
 مهارت اساسی مورد نیاز داوران جوان شمشیربازی 8

(1/4/1931ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )  

 

که یکی از جنبه های بسیار خوب ورزش زیبای ماست.ن جوان تازه نفس قضاوت می شوند، بازی های نونهاالن و نوجوانان معموال توسط داورا  

کت در با شر که فراوانی را دیده ام کار تازه جوان شمشیربازی داوران شمشیربازی، اتبقمسا کننده ی برگزار یک و شمشیرباز پدر یک عنوان به

 این !کنند می داوری به شروع سنین پایین مسابقات غیر رسمی درون باشگاهی در در آنها. مسابقات نونهاالن کار خود را در این عرصه آغاز کرده اند

می  افزایشنیز را  آنها نفس به اعتماد حس و شوندخود شمشیربازها را نیز تقویت می  ،جدید داورانرش زیرا که عالوه بر پرو است ای العاده فوق کار

 شمندانههو های تصمیمو در نتیجه با اخذ  دارند اعتماد او به بزرگترها که دهد می نشانبه او  جوانبازیکن  یک به بازی یکدادن مسئولیت داوری . دهد

 .بهبود ببخشدنیز ح بازی خود را سط تواندمی در تجربه ی قضاوت، 

 

ه های اشتبا به هر حال، ،اما. المپیک مسابقاتداوران  و هم می کنند اشتباه داوران یک مسابقه ی کشوریهم . است زندگی از بخشی کردن اشتباه

 شابهیم اشتباه های معموال ترها جوان ،است. ضمناساله دارند، بیشتر  و چند تجربه ی چندین که از داوران مسن تر ،تجربه کمبودداوران جوان به علت 

 چگونگی توانیم می ماا ،بدهیم خود جوان داوران بهبه صورت آنی تجربه ی چندین ساله را  توانیم نمی ما که چون. دهندمی  انجامطور مکرر ه ب را

 .بدهیم آموزش آنها به ی،داور های مهارت بر تسلط با را رایج اشتباهات تصحیح

. مکنی نمی صحبت قوانین و فنی تصمیمات جزئیاتی  درباره ما کنیم، می صحبت یداور مهم های مهارت مورد در که هنگامی باشید داشته هتوج

 از جخار در داوریدر زمینه ی مسائل مورد نیاز  ی زیرها العمل دستور .فرا بگیرند خود مربیان از مربوط به داوری را قوانین باید جوان شمشیربازان

 .می باشد ورزش فنی حیطه ی

 : بپذیریم که ما در حال خدمتیم1 ی مهارت شماره

ناظر مسابقه و نه  نه ،است خود شمشیرباز ما یداور "هدف مخاطب". شنیده اید فراموش کنید شمشیربازی هر آنچه تا به حال درباره ی داوران

، در شما روبروی شمشیرباز دوهر  البته و مربیان والدین، ،فنی کمیته ابقات،مس برگزار کنندگان برای شما شمشیربازی، داور یک عنوان بهخودتان. 

 .هستید حال خدمت
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 ،اشدب برانگیز چالش خجالتی می تواند جوان داور یک برای این. باید تحت فرمان شرایط بازی باشد ،داور وارد محدوده ی پیست می شود که هنگامی

و مسئولیت محوله به انها  ،مورد اعتماد قرار گرفته اند رسمی طورب جوان داوران این! دشویز باو ن شخصیتی رشد در عین حال می تواند سبب اما

حس  حال عین در و اقتدار احساس به آنها مزهشرایط با این. قرار بگیرند احترام بزرگترها مورد و خود االنن و سس همطرف  ازسبب می شود که 

 .می دهدبخشش افتادگی و 

گر از جهت دی و شود، انجام طرفی بی و عدالت سرشار از روحی با باید این وظیفه. است بودن دیگرانگذار خدمتبودن یعنی  شیربازیشم داور یک

 بزرگ ایه لذت از یکی دیگران به خدمت شمشیربازهای کوچکتر از خودتان هستید. در واقع در حال کمک به باشد زیرا که شما شادیبایستی توام با 

 .است غیر قابل توصیف زندگی های شادی بخشش جزو عطا کردن و زیرا است،

 : بهره گیری از منابع تکنیکی خوب2مهارت شماره ی 

 حال درمدام  باید باشد، به داوری عالقه داشته جوان شمشیرباز یک اگر. اعمال شوند یخوببه  باید هاآنبلکه  ،باشند چه فنی لبامط نوع که نیست مهم

 به دست می آید. گوناگونی منابع و مآخد وسیع و ازوسیع وگسترده  دانش. باشد ممکن منبع هر از یا و فرد هر از یادگیری

 .شود وشنر تا برای تان به خوبی بپرسید، خجالت نکشید ،یدفهمیدن شما که مربی تان مطلبی را عنوان کرد تمرین حین در اگر از مربی! 

 شود روشن کامال شماتا برای  بپرسید ،متوجه نشدید شما که طلبی را عنوان کردم داوراگر در حین بازی  .نااز داور! 

 !ل از کنید که قب عادت. کنید تماشا در آنها فراوانی شمشیربازی مسابقات توانید می شما که دارد وجود در اینترنت فیلم هزارها آنالین

ید، خوب نفهمید را مطلب یک اگر. تصمیم داور را بشنوید سپس انتخابقضاوت خود را  کنید، متوقف را ویدیو ،نظردهی درمورد یک حرکت

 .کنید دریافتبه خوبی  رانکته  آن که زمانی تا کنید نگاه دوباره و دوباره فیلم به عقب ببرید و آن را

  اوت ، خوب به قضدیازی هستب مشغولنیز  تانخود  که زمانی ضمنا .کنید تماشابا دقت  ،هستندحال داوری دیگری که در  داوران مسابقه.از

 .کنید مقایسه با نظر نهایی داور را از حرکت خود تفسیر که کنید عادت. داور دقت کنید

 .برای اخذ ،(داوران کمیسیون مثال، عنوان به) مورد نظردر رسانه های خبری مرتبط با گروه های تخصصی  عضو شدن با به روز بودن 

 یازدهازیکن از یک ب که زیرا ،زیکنان مسن تر توصیه می شودبا برایامر بیشتر  این. ارتباط برقرار کنید ،به روز یاصالحیه ها و قوانین آخرین

 .بخواند را خبرنامه یک نمی رود انتظار ساله

 

 ازیکنانیب بدانیم که است این مهم. شما به عنوان یک بازیکن نیز می باشد عملکردبهبود  برای عمده امتیاز یک ،داور یک عنوان به فنی مهارت ارتقاء

 .بخشد می بهبوددر بازی روی پیست را بدون حد و مرز توسعه و   خود تسلط پایین، سن از ، به ویژهداوری نیز می کنند که
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 و دیسیپلین روی پیست کنترل روان بازی :9مهارت شماره ی 

 . و هم مسئول هستند نقش مهمی بازی می کنندهم  داوران در زمینه ی جریان روان بازی روی پیست

 لپو یک داور در حال قضاوت یک کنید فرض ،مثالبه عنوان  چطور؟! منجر شودهای متعددی  تاخیر به تواند می داور یکطرف  از ناکارآمدی اندکی

تلف  ناکارآمدی به علت را دقیقه 2 بازی هر در اگر این داور که کنید تصور حال. بازی است 12بازی هایی که باید داوری کند  مجموع. نفره است 7

وی گذاشتن ر تأثیر باو  ی را ایجاد کند،بزرگ بحران تواند می ،است ساعت نیم حدود، که زمان این! دشو می اضافه تورنمت زمان به دقیقه 12 کند،

 !بیاندازد تاخیر به ای مالحظه قابل طور به را مسابقات کل تواند می ،رویدادها بقیه ی

 

 مورد جهت چندین اینجا رد. باشید مسابقه فرد کارآمدترینتا جایی که می توانید  کنید تالش ،پیست قدم می گذارید روی که هنگامی بنابراین،

 :اثربخشی بیشتر ارائه می شود

 مناسب ترین زمان برای این کار در پول، بین دو بازی است. د.بازیکنان بازی فعلی و بازی بعدی را به موقع اعالم کنی 

 می  واقع در دانند، می را خود شماره ی آنها همه که نیدک حاصل اطمینان تا کنید چک بار دو یادآوری کنید. بازیکن ها را شماره ی

 .است مهم بسیار نونهاالن در مسابقات خصوص بهکار  این. بازی ها تکرار کنید از یک هر این کار را در نیدتوا

 .ن اعالم نامشاجایی که نونهاالن ممکن است شماره ی خود را فراموش کنند، لذا  از آن بازیکنان را هم با نام و هم با شماره فراخوان کنید

 ضروری است.

 شودی نامش اول اعالم م که بازیکنی به این مضمون که دارد وجود قانونی .به بازیکنان نشان دهید که کجای پیست باید قرار بگیرند 

 که گامینه بنابراین. بشوند گیجطبق معمول  است ممکن نونهاالن حال، این با. چپ دست باشد که این مگر سمت راست شما قرار گیرد باید

 .دهید توضیح برایشان را قانون کار، این انجام هنگام. باید سیم خود را وصل کنند کجاآنها نشان دهید که  به ،دخوانیمی  فرا را آنها

 لحهتیجه و تست اسبرای ثبت نزیرا  ،نگذاریدخود از  دور خیلی را ه، فیلر و برگه جدولوزن .دارید نگه نزدیک خودتان را تان برگه جدول 

 .قرار دهید خود دسترس در را آنهابنابراین . بروید جلو و عقب بهزیاد  شد خواهید مجبور

 دن و به محظ آماده ش نزد بازیکن بروید و وزنه و فیلر را به سرعت بردارید .نشوید بازیکن تعویض شمشیر یا سیم بدن زیاد منتظر

 .بازیکن کمک کنیدبه  تانخود برای تعویض سیم بدن را چک کنید، وآن شمشیر 

 زا قبل که هایی شماره نزدیک را در جدول، آن نتیجه ی بازی قبل از وارد کردن همیشه .بنویسید ردیف آن مقابل در ار نتیجه بازی 

 لویج درستهر بازی  واردکردن نتیجه یبنابراین، . کنید اشتباه ممکن است موارد برخی در. بنویسید ،دیدنخوابرگه  شروع بازی از روی

 است. تر سادهبرای مطابقت  ،جدول پایین ده شده درشماره بازی دا
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 بازیکن . یدنکن صبر به هیچ وجه برای امضا گرفتن تا اتمام پول .امضا بگیرید بالفاصله از او ،بازیکن بازی هر آخرین از تمام شدن بعد

 را ودخ آخرین بازی شمشیرباز که هنگامی .بگردید آنهادنبال  برای گرفتن امضا، باید، آنگاه کنند ترک را محدوده ی پیست است ممکن ها

 .نماید امضا از او بخواهید برگه ی جدول را ،سیم خود را باز کند اینکه از قبل ،کرد تمام

 است مکنم ،مشکلی در تجهیزات بازیکن به وجود می آید که هنگامی .شمشیر آموزش ببینید خرابی و عیب سیم بدن تشخیص برای 

 ادی گرفته خواهد شد. تا جایی که ممکن است زیادی زمانباید تعویض شود،  و شده خراب این که کدام وسیلهدقیق ایراد و  تشخیص برای

بازیکن  یک به عنوان شما به و شود می پول کل برای زمان در جویی صرفه موجب این. دهید انجام این کار را مستقل بطور خودتان که بگیرید

 .کرد خواهد کمک نیز

 سیم  ،شمشیر) را خودبخواهید که وسایل یدکی  خود از بازیکنانبازی  شروع از قبل .دارید نگه پیست نزدیکی در را ات یدکیتجهیز

 .ردزیادی در زمان خواهد ک جویی صرفه ،در حین بازی اتفاقی بیافتد، این ترفند و در صورتی که. نزدیک پیست قرار دهند( ماسک و بدنهای 

 در دور حذفی برگه ی بازی های بعد را داشته باشید، و دو بازیکن بعد را از  اگر حذفی.بازی های نتیجه ی ثبت گه تحویل به موقع بر

، به شما داده می شود از طرف کمیته ی فنی مسابقات ی بازی برگه 1معموال هر بار  بازی ها به سرعت برگزار می شوند.قبل باخبر کنید، 

 برگه ی بعدی را برایتان بیاورند. 1م رسید از بازیکن برنده بخواهید که به کمیته ی فنی خبر دهد تا هنگامی که بازی اول به اتما بنابراین

 .را دارد امتحان ارزش کار این اما دارد،ن وجود امکان این همیشه

 ککم یشنهادرت به آنها در این صو. سانیدمی ر پایان به دیگر زودتر از داوران را خودپول  شما اوقات گاهی !به داوران دیگر کمک کنید 

 .دان برسبه پای تر سریعمسابقات  تا اینکهپیسته کنید  1جدول آنها را  توانیدمی  شما بکنید!

 راند، نام بازیکنان و غیره را با صدای شماره ی همیشه نتایج، زمان باقی مانده، کارت های جریمه،  .کنید صحبت روشن و بلند صدای با

به هر  اما ،کشند می خجالتصحبت کنند،  بلند صدای با خیلی اینکه ازدر ابتدای کار خود ممکن است  جوان بلند و واضح اعالم کنید. داوران

 .ستامشخوب  یداور ه یسپرو از مهمی خشعملکرد خود ب وضوح منظور به نفس به اعتماد کسب! است امر ضروری یک این حال

 

ره که در دو موزدباید به گونه ای بیا داور یک که هستند هایی عادت اما آنها! تندهس یکوچکبسیار  نکته های ،موارد اینهمه ی  که باشید داشته توجه

 .شودب داور دوم طبیعتجزو می تواند  تمرین، با اما ،دآموخته نمی شو به صورت آنی هاعادت  این کدام ازهیچ . ی داوری خود هرگز فراموش نکند

 بی طرفی :4مهارت شماره ی 

 تیمی مه و دوستان بازی شوندمی جبور م داورانگاهی اوقات . باشد ها چالش بزرگترین یکی از شاید هک دارد وجود واقعیتی شمشیربازی مسابقات در

 .دارند طبیعی و گرایش تمایل آنها نسبت به اما نمی شناسند خوبی به را آنهاشاید  که بازیکنانی یا و ،داوری کنندرا  خود های
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 برای حتی! نیست آسانی کار اینالبته  اص از مشخصات ارزشمند یک داور خوب است.فراگیری خاموش کردن حس جهت گیری نسبت به یک طرف خ

ازی ب بایدگاهی اوقات  داوران ، جایی کهبرگزار می شود کوچک دنیای یک که در است پر حاشیه ای ورزش شمشیربازی .نیست هم ساده بزرگساالن

 و این نباید برای داور مسئله ی چالش برانگیزی باشد.. را قضاوت کنند خود یکنزد بسیار افراد حتیو  ،دوستان

ذهن  ازا به عنوان یک آشن را . اوکه پشت ماسک قرار گرفته است را نمی شناسیدکسی  به خود بقبوالنید که است این کار این برای موثر راه یک

 !شخص دیگری است اوفکر کنید خود خارج کنید و 

وارد  نفس هب اعتماد اب و تکبر با ننانچآ کنیباز یک اوقات گاهی. نیست افراد آشنا بازی داوری هنگام در تنها به معنی هوشیاری طرفی بی حال، این با

 بطور گاهآن ".شدبا یهرما بازیکن ،بازشمشیر که این رسد می نظر به وای،" گیرد کهی من مطلب به راحتی در ذهن شما شکل ای که ،پیست می شود

 !شویم جهت گیری طوری شکل می گیرد که متوجه آن نمی. دیدهی ماو امتیاز  به ناخودآگاه

 ثبات در قضاوت :5مهارت شماره ی 

می کند، بهمین منظور تغییراتی در حرکت  را چه قضاوتی در مورد یک حرکتکه داور  می کنند تدق طبیعی طور به شمشیربازان ،بازی یک طی در

 داشته باشید، بازیکنان نخواهندقضاوت های مختلفی درباره ی یک حرکت خاص که  به نفع شان تمام شود. و در صورتیشما خود می دهند تا قضاوت 

 یشمشیرباز که است دلیل همین به ،سخت است متحرک هدف یک به ضربه زدن. اعمال کنند در بازی خود مورد نیاز را و درست تغییرات توانست

 .یربازی ثابت هستند و غیر قابل تغییرشمش قوانین ولی. است برانگیز چالش این قدر

 

 وانیدت نمی و در نتیجه را ندارید، کرده استراست  خود را دست کدام بازیکن اول تشخیص این که برای کافی تجربه هنوز شما اگر مثال، عنوان به

 ن اتکبتما ،به جای پاره ریپوس را حرکتی گرا. ، قضاوت یکسانی داشته باشیدحرکت این با برخورد مجدد در صورت کنید، جدا حمله ضد از را حمله

حرکت خودشان  ات الزم را رویتغییر ،شما ورد قضاوتمبازیکنان  که شود می باعث این. دهید ادامه مسابقات کل در همین آنالیز را اعالم کردید،

مان ه حد اقل سعی کنید تا پایان ایراد بگیرند. نداشته باشند و مرتب دوست را قضاوت شما آنها اگر حتی .تا با دید شما هماهنگ بشود اعمال کنند

 .بمانیدبازی روی آنالیز استداللی خودتان 

 مجددا. است منطقی کامالامر یک  این و ،کند تغییر آننظرتان درباره ی  است ممکن ،حرکتهمان شما از  درک و تجربهرشد و توسعه ی  با ،بعدا

 .روی نظرتان محکم بایستید مسابقه حتی یا پول ،بازی انتهای تا تکرار می کنم،

این در  .شوید کشیده چالش به والدین یا یکی از مربی توسطممکن است  اوقات گاهی که است این ثبات در قضاوت مورد در مهم نکات از دیگر یکی

 چیزیهمان  این که بگویید معترضفرد  به کردید، اشتباه که کردید فکر اعتراض این شنیدن از پس اگر .دهید تغییر را تاننظر مبادا که صورت
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چ وجه فریب به هی. بکنید بیشتری دقت مشابه، حرکت یک وقوع صورت در خواهید کرد سعی بعد دفعه و( شما اصلی آنالیز) یدا تشخیص داده که است

 .نیست ندخوشآی هیچ کس برای است کهی امر .خواهد شدکشیده الش نیز به چکه آنالیزهای بعدی شما  زیرا ،دهیدنخورید که نظر قبلی تان را تغییر 

 ایانپ از پس. بگیرید درس اشتباهات این از که است این شما کار بخش مهمترین . می کنند اشتباه( همه واقعا) همه که باشید داشته خاطر به

 .صالح و مشورت کنید خود دیگر همکاران یا مربی، ، داورسر ،داوری راهنمای با مسابقه،

. شود تثبیت ،در قضاوت شما پایداریاین کار باعث می شود که  ،داوری کنید بیشترتا جایی که می توانید  که است این توصیه های بزرگ از دیگر ییک

 !کند می تر آسان آن را روز به روز ،تمرین و تجربه که است یمهارت داوری

 همراه با آرامشتمرکز  :6مهارت شماره ی 

 ابقه ذی نفع هستند. و لی شما خیر!همیشه به یاد داشته باشید که بازیکن ها، والدین و مربیان در مس

 حال در آنها آدرنالین ،مسابقات درفراموش نکنید که هرگز . شوند می عصبی مضطرب و آنهااوقات  اغلب واقع در ،بشوند عصبی است ممکن آنها

 دام ازهیچ ک در شما. کنندبیشتر تالش  درآمد کسب برایو  ،داشته باشند پیشبرد در اهداف خود شوند، برنده حتما خواهند می آنها .است جوشیدن

اقتضا  ماش موقعیتتحت تاثیر قرار بگیرید.  نباید شما، و جیغ کشیدن خواهند بود. و و فریاد داددر حال جست و خیز،  آنها .نیستید ذینفع ردامو این

 یرید،ت تاثیر قرار نگبه هیچ وجه تح امکان صورت در. هستید رسمی مقام یک دارای شما. حفظ کنید معمول حد از بیشتر تان را آرامشتا  می کند

 ترل نشدهکن احساسات بروز شانس کنید، اعمال را نظم بیشتر رچهکنترل نمایید. ه شروع از قبل را مشکالت بتوانید تا تمرکز خود را حفظ کنید و

 می شود. و کمتر کمتر

 رانداو عمده های چالشاز  ییک! هستید تازه وارد شغل این درو  هستید خود شمشیربازی ای حرفه مسئولیت ابتدای در شما باشید، داشته یاد به

 مسابقهخود  برای تنها نه سناریو این در آرامش حفظ. به هم می ریزند را مرزها که هستند بزرگترها اوقات گاهی که است این جوان شمشیربازی

با  باید نهچگو چالش برانگیز هایی موقعیتها باید یاد بگیرند که در آنزیرا  .هستند نیز مهم است آموزش یی که در حالها بچه برای بلکه دارد، اهمیت

توجه م ه شما چند ضربه را از قلم انداخته اید یاک کنند فکر در صورتی که بزرگترها ،یاردمو چنین در. شوند روبرو تنش زا عوامل با کنترل اعصاب خود

 لباغکاسته نخواهد شد.  کارتانزیرا هیچ ارزشی از  ،این درخواست را به خود نگیریداین کار هیچ مانعی ندارد! نشدید و درخواست داور کنار کنند، 

 یکنباز اوقات گاهی! در حال یادگیری هستید شما ، زیرا کهنیست آور هم خجالت، که ی می شودقتل شما تجربه کمبود از ای نشانه تنها این اوقات

 باشید. داشته تمرکز خود کار رویدر چنین موقعیتی فقط سعی کنید . اه می اندازدرا ر روحی روانی ترفند این ،حریف یا شما برای به چالش کشیدن

در اطرافش بیشتر بوزد، کمترین تاثیری روی عملکردش نمی گذارد  باد قدرهر. گرفتار شده است طوفان باشد که در باید مانند کشتی بان آرامیداور 

 وارد نشود. و کشتیش کند تا هیچ لطمه ای به وی تالش میبرعکس و 

 تواضع و فروتنی :1شماره ی  مهارت

گاهی اوقات . احساس آرامش وجود دارد ، آن قدرمدانی نمی را چیز همه که این پذیرش در که است آور تعجباوقات برای داوران جوان  اغلب

 !بزرگترها و کودکان هم اینچنین دریافتی را دارند

 با داوریآغاز  .نیستید عالی داور یک شما که نیست معنا بدان این ،نمی دانید داور نوانع به را یموقعیت هر مناسب تفسیر هر یا حرکت ،آنالیز شما اگر

 .نیست ،داور یک عنوان به شما نفع به و خواهد بود آور زیان شما برای بدانید، را چیز همه باید این که یا ،دانید می را چیز همه که نظر این
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. ندرا نظارت کخودشان د تا بازی ناز ناظر داوری می خواه یا ،کنند یم کمکی داور یک واستدرخ انبازیکن یا و مربیان، والدین، یکی از اوقات بعضی

 دهند می اجازه وبه دست می آورند ها  معادلهرا از درون این  خود اعتبار بزرگ داوران. دیکن وحشت و ترس احساس برابر آن در که نیست چیزی این

 .برود سادگی به پیش به هافرایند این

 

 خود یرگذاراثآگاهی از  :8مهارت شماره ی 

 .گذارست تأثیر و مهم کارشان که باشند متوجهباید  آنهااما  ،وارد کنیم جوان هایداور بر یحد از بیش فشار خواهیم نمی ما که حالیعین  در

 نیدک فکر مورداین در . گیرند می قرار و تجزیه و تحلیل بحث مورد هرگز فراموش نمی شوند و مرتب شمشیربازی اتمسابق در شده انجام هایآنالیز

حث بخوری با دوستان تان در مورد آنالیزهای داوری غذا سر میز ،مسابقه طوالنی روز یک از پس ،چند بار شمشیرباز یک عنوان به شماکه تا به حال 

 سابقهم یک داوری جزئیات مورد دردر ماشین یا هر وسیله ی نقلیه ی دیگر،  ،سفر طوالنی و در آن مسیر خانهحین رفتن به  در یا و ؟نکرده باشید

با آموختن  ات کند می کمک ما به امر نای زیرا ،بپردازیم شمشیربازی مسابقات جزئیات به که عادت داریم شمشیرباز عنوان به ما ؟ه باشیدکردن صحبت

 .زان هستیدباشمشیر سایر ترقی و یادگیریپروسه ی  نیا از ایسازنده  بخش شما ،داور یک عنوان به. و به تعالی برسیم کنیم رشد چیزهای جدید

آتیه  بر یندگارما تاثیر که است گسترده تری جریان یک از بخشیاین . گذاردبمستقیمی روی آینده ی بازیکن  تاثیر می تواند داور انالیزهای همچنین،

 .شدبا های بعدی رقابتکسب امتیازهای مورد نیاز برای صعود به حضور در فینال مسابقات یا افتخار می تواند  آن. دارد، بازیدر حال  بازیکنانی 

 کار تیزهوشو  بزرگ داوران اما خوب است بدانیم که ،باشند و نقص بی عیب که تحمیل کنم جوانداوران  به فشارمن نمی خواهم با  ،می کنمتاکید 

 .ودانی خواهد شداپس از آن مسابقه ج آنالیزهای شان که دانند می زیرا ،گیرند می جدی بسیار را خود

 ".!اقتدار مسئولیت آور است ": گوید می ی وجود دارد کهضرب المثل

 در جهت شما فرزند برایای است  العاده فوق فرصت داوری می باشد. جوان مبتدی داوران والدین جلب توجه برای ایانیپ ی نکته

 آنها هب. ، صحبت کنیددنک ایجاد دتوان می که تاثیری درمورد و بنشینید خود جوان بازشمشیر با! است و پیشرفت رشد و یادگیری

 حثب نیز ر این مقالهد مطرح شده موضوعات ی درباره ضمنا .اشته شده استذگ آنها عهده یه ب بزرگی مسئولیت که چه توضیح دهید

 !می کنید افتخار به وجود آنهاچقدر  ،ه اندعهده گرفت به را مسئولیت اینکه از اینبه آنها گوشزد کنید  همچنین کنید.
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