
تعداد صفحه

8چرا باید در مسابقات شمشیربازی فریاد کشید1

5چرا نباید به سید بندی حریف های تان توجه کنید2

2پنج موردی که درباره ی مبارزه ی شمشیربازی نمی دانید3

2هفت نکته در مورد شکست در یک مسابقه ی شمشیربازی4

4پنج راه برای کاهش استرس مسابقه5

3دلیل برای فراگیری شمشیربازی در کالس های تابستانی10 6

7 هشت مهارت اساسی مورد نیاز داوران جوان شمشیربازی7

4داشتن آرمان های بزرگ و رفیع8

5 کارت سیاه شمشیربازی چیست و چه معنایی دارد9

2 چهار دلیل موجه برای باخت بجای برد10

3شش دلیل برای ویدیو کردن بازی فرزندتان11

5 چهار موردی که می تواند آینده ی شمشیربازی فرزندتان را نابود کند12

3 شش نکته در رابطه با بازی با هم تیمی ها در مسابقات13

4 وظائف کمک مربی شمشیربازی14

2 چرا ورزشکاران کارمندان خوبی می شوند15

5 چگونه شمشیربازان جوان خود را تشویق کنیم16

2 همیشه به حریف های تان احترام بگذارید17

4چگونه از شمشیربازی لذت ببریم .1818

2تابستان خود را با شمشیربازی سپری کنید19

3آیا در مسابقه نیاز به مربی داریم؟20

2!شمشیربازی به کودکان کمک می کند تا آزاد شوند21

3!هیچ وقت قضاوت داور را زیر سوال نبرید22

5راهنمای پرورش یک شمشیرباز نخبه23

3نسل جدید و گوشی های هوشمند24

3برانگیختگی شعله ور25

4عهد اخوت بستن با حریف26

2مقررات شمشیربازی ویژه ی والدین بازیکنان مبتدی27

2چرا والدین برای شمشیربازی هزینه می کنند28

4تمرین شمشیربازی در خانه29

3چرا یک اپه ایست سطح باال گاهی اوقات به یک مبتدی می بازد؟30

2چرا درس انفرادی شمشیربازی این قدر کوتاه است؟31

2چگونه حد اکثر بهره را از مربی خود ببریم32

جدول مقاالت ترجمه شده



1آیا فرزندم رو پیست بیش از اندازه متهاجم است یا متدافع؟33

2!ترس شمشیربازان جوان از بازی با بازیکنان قدبلند34

2عدم تمایل به بازی در شمشیربازی35

7تاریخچه ی شمشیربازی36

2به مربی خود اعتماد کنید37

2آیا درس انفرادی مفید است؟38

2چرا شرکت در مسابقات ورزشی برای فرزندتان مهم است؟39

3چگونه فرزند خود را برای اولین مسابقه ی شمشیربازی آماده کنیم؟40

2!موی بلند و قوانین مربوط به آن41

4کنترل احساسات در شمشیربازی42

2چگونه خم شمشیر خود را صاف کنیم43

2استراحت پزشکی در شمشیربازی44

1چگونه خودمان را برای مسابقه آماده کنیم؟45

4ثبت خاطرات شمشیربازی46

2آیا سخت کوشی جواب می دهد؟47

3آیا شمشیربازی ورزش خطرناکی است؟48

3چه انتظاری از اولین مسابقه می توانیم داشته باشیم؟49

2شمشیر خود را استاندارد کنید؟50

3چه چیزهایی برای مسابقه نیاز داریم؟51

2چگونه از دستکش خود نگهداری کنیم؟52

2شمشیربازی و نقش والدین53

2چرا نباید به تماشای تمرین فرزندمان بنشینیم؟54

2مربی شمشیربازی55

3قوانین شمشیربازی ویژه ی والدین مبتدیان56

5تاکتیک در شمشیربازی57

5چندتمرین موثر برای تمرین در خانه58

2چگونه فرزندمان را به ادامه دادن شمشیربازی تشویق کنیم59

4فرزند شما چقدر باید مسابقه دهد؟60

3چگونه می توان با شمشیربازی کودکان را از وسایل الکترونیک دور کرد61

4چرا کودکان شمشیربازی را رها می کنند؟62

4چگونه ساک شمشیربازی خود را سالم نگه داریم؟63

3چرا نباید در تمرینات شمشیربازی وقفه ایجاد شود؟64

1بهره گیری از حضور مربی بر روی پیست65

2آمادگی روحی روانی سریع برای مبتدیان66



4چرا فرزند شما باید درس انفرادی بگیرد؟67

5آناتومی شمشیر68

4هنگامی که رده ی سنی بازیکن تغییر می کند،69

2چرا بچه های ما بایدآرزوهای بزرگ داشته باشند؟70

5هفت روش برای جلوگیری از منفی بافی71

4شمشیربازی پیشکسوتان72

3چگونه با بازیکن قد کوتاه بازی کنیم؟73

1آیا استفاده از دسته ی فرانسوی خوب است یا بد؟74

4دلیل پیشرفت متفاوت شمشیربازها علی رغم امکانات یکسان چیست؟75

2کارت سیاه شمشیربازی چیست؟76

5کمال گرایی در شمشیربازی77

3چرا داوری کردن برای بازیکنان خردسال مهم است؟78

3چرا شمشیربازها باید رزومه ی شکست های خود را بنویسند؟79

5دسته ی اپه، هفتیری یا فرانسوی؟80

4چرا شمشیربازها گریه می کنند و چگونه باید احساسات خود را کنترل کرد؟81

5تمرین کنترل نوک با هدف؟ 829

4مقایسه ی ذهنیت تمرینی و ذهنیت مسابقه ای در شمشیربازی؟83

3مقررات شمشیربازی ویژه ی والدین بازیکنان مبتدی84

6 توکیو0202سیستم گزینش مسابقات شمشیربازی المیک 85

4!شمشیر را زمین بگذارید86

4پنج حقیقتی که وظیفه ی شما به عنوان والد، شمشیرباز را متحول می کند87

33 )مقررات شمشیربازی ویژه ی والدین بازیکنان مبتدی )88

2قانون جدید کم کاری در اپه و فلوره89

2نکاتی درباره ی تماشا کردن ولذت بردن از بازی شمشیربازی؟90

4هنر زیبای تسلی دادن کودکی که بازی خود را باخته است91

5چرا باید قبل از درس انفرادی خود را گرم کرد؟92

4!یک روز مسابقه ای93

4!اندازه گیری میزان پیشرفت شمشیربازی فرزندتان را متوقف کنید94

3!مربیگری در مسابقات شمشیربازی95

4!چرا گاهی اوقات عملکرد تمرین شمشیربازها بهتر از مسابقه است96

4یازده توصیه برای والدین شمشیربازها97

4چگونه شمشیربازها یاد می گیرند که انتقاد سازنده را بپذیرند98

3!چگونه باید در مسابقات شمشیربازی با داور برخورد کرد99

5چه چیزی شمشیربازی را در مقایسه با سایر ورزش ها برجسته می کند؟100



4!چگونه می توان نا امیدی در حین شمشیربازی را مدیریت کرد101

2!چگونه از تعویق تمرینات شمشیربازی خود جلوگیری کنیم102

4تمرکز شما در مسابقات شمشیربازی103

4!تمرکز بیش از حد روی برد104

8آماده سازی مربی و ورزشکار برای مسابقات105

8چگونه و چرا باید نتایج خود را چک کنید؟106

4!عشق به ورزش شمشیربازی107

3!چقدر طول می کشد تا بفهمم فرزندم برای شمشیربازی مناسب است108

3!مزیت های شمشیربازی در زندگی فرزندتان109

4!چرا شمشیربازی با ورزش های دیگر متفاوت است110

4قبل از تمرین چه چیزهایی باید بخورم؟111

3!چگونه می توان خود را به خوبی برای فصل مسابقات آماده کرد112

3!در دور مقدماتی تفریحی بازی نکنید113

7خصوصیات یک مربی خوب114

4!بهره گیری مثبت از اضطراب پیش از بازی115

3راهبردهای تغذیة بهتر؟- آشپزخانة ورزشکار 116

4!دو روی سکة حمایت والدین117

1چرا عملکرد تمرین من از مسابقات بهتر است؟118

5چگونه پس از پایان فصل شمشیربازی با انگیزه تمرین کنیم؟119

3گام جهت هدف گذاری موثر 1207

2نحوة برخورد با اتفاقات ناخوشایند بازی121

7!پنج مصدومیت متعارف شمشیربازی و نحوة جلوگیری122

2کنترل بازی= کنترل ذهن 123

3!!!شما خواهی باخت124

4شکست در آمادگی یعنی آمادگی برای شکست125

4مصدومیت های البوی شمشیربازی و زانو126

3مسابقة تیمی شمشیربازی127

2چگونه تعادل فرزندتان را افزایش دهید128

4شمشیربازی با ویلچر129

2بازی برای بردن یا بازی برای نباختن130

5شمشیربازی چیست131

17تمرینات آمادگی شمشیربازی132

6توسعه مهارت های آموزشی مربیان133

6!ده موردی که والدین شمشیربازها باید رعایت کنند134



2!من بهترینم135

5!ایجاد و محافظت از شهرت و اعتبار شمشیربازی خود136

1تعهدات افتخارآمیز شمشیربازها137

1فرزند خود را با یک ورزش جدید به نام شمشیربازی آشنا کنید138

3!!!وقتی در حال برد هستی از شمشیربازی کناره گیری کن139

4مادرهای شمشیربازها جزو بهترین ها هستند140

2تمرکز در شمشیربازی141

2روان شناسی بازی تیمی142

4پنج تصمیم موثر برای سال جدید143

8تاریخچه شمشیر بازی144

5!نشانه های نازپرورده بارآوردن شمشیرباز خود145

4!نامه ای محبت آمیز برای داور شمشیربازی146

3ویژگی های پدران خوب شمشیربازها147

7!قانون جدید عدم تمایل به مبارزه در شمشیربازی148

2هر اتفاق ناخوشایندی ممکن است در شمشیربازی رخ دهد149

5؟!!! نیست2 مساوی 1+1در شمشیربازی 150

2ورزش شمشیربازی بدن و ذهن را باهم پرورش می دهد151

3تمرکز و شمشیربازی152

6چگونه شمشیربازی فرزندان ما را برای آیندة نامعلوم آماده می کند153

3ده اشتباه بزرگ ذهنی154

3چرا باید جایگاه رده بندی خود را محکم کرد155

2اتک های همزمان سابر156

8چگونه بهترین روز زندگی خود را داشته باشیم157

9راهنمای تعمیر سیم بدن158

5(1)تمرینات بدن سازی 159

6ذهنیت معقول شمشیربازی160

5(2)تمرینات بدن سازی161

7پیش به سوی توکیو162

5(3)تمرینات بدن سازی163

5شمشیربازی بهترین گزینه برای بر طرف کردن موانع فرهنگی164

5(4)تمرینات بدن سازی165

4نه راهکار مدیتیشن برای افرادی که نمی توانند نظم ذهنی داشته باشند166

5(5)تمرینات بدن سازی167

3نظام رتبه بندی کشوری شمشیربازی168



5(6)تمرینات بدن سازی169

4شمشیربازی ورزش نسل آینده است170

9کتاب کار تمرینات بدن سازی ویژة شمشیربازی171

5 اشتباهی که یک شمشیرباز باید از آنها اجتناب کند10برجسته ترین 172

5کودک شما انعکاس پیام های شماست173

6برنامه ای برای تغذیة روزانة شمشیربازها174

6(1)پیشگیری از مصدومیت175

8(2)پیشگیری از مصدومیت176

10کتاب کار پیشگیری از مصدومیت177

1یک ترفند برای رویارویی با اضطراب عملکردی178

5چگونه بتوانیم روز خوبی داشته باشیم179

5چگونه والدین بهتری باشیم180

5نقش حس ششم در شمشیربازی181

6تسلط ماهرانه بر مسابقة شمشیربازی182

5هشت راه برای بهبود تمرینات تابستانی خود183

5چند قانون مهم در مورد ایمنی در شمشیربازی184

1ایمنی در شمشیربازی185

4از کارافتادگی در شمشیربازی به سبب مصدومیت186

6دوازده توصیه برای شمشیربازهای نوآموز187

2اقدامات اولیه در آسیب های حاد شمشیربازی188

6یک برنامة تمرینی مناسب برای مسابقات برون مرزی شمشیربازی189

4تا پایان بازی شمشیربازی خود بجنگید190

5بازی باخته191

7پیروزی های گذشته در حال حاضر دیگر جالب به نظر نمی رسند192

3سوال خوب منجر به بهتر شدن شمشیرباز می شود193

4چگونه می توانیم عوامل اضطراب زایی شمشیربازی را کنترل کنیم194

2مانند یک حرفه ای تمرین کنید تا سطح شمشیربازی خود را ارتقا دهید195

3چرا شمشیربازها باید از شانس بدشان بیاید196

4آمادگی های مهم مورد نیاز قبل از هر مسابقة شمشیربازی197

3اصالحیه جدید قانون کم کاری در اپه و فلوره198

3چه چیزی باعث می شد که ورزش برای مان اینقدر مهم باشد199

5درک معنی کارت سیاه در ورزش200

774مجـــــموع


