
 آشنایی با سالح فلوره

(7/1/9139ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

آن اما ضربة امتیازآور . دارد سابر به زیادی های شباهت و پرانرژی و سریع فلوره رشته ایست. شوند می نامیده فلوریست نام به بازیکنان فلوره 

 های بکس ی ازیک فلوره تاریخی، نظر از. کند می پیروی "حق تقدم"نقانو از ابر،س مانند، نیز فلوره. رساند ثمر به توان می تیغه نوک با تنها

بخش  به بیشتر اطالعات کسب برای لطفا. شمشیربازی فلوره گردید پویاییباعث تغییر و  خود نوبة به و همین ،شد می محسوب دوئل قدیمی

 .کنید توجه زیرهای 

 سالح فلوره

. دشو مین محسوب هدف جزو بازوها و دست به این دلیل که ، است محافظ گارد ترین چککوو دارای  پذیر انعطاف و سبک شمشیر فلوره

 اما .دور آن را دربر می گیرد دست و است صافتقریبا  فرانسوی سنتی دستة. هستند نوع دستة دو دارای اپه مانند شمشیرهای فلوره درست

 چکوک زائده های رود شمشیرباز دست انگشتاناین دسته در . است همورد عالق بسیار مسابقات در است تر پیچیدهو  سبک دستة هفتیری که

 امکان یربازشمش بهو  ،دنمی کن ارائه تیغه ی رویبیشتر کنترل ،اضافی زائده های برجستة این. گیرند می قرار ،اصلی دستة از گرفته سرچشمه

 .دهد می را ظریف حرکات انجام

 

 کارپای فلوره

لش گونة هوا )ف در یجلو پرشبه ند سابریست ها نما ندرت به فلوره هایشمشیرباز ابر،س برخالف. است رو به جلو و انفجاری یع،سر فلوره پایکار

 آزاد است. در فلوره برعکس سابر قدم ضربدری .شوند می متوسل سابر(
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 هدف معتبر فلوره

 ر ازغی مناطق به ضربه اصابت صورت در. نیست هدف جزو پاها و بازوها ،صورت. است فلوره در معتبر هدف تنها ران ةکشال و گلو ،تنة باال نیم

 .شروع می شود از نو دوباره و متوقف بازی ،با توجه به روشن شدن چراغ سفید ،معتبر هدف

 

 فلوره تهاجمی های حرکت

این  و .یابد می کاهش یتوجه قابل گسیل حمله بطوربرای الزم  فاصلة بنابراین ،است محدود تنه یمفلوره به ن معتبر حمالتآن جایی که از 

 .باشد انفجاری و مستقیم ها فلوریستحرکت تهاجمی  که ث می شودباع محدود فاصلة

 

 دفاع های فلوره

 نه ماا ،هستند اپه های دفاع از تر گشاد معموالً فلوره های دفاع. قرا دارند اپه و سابر سبک های دفاع بین سیستماتیک لحاظ ازدفاع های فلوره 

 .دفاع های سابر بزرگی به
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 حق تقدم در فلورهقانون 

 اعدفیک تنها با  هاجمیتگونه حرکت این  .دارد حق تقدممعتبر را تهدید کند هدف که به درستی اجرا و  اولیه رکت تهاجمی )اتک(حهرگونه 

گیرد که در نتیجه می تواند جواب )ریپوست( خود را . با اجرای کامل دفاع بازیکن متدافع حق تقدم را به دست می صحیح می توان دفع شود

 .از یک بازیکن به بازیکن دیگر منتقل می شود ، و به تبع آن حق تقدم،یب سلسله مراتب حرکتیتترسازد. بدین به سوی حریف متهاجم روانه 

 تاکتیک های فلوره

 تفادهاسبتمان اتک و حرکات فریب برای ضربه زدن،  ،انفجاری کارپای از ها یستفلور از بسیاری بنابراین ،بودن هدف فلوره محدودبا توجه به 

 های روش اب باید شمشیربازی هر. دارد شباهت ابرس های تاکتیک تا اندازه ای به دلیل قانون حق تقدم به فلوره مختلف های تاکتیک. کنند می

 .شود سازگار مختلف حریفان با بتواند تا داده شود تمرین ها تاکتیک از متنوعی

 

 قضاوت با دستگاه الکتریک در فلوره

ر به روشن نجمعروف است، انجام می شود. ضربه های صحیح باید به هدف معتبر اصابت کند که مآپاره  به نام فلوره با دستگاه الکتریک که داوری

صابت معتبر اهداف نابه ادر صورتی که ضربه  د(.متعلق به یکی از دو بازیکن می باششدن یکی از چراغ های سبز و قرمز می شود )هرکدام از آنها 

 .می شودحمله کننده سبب روشن شدن چراغ سفید بازیکن  )پاها، بازوها و سر( کنند

 تاریخچة فلوره

 منجر مرگ به ابتدا در Smallsword دوئلمبارزه های . متفاوت هدف با اما است شده اقتباس Smallsword مانند اپه از سالح نیز فلوره

 همین به .می شد روانه ،اند گرفته قرار آن در حیاتی های اندام از بسیاری که ،سینه سمت به ها دوئلاین  مرگبار حرکات تهاجمیو . شد می

 .شد فلوره اصلی هدف محدودة تنة باال نیم که است دلیل

 


