، شروع از قبل . 1

 .(اصابت یک ضربه ی قابل قبول جلوگیری نکند از در نتیجه و) هدف قابل قبول را نپوشاند از سطحی هیچ -

 .نکند پنهان را شمشیرباز ملیت و نام -

 .شود بازیرا جا به جا کند، و در نتیجه باعث وقفه در  آن که نباشد در طی بازی نیاز -

 (.t.158, t.162, t.165, t.170خواهد کرد ) اعمال را یک مطرح شده در گروه تنبیهات داور قانون، این تخطی از صورت در

 !مسابقات در نامرتب بلند موهای برای زرد کارت

 ملی قاتمساب در فقطبازیکن  نامپشت نویسی  که حالی در ،مقاله این است این مهم نکات از یکی 

 شما نشان می دهد که باشید، داشته خود وست روی بر را خود نام که زمانیاما  است، نیاز مورد

در  گرا حتی ،تاکید می کنم دوباره بنابراین. به درستی اجرا کرده اید را طالع دارید و آنا قانون از

 .بپوشانید را آن مجاز نیستید شما نباشد، نیاز مورد نام یک مسابقه خواندن
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 یمو تذکر می دهند که دختران از برخی به هاداور. قهرمانی کشور رویدادهای در حتی ،شده است دیده بار و چند ینچند مشکل این متاسفانه

 یچه محلی رویداد یک در از آن مسابقه پیش هفته چند کند، زیرا که می زده شگفترا  دخترهاو گاهی اوقات این مسئله  .مرتب کنند را شان

 نندفکر می کآنها  زیرا ایجاد می شود. سردرگمی والدین برایهم  بازیکن وبرای  است که هم بدین گونه! نداده بودتذکر  انش یمو مورد در کس

 .ان را اذیت کندفرزندش قصد دارد داور اینکه یا است ایجاد شده قوانین درتغییری  که

 نویسی یا قانون پشت مو قانون که است این مسئله در! داشته باشد کودکان آنیکی از  به خاصی توجه یا آزار گونههیچقصد ندارد  داور حقیقت در

 کرده است. اجرا به درستی را آن داور در این مسابقه حاالاسم در مسابقه ی قبلی اعمال نشده و 

  دلیل این قانون چیست؟

م ه وقابل قبول را می پوشاند  هدف بلند هم موهای ،است ساده بسیار قانون این دالیل

 تمزیبه بازیکن یک  اساسا ،اول مورد در. کند می ملیت را برای داور مشکل و نام رویت

 اشتنداصل  بنابریان ،، اگر ما نتوانیم نام بازیکن را بخوانیمدوم اما مورد. دهد می ناعادالنه

 !زیر سوال می رود پشت وست روی بر نام

 نکات مورد نیاز در رابطه با مو به شرح ذیل است:

 ت،پش حتی ،وست از بخش هر پوشاندن که است معنی بدان این. دهد پوشش راهدف  معتبر ی منطقه تواند نمی مو ابر،س و فلوره در 

 .شد خواهد جریمه به منجر

 ام مسابقات قاره ای، ج ،کشوری قانون در مسابقات این. بپوشاند نوشته شده است شوست که پشت را بازیکن نام نباید موها اپه، در

 و هرگونه مسابقات بین المللی دیگر الزم االجراست.  المپیک های بازیقهرمانی جهان، های جهانی، 

 حل هرا

من این وسایل را همیشه همراه . دارم کیفم درو سنجاق سر  مو ی شانه وچند گیره  همیشه من ،مشمشیرباز دار دختر دو ی کهمادر عنوان به 

 ای آماده هستم که لحظه هرو در  همیشه من ترتیب این به با یک برس بطوری که همیشه در دسترسم باشد، در کیف خودم نگه می دارم.

و  بزرگ کلیپس یک با مو را همه ها این است که راه از یکیالبته  .گیرد، ببندم قرار ماسک زیر بتواند که راحت سبک چند به را آنها موهای

 ببندیم. چندتا کش

و و بستن بافتن م. اندازد می یک قدم پیشهمیشه  را شما این کار .مرتب کنید مسابقه از قبل موی خود را توانید می شما که باشید داشته یاد به

 ماسک در دیمطمئن باش تا باشد مسطح باید مو مدل که باشید داشته یاد به فقط که مو محکم بسته می شود. زیرا است خوبی انتخابآن با کش 

 !ندزیاد مناسب نیست دم اسبی و خرگوشی دممدل های  .خوردمی ن تکان

 .دهید قرار زیر وست آرامی بهبطور مرتب و آن را  که است بهترین راه حل این ،دارد یبلند موهای شما فرزند اگر

 ند. تا اینکه به مرتب بودن مو عادت کد، ی مرتب انجام دهموها با خود را اتتمرین توصیه کنید که دخترتانهمیشه به 

این  همه ی و بردارید را مو برس! ایجاد کند ما را برای نگرانی حداقل باید مو ،در مسابقه مشکل ساز باشد تواند می که چیزهایی همه در بین آن

 نگرانی ها را کنار بزنید!
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