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 آنها تر،بیش مخاطبان و جذب جذابیتافزایش  منظور بهضمن اینکه . هستند پیچیده کمی شمشیربازی قوانین که اید شده متوجه احتماال شما

درک صحیح این ورزش و آشنایی با  کار تازه بازیکنان هایمادر و پدر برای حال، این با. هستند در حال تغییر و اصالح FIE بطور مرتب از طرف

 خود را بر اساس این درک رقم بزنند. کودکی  ندهآی و برده لذت بتوانند از پیشرفت فرزندشان کافی اندازه به قوانین جاری آن، اهمیت دارد، تا

 خاصی ه هایآنالیز ضرب ی دربارهی برخورد می کنیم که مرتب والدین بااوقات  بعضی اما شوید، تبدیل متخصص یک به شما که نیست الزمالبته 

 .، و این زیاد شایسته نیستکنندمی  بحثجر و  داورانبا 

  

 ستا ممکن قوانین این از برخی. در اختیارتان قرار می گیرد کار تازه بازیکنان الدینشمشیربازی ویژه ی و قوانین از ای مجموعهمقاله  ایندر 

 از و کنید حمایت فرزندتان از تا کند کمک شما به مجموعه این که امیدواریم ما اما .دباش جدید شما برای است ممکن برخی و باشد، اصالحیه

 ستپ دو در آینده من. شدبه شما معرفی خواهد  مسابقه یک اصلی های قسمت و اساسی قوانین پست ایندر . ببرید لذت شمشیربازی ورزش

 درباره ی دیگری و اسلحه هر در قوانین تفاوت مورد در از آنها یکی م داد.رتبط می باشد، در اختیارتان خواهم اسلحه سه هر بهدیگر که  خاص

در اختیارتان می  شمشیربازی بازی یک تماشای مورد در راهنمایی مجموعهیک ضمن اینکه آخر  پست. آنها خواهد بود استراتژیک های تفاوت

 .را ببرید لذتین تجربه کمال ابه شما آموزش خواهد داد تا از نیز دنبال کردن سلسله مراتب حرکتی را  ی نحوه ،گذارد

 حاال بیایید از همان اول شروع کنیم!

. پردازند می ترقاب با هم به بازیکن دو مسابقه یک در. ، می باشدسابر یا ،اپه ،فلوره اسلحه ی، سه از یکی با مبارزه معنای به رقابتی بازیشمشیر

 ایمی باشد،  حریف از قبلامتیاز  مشخصی تعداد سبک از بازی هدف هایی که به هدف حریف اصابت می کند، داده می شود. ضربه به امتیاز

 .دباش رقیب از بیشتر شما امتیازاتدر پایان زمان تعیین شده اینکه 

 در .وارد پیست می شوند کامل لباس با دو بازیکن ،ابتدا. کنند پیروی خاصی موظف هستند از تشریفات شمشیربازان ها، ورزش اکثر همانند

. ندک می ارک درستی به ثبت ضربات دستگاه که شود حاصل اطمینان تا کنند می آزمایش را یکدیگر هدف شمشیر خود با آنها ،ابرس و فلوره

ضربه  و اند شده عایق درستی به آنها که شود حاصل اطمینان تا کنند می تست را همدیگر گارد شمشیر خود با شمشیر بازیکن ها ،هاپ در
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 ماشاچیانت و داور یکدیگر، به احترامآنگاه هر دو بازیکن برای . قرار می گیرند شروع خطوط پشت خود موقعیتدر  سپس. کنند نمی ثبت را ای

 یین آوردنپا و عمودی صورت به شمشیر باال بردنبلکه با  ،نیست مانند سالم نظامیان شمشیربازی سالم. ندنک میشمشیربازی را اجرا   سالم

 .اجرا می شود آن

 .نشینند می روی گارد و به سر می کنند را خود های ماسک آنها سپس و ،شوند آماده از شمشیربازها می خواهد که "!آنگارد " گفتن با داور

 به اردگ وضعیت با قرار گرفتن در است ممکناینکه  یا ،"وی"یا  "بله" بازیکنان در پاسخ می گویند و "؟پره" یا "!آماده" گوید می داورآنگاه 

 زا دور مقدماتیی معمول بازی شروع بازی را می دهد. دستور "آله"یا  "!بفرمایید"با گفتن سپس داور. می کنند اعالم خود آمادگی سادگی

 رداو "هالت!"یا  "ایست!"فرمان  هرداور راه اندازی می شود و با  "!بفرمایید"با هر فرمان  تایمر. انجام می شود زمان دقیقه سه با امتیاز پنج

که  در چنین حالتی برنده کسی است. یابد می پایان بازی ،به اتمام برسد پنج بدون رسیدن به امتیاز دقیقه سه خالص زمان اگر .شود می متوقف

 .بگذارند و دست بدهند احترام باید به هم دوباره بازیکن ها مسابقه، به پایان رساندن برایامتیاز بیشتری داشته باشد. 

 

 کند می ادامه پیدا یاضاف دقیقه یک به مدت مسابقه باشد، امتیاز هر دو بازیکن مساوی ،در صورتی که در پایان وقت قانونی اوقات گاهی البته،

ی برای تعیین حق تقدم قرعه کش داور دقیقه،این یک  شروع از قبلالبته . خواهد بود بازی برنده را بزند ضربه ی طالییی که شمشیرباز هر و

 .شود میبرنده ی نهایی بازی  برنده ی قرعهامتیازی رد و بدل نشود،  هیچ دقیقه یک پایان در که و در صورتی می کند.

 که یدیگر دلیل چند و ،خطرناک بشود بازی وضعیت ،دادن یک جریمه ،ضربه زده شود یک: کند متوقف را بازی دالیلاین  به است ممکن داور

 با باال بردن اسلحه اش یا کوبیدن پای خود بر روی پیست، از داور تواند می شمشیرباز یک. یابد ادامه منطقی طور به تواند نمی بازی به سبب آن

 "ایست!" فرمان با داور. استاو باز شده  کفش بند یابه این دلیل که دچار آسیب دیدگی شده است   مثال. کند متوقف را بازی که کند درخواست

 در و بازیکن امتیاز می دهد یا اینکهبه یکی از د ، آنگاهدهد می توضیححرکت را آنالیز کرده یا دلیل مورد نظر را  سپس و کند می بازی را متوقف

 به بازی اگراما . گردند میبر  شروع موقعیت به ربازها دوباره بهیشمش برسد، ثمر به امتیازی اگر. کند می جریمه ای را اعالم ،صورت نیاز

 کمی بمناس اینکه به منظور حفظ فاصله یا ،نشینند می روی گارد جایی که بازی قطع شده استهمان  در بازیکن ها شود، متوقف دیگری دلیل

 .برده می شوند عقب به

سیله ی به و یک ضربه دتوان میبرخورد اسلحه به هدف حریف  که معنی این به ،شود می ثبت دستگاه الکتریک کمک با کلی طور به امتیازها

ا توجه ب بعدی های پست در کامل طور به موضوع این .دنده می نشان تماشاگران و شمشیرباز داور، به سرنوشت ضربه را ها چراغکند،  ثبتچراغ 

 .الکتریک به اسلحه ی مورد نظر بستگی داردشیوه ی عملکرد دستگاه  زیرا ،داده خواهد شد پوشش تحت سالح هر به تفاوت آن در
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یا  ،تقلب در کنترل اسلحه حریف، با بدنی تماس برقراری هرگونه خطایی جریمه ی خاص خودش را دارد، مانند: به تاخیر انداختن جریان بازی،

 دارهشبه معنی  "زرد" تعیین می شوند. کارت سیاه یا قرمز ،زرد کارت با ها جریمه. عدم رعایت مقررات انضباطی مثل سالم نکردن به حریف

 مسابقات محل از اخراج احتماال و مسابقات از حذف به مفهوم سیاه کارت و ،است حریف به واگذاری یک امتیازبه منزله ی  قرمز کارت است،

 کی. است قرمز کارت مساوی با دوم زرد کارت مثال، برای فزاینده نیز وجود دارد، های مجازات. می باشد آینده مسابقات از تعلیق حتی یا و

. یردتعلق می گ حریفیک امتیاز به  ،از خط پایانی پیست خودش بگذردبازیکنی  اگردیگری وجود دارد با این مضمون که  مهم جریمه ی

افت خوردن ضربه، بدون دریبازیکنی به دلیل تهاجم حریف به انتهای پیست عقب نشینی کند، او نمی تواند برای فرار از  اگر دیگر، عبارت به

 .جریمه، از پیست خارج شود

 

 از داور "هآل" از قبل و "هالت" از پس دتوان می شمشیرباز خوب،. افتد می اتفاقی چه ندانید که اگر بازیکنی با نظر داور مخالف باشد، شماشاید 

چه توسط بازیکن و چه  ضمنا جر و بحث کردن. دده انجام احترامالبته او باید این کار را در کمال  ،نماید روشن او بخواهد که آنالیز ضربه را

 کارت دیدش مجازات به تواند می مسئولین مسابقات به بی حرمتی گونه هر این، بر عالوه. است قبول قابل غیر کامال ، یا مربیتوسط والدین

 . شود منجر فوری سیاه

 مورد رد ی بر می گردد کهقانون به اصطالح این شمشیربازی، در. است "تقدم حق" اصل شمشیربازی، کننده گیج غالبا و مهم های جنبه از یکی

به ی همزمان حاصل شود، و ضراه دگتا هر شود می استفاده تقدم حق قانون از فلوره و سابر در. دارد اشاره )سیمولتانه( همزمان ضربه های

چه تهاجمی  ،حرکت پایانی را انجام داده باشد که بازیکنییعنی اینکه امتیاز به  ،حق تقدم با او باشد اولویت که گیردتعلق  شمشیربازی به امتیاز

برای ضربه های همزمان به هر دو  ،اپه در. شود نمی هیچ امتیازی داده ،کند تعیینحق تقدم را  تواندن داور اگر. ، تعلق می گیردیدفاع و چه

 ،بازی جریانتن در انداخ وقفه بدون) تر تجربه با از بازیکنان یا مربی از پرسیدن این قانون یادگیری برای راه بهترین. میگیردتعلق  تیازمبازیکن ا

 .خواهید کرد درکبه خوبی  را قوانینشما به تدریج این  زمان گذشت بامطمئن باشید که  می باشد.( و چه در مسابقه تمرینچه در 

Igor Chirashnya,  
Academy of Fencing Masters Blog 
 

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=836b05fa99&e=11eac97619

