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 ترجمة نامة فدراسیون جهانی

  عزیز  فدراسیون رئیس

 همة از من. است شدهی سخت بسیارضربة  است که دچار ماه چندین برای جهان ،Covid-19 گیر همه بیماری دلیل به

 سازمان هایر یساو  WHO های توصیه به همچنان که ضا دارمتقا شمشیربازی خانوادة و ها فدراسیون ،شمشیربازها

 .با دقت تمام توجه کنند مربوطه کشورهای

 را زیر تصمیمات FIE اجرایی کمیتة ،المپیک المللی بین کمیتةتوسط  توکیو المپیک های بازی جدید تاریخ اعالم از پس

 :است کرده اتخاذ

 6211-6262تقویم 

 مسابقات کلیة شد مقرر، FIE پزشکی کمیسیون های توصیهو با عنایت به  ،Covid-19 در زمینة جهانی اوضاع به توجه با

 .شود لغو 6262 ژوئن و ،مه ،آوریل های ماه برنامه ریزی شده برای

 المپیک توکیو بازی های مسابقات گزینشی

 که هنگامی و می شود "فریز" بندی رده این. شود می حفظ 6262 مارس تادر مسابقات گزینشی  آمده دستبه  نتایج

است،  تادهاف تعویق دلیل ویروس کورونا به به و بوده المپیک های سهمیهگزینش  که مرتبط به ،زیر رویداد آخرین بتوانیم

 :شد هدخوا فعالدوباره  ،کنیم برگزاررا 

 بانوان و آقایان  گرندپری فلورة 

  جام جهانی سابر بانوان 

  جام جهانی اپه آقایان 

 آقایان  جام جهانی سابر 

  اپه بانوان جام جهانی 

 :که شوند می برگزارزمانی  ،ای قاره گزینشی رویداد چهار آن دنبال به و ،فوق رویدادهای

 شود خطر بی بهداشت جهانی وضعیت -

 امکان پذیر باشد ورزشکاران برای همة کافی و عادالنه سازی آماده و تمرین -

 وجود نداشته باشد فدراسیونی هیچ حضور مانعی برای -

 .شود برگزارپیش از آن  گرندپری/ جهانی جام "آمادگی" مسابقة چند جمله از ،المللی بینمسابقة  ینچند -

 مشورت FIE مربیان شورای و FIE ورزشکاران و پزشکی های کمیسیون ،ها کنفدراسیون با FIE ،هدف این به دستیابی برای

 حیح، با فدراسیون های برگزار کنندهص ریزی برنامه اسب جهتنم شرایطشدن  همافر محض به ،این بر عالوه. کرد خواهد

 .شود می گرفته تماس

 .شود می ارسال شما برای وقت اسرع در بیشتر اطالعات

. کنم می افتخار دهید می نشان که ای منصفانه برخورد و وحدت ،همبستگی ،صبر و همچنین به سپاسگزارم شما از من

 .را خواهیم ساخت آینده هم با و شد خواهیم پیروز مصیبت این بر هم باما 

 

  FIE  فدراسیون جهانی شمشیربازیریاست  –علیشار عثمانوف 
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 خصوص به ،رسد می به اطالع ما مداوم طور به FIE جدید تحوالت. است دگرگونی حال در شمشیربازی حوزةچیز همه  ،COVID-19 لطف به

 .است افتاده تعویق به 6261 ژوئیه به رسمی طور به المپیک که اکنون

 المللی بین مسابقات برخی برای که است شده منتشر و همچنین در دنیای مجازی 41/1/0202به تاریخ  FIEسایت  نامة رسمی دریک  تازگی به

 . تعیین تکلیف کرده است ، به دلیل ویروس کورونا،المپیک گزینشی مسابقات و

 عکس العمل فدراسیون جهانی نسبت به ویروس کورونا

 :اطالعاتی که آن به ما می دهد عبارتند از ،اصل در. کنیم تجزیه را نامه این ونممض بیایید

 شده است (فریزتجمید ) جاری سالس در ماه مار کنسل شدن مسابقات رنکینگ جهانی از زمان. 

 است آمده در تعلیق حالت به ژوئن و مه ،آوریل های ماه المللی بین مسابقات کلیة. 

 شود نمی آغاز مسابقات مجدد برگزاری برای یزیر برنامه ،نشود ایمن جهانیبهداشت  وضعیت که زمانی تا. 

موش باید فران البته. بخوانید تر قیعمنیز  رانامه  آشنایی با اطالعات دقیق تر خود برای توانید می اگرچه ،این تصمیم گیری است اولیة اصول این

 .است تحول حال در مداومبطور  وضعیت این کرد که

 درک تصمیم فدراسیون جهانی

 سابر یمت برای خوبی خبر این. دهد می را خود فعلی موقعیت حفظ تواناییبازیکنان صدر نشین  و ها تیم به زیرا ،است جالبخیلی  تصمیم این

 .است %122جزو تیم های گزینش شدة تیم ما  حاضر حال در زیرا استم

FIE معنی بدان این. نکند شروع ابتدا از مجددا (داد خواهد رخ 0204 سال در که) 0202 المپیک های بازی گزینش برای است گرفته تصمیم 

 .هستند انتخاب شده حاضر حال در ها تیم از برخی که دلیل این به دقیقا ،نخواهیم داشت زیادی های شگفتی که است

 کنند؟ می منجمدرده بندی خود را  FIE مشابه روشی بهآنها نیز که آیا  مواجه هستند سؤال اینبا  جهانشمشیربازی ی ها فدراسیون اکنون

 ام علیه از طرف جامعة شمشیربازی اکنون که هستند سؤاالتی اینها ؟برنامه ریزی خواهند کردتقویم خود را چگونه مسابقات معوقه و آیندة 

 در قطعاًکه  FIE نامه این. ایجاد کند یکشور هر در وضعیت شمشیربازان چشمگیری تحول است ممکن امر این زیرا ،شوند می مطرحمسئولین 

 رخیبو برعکس،  ،نخواهند دوست را آن مردم از برخیالبته . بود نیاز مورد بسیار و است عالی بسیار ،است شده سازی شفاف المللی بین سطح

 ،ناریوس این آغاز و در ،اکنون. است خوب بسیار شدهاز پیش تعیین  کار برنامة یک داشتن کنم می فکر شخصاً من. پسندیدخواهند ا دیگر آن ر

 .شده ایم برخوردار خوبینسبتا  گیری جهتاز  وایم  شده آگاه المللی بین متخذة قوانین ازبه خوبی  همه

 در. تدبیف اتفاق آن تا بمانیم منتظر باید ما همه و است ی مرتبطوضعیت چنین ماهیتبه  این اما ،نیست مشخص هنوز ها تاریخاز طرف دیگر، 

 کارانورزشهمة  بازگشت توانایی همچنین و کل جهان بهداشتی شرایط به مقدماتی رویدادهای سرگیری از شرایط - دارد وجود یک نکته نامه این

 رهادوب اند شده لغو که زمانی بازة همان در رویدادها حدودا این تمام کنم می فکر من ،نکته این به توجه با. گی داردبست عادی سازی آماده به

 بیماری این با بتواند تا داد خواهد فرصت سالبه جهان یک  این. زودتر کمی شاید ،آینده سال آوریل و مارس در یعنی ،خواهند افتاد اتفاق

 اواخر ات شان کشورهای که صورتی درداشته باشند تا  کافی فرصت نیز ها فدراسیون که کرد خواهد تضمین همچنین و ،مقابله کند گیر همه

ماده برای آ الزم وقت ورزشکاران که می شود حاصل اطمینان این ضمن اینکه. نندراست و ریس ک را خود اوضاع ،دبگیرن قرار تأثیر تحت امسال

 .خواهند داشت سازی خود

 ،نابراینب "هر که دانا بود! توانا بود،" ،کهگفته  با توجه به اینو . است خوبی چیز آگاهی داشتن از اوضاع ،کنیم می این نامهی که به نگاه با هر

 به ستا گامی خود اینو . حس کنیم بیشتری قدرتای  تا اندازه توانیم میخوشبختانه  ،می کنیم کنترل عدم احساس اغلب که زمانی در اکنون

 ! می باشد صلی خودا مسیر به شمشیربازی بازگشت در زمینةکمکی  و آینده سوی
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