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در  .کودک، می باشد خود چالش برانگيز هم برای والدین و هم برایدر مسابقات مبحثی  جوان شرکت بازیکنان اندازه ی مورد در گيری تصميم

 آمادگی، ،بازی بازیکن سطح والدین، خواست بچه،خود  تمایل مانند:، دارد وجود فراوانی متغيرهای رقابت ی های صحنه در جوانان مورد حضور

 .خانواده خود به مرتبط دیگر عوامل از بسياری و( رویداد محل به دسترسی یعنی) ی مسابقات منطقه

 والدین ی برایمالحظات

 ییک والدین را انجام دهند. خودشان باید این کار که زیرا ،هستند مسابقات در تعيين ميزان شرکت خود در موثر عامل نخستين ها بچهخود 

خود جهت شرکت در  جوانان با تعامل در مورد که داریم یوالدینما . هستند ،آنها مهمترین اوقات گاهی و ،پروسه این در اصلی عوامل از دیگر

 .کامال آماده به کار و هميشه در صحنه هستند شمشيربازی های رقابت

 

 طوری هب است، کننده مایوس کودک برای خود به نوبه ی حد از بيش ی مسابقه کنند می فکر که هستند مادرانی و پدر طيف، این طرفیک  در

 این تندر به یا و کنند نمی ثبت نام رقابت برای را خود های بچه هرگز آنها. دندار می نگه دور شمشيربازی های رقابت زا یعمدتبطور  را آنها که

 .زنند می ضربه آنها نفس به اعتماد در نتيجه به و ،می باشد فرزندشان باخت ترسند می آن از واقع در آنها آنچه. هندد می مانجا راکار 

هم  و بزرگ رویدادهای هم ،مسابقات اعزام می کنند در شرکت برای مرتب صورت به را هایشان بچه که هستند والدینی طيف، دیگر طرف در

 .کنند می مشارکت کشور سراسرمسابقات  در بطور دائم فصل طول در ها بچه این. دورهم  و محلی هم کوچک،

 هر دوی این طيف ها در اشتباه هستند.توجه است که  بهالزم 

 کنند یم فراهم خود فرزندان برای را تجربه بهترین که یوالدین. دارد تعادل به نياز زندگی، در چيز دیگر هر مثل درست شمشيربازی، در مسابقه

 و فراگيری نحوه ی تعامل با باخت بين که دنده می اجازه آنها به که هستند کسانی رسانند، می حداکثر به ورزش طریق از را شان جوان رشد و

 رایب می تواند کافیمسابقه ی  که است معنی بدان این. پيروزی های بسيار سخت، تعادل ایجاد کنند طریق از آنها نفس به اعتماد بردن باال

 .باشدمناسب  ها درس این یادگيری

مناسب  کودکانبرای  سال هر در مسابقات تعداد چه که شد متوجه از طریق آنها می توان که دارد وجود والدین برای خوبی بسيار مالحظات

 چهآن. کنند گيری تصميم خود مالی وضعيت و ی،زمان تعهدات ها، ارزش اساس بر باید ها خانوادهباید بگویم که  روشن خيلی اینجا در. است

 قادیانت نگاه بامسابقات،  در شرکت برای خود جوان فرزندان خود برای اعزام گيری تصميم چگونگی به باید والدین کهاین است  دارد اهميت

  باشند. نيز خود نيازهای در مورد مناسباینکه دنبال یافتن تعادل  ضمنبرخورد کنند، 
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 چرا همه ی بچه ها باید مسابقه دهند

 :یلالد این به. باشد ندرت به اگر حتی ،ندهمسابقه د باید ها بچه همه که معتقدیم قاطعانه ما

 کنند نخود را امتحا 

 علت تمرینات خود را درک کنند 

 شناسایی اهداف و کار برای رسيدن به آنها 

 خود را به چالش بکشند 

  آموختن نحوه ی برد و باخت 

 آشنایی با شمشيربازهای دیگر 

 نمایش مهارت های خود برای خانواده و دوستان 

 در رفاص که بازیکنانی با حس اساسا شمشیربازی ی مسابقه کردن تحانام. است حقيقت یک این. برند می سود رقابت از همه ی بازیکن ها

. کنند رکتش مسابقات در گهگاهی باید ،تمرین می کنند "تفریحی" به صورت که هایی بچه حتی. ، تفاوت فراوانی داردکنند می تمرین باشگاه

 !باشد بار دو یسال و، کوچک محلی مسابقات یا ،یباشگاه درون رقابت یک تواند می این

 اگر حتی .دکن تجربه ،دخو شمشيربازی ی پروسه از بخشی عنوان به را مسابقات باید ،او کلی اهدافبه بدون توجه  ،کودک هر که است این نکته

 سازی آماده یک با. بسنجند را خود های آموزش کيفيت و آزمایش را خود های مهارت دتوان میاو  ،انجام شود سال در بار دو فقط این کار

 ورزش ینا ی ادامه برای را آنها شوق و شور و شود کننده سرگرم بسيار، کنند می رقابت ندرت به که بازیکنانی برای تواند می مسابقه ،مناسب

 .کندتحریک 

 چرا مسابقه ی زیاد خوب نیست

 يشب که دنی وجود دارجوان بازیکنان دیگر، سوی از ببينيم، در مسابقه سال در بار دو حداقل شمشيربازی هر دوست داریم ما در عين حالی که

 .دباش داشته ها بچه روی بر منفی تاثير تواند می دالیلی به ،بی نهایت زیاد در مسابقات زمان صرف. کنند می در مسابقات شرکت حد از

 .توجه کنيد ،حد از بيش شمشيربازیبد بودن مسابقات  اصلی دالیلبه  اینجا در

 فرسودگی 

 از دست دادن چشم انداز 

 روانی یا جسمی بازیافت توان در ناتوانی 

 ناتوانی در ایجاد تعادل در تمرین 

 از بين بردن ارزش مسابقه 

 غلط، مانند: مدال یا رده بندی فتعقيب هد 

 حيف و ميل کردن بودجه 

  دیدگیافزایش ریسک آسيب 

 معمولی شدن آن مسابقه، و هيجان دادن دست از 
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. يستن برای او خوب لزوما مسابقه ی زیاد باشد، المللی بين یا ملی بازیکن یک به شدن تبدیل رویای تعقیب حال در شما فرزند اگر تیح

نمی  خود اهداف به ، به هيچ وجهحضور پيدا می کنند ،مشارکتعلت  به توجه بدونموجود،  مسابقه ی هر در که بازیکنانی که است این واقعيت

 .رسند

 

 

 

 

 

 حریف اب بازی ی شيوه مورد در تنها نهما . هم هست ذهنی بازی یک فيزیکی است بازی یک در عين حالی که شمشيربازی باشيد، داشته یاد به

 !باشيم هوشمندنيز  رقابت، ی حوزه در حریف ها آن با برخورد ی نحوه مورد در باید بلکه ،روی پيست باید زرنک و باهوش باشيم خود

 تعادل درست چیست؟

 چيست؟ شرکت در مسابقات برای شمشيربازها تعادلم ی رسيدیم. ميزانلمطلب اص به ما حاال

 کنند؟ می رینتم چگونه آنها کنند؟ میدر مسابقات شرکت  چگونه آنها. باشيم داشته جهان شمشيربازان و موفق ترین بهترین به نگاهی بيایيد

 .بریم بکار خودمان یها بچه برای را آن کنيم سعی سپس و بگيریم یاد تجربه ی آنها چيزهایی از توانيم می ما

 ابقاتمس و قاره ای مسابقات بزرگ، جایزه جهانی، جامعبارتند از:  ،دارد وجود جهانی سطح در ی کهمسابقات توجه کنيد. خوب اکنون به این مطلب

 در. دارد وجود جهانی مسابقه ی یک و قاره ای مسابقه ی یک ،بزرگ جایزه سه ،جهانی جام پنج. ماه در مسابقه یک حدود، جهانی

با  .شرکت می کنندنيز  فصل هر در ملی مسابقه ی سه تا یک در معموال بازیکنان حرفه ای ،این بر عالوه. داریم سال مسابقه در ده مجموع

 .کنند می در مسابقات شرکت یک بار هفته هر چهار یعنی بار، یک در حقيقت ماهی بازیکن ها این این مسابقات، ی همهجمع بندی 

 در. است آسان واقعامعما  اینکشف  ؟دهند میکاری را انجام  چه مسابقه ندارند، پس آنهااگر  ؟آنها چکار می کنند مسابقات این حد فاصل در

 :دهند می انجام بزرگ هایشمشيرباز این که می پردازیم هایی چيزی همانبه ذکر  دقيقا اینجا

 تمرین 

 آمادگی 

 بازسازی بدن و بازیافت انرژی 

رف ص فرایند این کلترین زمان  مالحظه قابلاما عمده ترین و  می باشد. آسان، فرآینداصلی ترین بخش این  به عنوان مسابقه داد کردنمقل

 .را نمی بينند آن افراد که است نامرئی زمانیک  و سکته ی زمانی یک این. گذردمی  سازی آماده در بلکه مسابقه نمی شود،

 به تهبس امر این البته ؟خواهد بود اتفاقی چه ،پياده کنيم ها بچه روی را آن و کنيم استفاده شمشيربازان بزرگسال شيوه ی عملکرد از ما اگر

 مشيربازش یها بچه طيف دو بهنگاهی  بيایيد. بدهد ما بهیک معيار  تواند می اما بود، خواهد متفاوت ورزش به نسبت تعهدش و کودک بازی سطح

 .دارد وجود پيشرفته بسيار و ،توسطبازیکنان نسبتا مبتدی، م آنها ميان در که گرفتن اینکه نظر درالبته با  ،بياندازیم
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 باشند جدی بازیکنان خواهند می یی که ها بچه

 چالش اهی اوقاتگ که ، زیرادارد بستگی نيز تقویم به این البته. داشته باشيم بازیکنان پيشرفته برای مسابقه دو حداکثر ماه هر دوست داریم ما

 .است راهبرد کلی یک فوق پيشنهادیتعداد  اما ،دیده می شود بزرگ با یک مسابقه کوچک تر یک مسابقه ی های مانند توالی

 ،یا منطقه ای ،مسابقات اوپنقهرمانی کشور، جایزه بزرگ،  مانند: یک مسابقه ی بزرگ در هر ماه 

 مسابقات درون باشگاهی :یک مسابقه ی کوچک تر بين هر دو مسابقه ی بزرگ، مانند 

 کنند امتحان را مسابقه خواهند می که بتدیانیم

 دوست دارند برای کسب تجربه رقابت کنند، شرکت که ییها بچه برای

 ایج به که است معنی بدان این. است خوبی ی ایده سبک در مسابقات

 رایبتا  ،، هر چند ماه در یک مسابقه شرکت کنندماه یک در مسابقه چند

 .داشته باشند یبيشتر انرژی و زمانفردی خود  ها مهارت ایجاد و تحکيم

شده  ورزش وارد این تازه که جوان استعدادهای برای کوچکتر مسابقات

 لیمح ،شرکت در مسابقات درون باشگاهی بنابراین یک اصل است. ،اند

 .اولویت قرار دارد در ای منطقه یا

 ،ای منطقه یا ،محلی ،رون باشگاهیدمسابقات  :دمانن یک مسابقه در هر فصل سال 

 بچه هایی که برای تفریح شمشیربازی می کنند

 برای تاسممکن  کودک شمشيربازی می کنند، دالیل متنوع زیادی برای حضورشان در تمرینات دارند. تفریحی بازیکنانی که به صورت حتی

  ،اشدداشته بشمشيربازی حضور  و هيجان در شادی برای تنها یا و ،جدید مهارت یک یادگيری خود، فيزیکی و ذهنی و تقویت آمادگی های بهبود

 کند.را غنی تر  او شمشيربازی ی تجربهمی تواند  شک بدون مسابقهو 

 دو مسابقه ی درون باشگاهی یا محلی در هر سال 

 .است به دست آمده ورزش یک عنوان به شمشيربازی از ما تحليل و تجزیه و تجربه اساس بر ها دستورالعمل این که باشيد داشته یاد به هميشه

 فردی ورزش یک شمشيربازیآنجایی که از . فرزندتان ایجاد کنيد خاص عالیق با توجه به مناسب طرح یک صحبت کنيد و تانفرزند مربی با

 !بود خواهد انفرادی يزن شما کودک رقابتی مسير ، بنابرایناست

 زا مهمی بخش مسابقه شمشيربازی در. داشته باشند نيز هيجاناحساس آن  در ،ورزش این در انجوان ضمن شرکت که است این ما اصلی هدف

 خودی بهابقه که مس ن سبببه ای بلکه کند، می تضمين را ورزش این در پيشرفت بازیکن آنکه دليل به تنها نه ،را تشکيل می دهد فرآیند این

. شود یم بازیکن مثبت نفس به اعتماد رشد و مهارت بهبود باعث ،مسابقه سطح به توجه بدون ،سالم رقابت. است گونهرشدی  تجربه یک خود

 .ببالد خود عملکرد بهمی تواند حداقل چند ضربه را بزند و  او ،بازیکن مسابقه را ببازد اگر حتی

 اسبمن همه برای که ی را ایجاد کنندمتعادل مسابقات ی برنامهسطح بازی آنها، یک  از نظر صرف ،خود جوان برای بازیکنان توانند می والدین

 .باشد
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