
 بازیپیشرفت تاکتیکی 

 دنبالة چرخه های تاکتیکی شمشیربازی

 هارکینز کریگ

 (26/1/1911) عباسعلی فاریابی :ترجمه 

 مربی بانفرادی ا درس های پیشرفت با را مفاهیم این شمشیربازها بیشتر. بازی شمشیربازی بپردازیم تاکتیکی تسلسل اکنون می خواهیم دربارة

 د، خوبمسلح نشو شمشیربازی های مهارت به بازیکن که زمانی تا تاکتیکی رویکرد واقعی تئوری اغلب اما گیرند، می فرا و بازی های تمرینی

 آموخته نخواهد شد.

شمشیربازی می توان تسلسل حرکات شمشربازی را به خوبی درک  "شجرة تاکتیکی"یا  "چرخة تاکتیکی "مرور اصول زیربنایی بررسی و با 

بازی  در یوضعیت هری که مناسب صحیح های تاکتیک توانید می چگونه خواهید فهمید که بهتر شما ،بازی تاکتیکی پیشرفت درک باکرد. و 

 .دارد کاربرد سالح 3 هر در استراتژی تغییرات این. کنید انتخاب هستند را ضربه ای 55 و 5 های

 

 تاکتیکی حرکات پیشرفت اجمالی بررسی

 حمله و دفاع با قصد اولیه

با قصد  حرکت کی از بایدبرای شروع بازی  شما کلی طور به ،(اعییا دف باشد ه به اینکه تفکر شما تهاجمیبا توج) پیشرفت بازی نحوة به گیبست

 و ریفح حملة واقعی فاصلة ابتدا بایدشما  زیرا ،کنید اجتناب پیچیده حرکت های از باید ،بازی اول ضربة دو یا یک در. استفاده کنید اولیه

 .کنید او را بررسی اولیه دفاع/حمله تسلسل )نقشه(همچنین 

 قصد اولیة تهاجمی:

 اتک )ساده یا مرکب(بازیکن: 
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 قصد اولیة تدافعی:

 اتک حریف: 

 دفاع و جواب )ساده یا مرکب(بازیکن: 

 تاکتیک های با قصد ثانویه

 ها کتاکتی از بعدی مجموعة به و "بچرخانید را چرخ" بتوانید حال باید کردید، امتحان را ساده دفاع یا حمله انجام در خود توانایی که هنگامی

 برای خود های تاکتیکدر حال تنظیم  و است بازی در خود اقدامات انجام حال در هم حریفباید اشاره کنیم که  در عین حال البته. بپردازید

 .باشد می ،دهید قصد دارید انجام شما آنچه با مقابله

 هحرکت تدافعی با قصد اولی بایا  ،کرد خواهد سعی شما حریف ،به کار برید خود اصلی حرکت عنوان به را حمله بگیرید کهشما تصمیم  اگر

 .کند مقابله )کونتراتک یا ضربة ایست زمانی( حرکت تدافعی با قصد اولیة کونتر با یا ،ربپوست(-)پاره

 

 :با قصد اولیة کونتر تهاجمیچند مثال از حرکت 

 حرکت آمادگی جهت حمله )پرپراسیون(  :حریف .5

 ضربة ایست زمانی )کونتراتک( :بازیکن

 حمله )اتک( :حریف.     2

 ضربة زمانی اپوزه )کونتر اتک اپوزه( :بازیکن       

 حمله )اتک( یا حرکت آمادگی جهت حمله )پرپراسیون( :حریف.     3

 پریزدوفر :بازیکن        

حرکات  لشام اینو . دچرخب باید ة با قصد ثانویة شماچرخآنگاه  ،به کار برید خود اصلی حرکت عنوان به را دفاع شما تصمیم بگیرید که اگراما 

 .ثانویه می شود تهاجمی و تدافعی با قصد
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 با قصد ثانویه تهاجمی حرکات

 رتدافعی کونت یا تهاجمی اقدام یک عوض در بلکه ،ندارید اولیة را حملةدر آن انتظار موفقیت  که کند می تعریف را اقداماتیاین نوع حرکت 

 کی باسپس  و کنید دفاع و جواب وادار که حریف را به هستید تالش در شما. )باشد آمیز موفقیت رود می انتظار که دهید می انجام را دیگری

 .(دهید پاسخ تهاجمی دیگر عمل

 ثانویه:با قصد  تهاجمی تاچند مثال از حرک

 اتک  بازیکن: .5

 پاره )بدون ریپوست( حریف:

 رمیز فوری )بدون مکث( بازیکن:

 اتک بازیکن:.    2

 پاره ریپوست حریف:       

 رمیز اپوزه بازیکن:

 اتک بازیکن:.     3

 پاره ریپوست حریف:        

 بدن دزدی )نشستن(با کونتراتک همراه  بازیکن:        

 

 با قصد ثانویه تدافعی حرکات

. شود یم تهاجمی کونتر یا تدافعی اقدام یک سبب بلکه ،آغاز اما به پایان نمی رسد حملهدر آن  که کند می تعریف را اقداماتیاین نوع حرکت 

هاجمی حرکات ت بین اصلی تفاوت .دهید پاسخ تهاجمی دیگر عمل یک باسپس  و کنید دفاع و جواب وادار که حریف را به هستید تالش در شما)

تدافعی با  حرکات درالبته . )دارد دفاعی طبیعت ثانویه قصد با پاسخبا قصد ثانویه با حرکات تدافعی با قصد ثانویه در این است که در نوع دوم 

آسیب  بخش دوم حرکت برای فاصله کنترل در شما توانایی بهاین کار  اما کنید، استفاده نیز خود "واقعی" حمله از توانید میشما  ،قصد ثانویه

 .(می رساند
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 ثانویه:با قصد  تدافعی تاچند مثال از حرک

 با عقب نگهداشتن گارد(  ،پرپراسیون )حرکت به جلو بازیکن: .5

 حمله )اتک( حریف حریف:

 دفاع و جواب )پاره ریپوست( بازیکن:

 پرپراسیون )حرکت آمادگی( برای حمله )اتک( بازیکن:.    2

 زمانی ضربة ایستحریف:        

  )پاره ریپوست( ضربة ایست زمانی دفاع و جواب بازیکن:

 حمله )اتک( بازیکن:.    3

 دفاع و جواب )پاره ریپوست(حریف:        

 دفاع و جواب )پاره ریپوست( کونتر بازیکن:       

 

 مرحلة بعدی آموزش

یا  ،شما اتحرک با مقابله برای دتوان می او. دارد انتخاب دو شما حریف ،ثانویه بشود قصد با تاکتیک دربرگیرندة یک شما تمرینات که هنگامی

روی  دبتوان تا ،دنک استفاده "قدرتمندتر سخت تر،" اینکه می تواند از یک حرکت تاکتیکی با قصد اولیة یا و ،دببر باال را سختی حرکت اینکه

 .شما را گیر بیاندازد ،اجرای حرکت های مرکب سرعت )تمپو(

جرای ا برای بعدی یتاکتیک مرحلة به تا آغاز کنید را "چرخ چرخش" که شماست نوبتحاال  دهد، می تغییر را خود های تاکتیک حریف هرگاه

 یک یچیده،پ بسیار تاکتیک یک با مقابله بهترین که است این در رویکرد عنوان به "هچرخ" انتخاب دلیل. برسید مؤثر یک حرکت کونتر

 مشیربازانش. زنند می ضربه بزرگسال هایشمشیرباز با همین شیوه به بازیکنان مبتدی که است دلیل همین به). است سادهیا یک دفاع  حمله

ون اینکه بدانند بد مبتدی بازیکن .دنکن "گیج" یا "کند سردرگم" تیغه پیچیدة اقدامات با را مبتدی بزرگسال معموال سعی می کنند تا بازیکن

 وبازیکن بزرگسال را در البالی قدم ها  نهایت در که می دهد انجام را ای ساده و قوی حمالت داد،خواهد  نشان یکنشکه طرف مقابل چه وا

 !(حرکات خودش غافلگیر می کند

 

 


