
 پیچ و تاب می دهد؟مرتب تیغه اش را  که بازی کنم یحریف با بایدچگونه 

 "نظر چند مربی و بازیکن"

 عباسعلی فاریابی :ترجمه

 آدام ستین

 زیربنایی باهاشت یک ارتکاب حال در، در واقع کند دیکتهبه شما  را بازیاین گونه  که دهید می اجازه خود حریف به شماابتدا باید بگویم که وقتی 

دنبال  شما که است گرفتهنتیجه  او که است این احتماالً ، دلیل آنبه طرف شما پیچ و تاب می دهد را شا ةتیغ حریف وقتی .هستید انة اپهمبتدی

هم نتیجه  غالباً و ،کند ناامید و گیج را شمابه این دلیل است که  او نوسان تیغة و بزنید. ضربه او به می توانید چگونه راهی هستید تا بفهمید که

 .گیرد نمی

  نیز وجود دارد: احتمال دو این ،می کندبه شلوغ کاری شروع  خود تیغة با حریف ضمن اینکه وقتی

 یا  و ،بزند ضربه شما به تواند نمی( الف)

  دارد. قرار ضعیفی تیغة وضعیت در( ب)

 بتوانید تا بکشانید یمناسب فاصلة به را اوبدهید تا  مانور به گونه ای اینکه یا .بگیرید امتیاز حداکثر تالش خود را بکنید تا از او باید شما بنابراین

 او اجرا کنید. شلوغروی حرکات  آسای سریعی برق حملةیک  یا و ،بزنید ضربة مستقیمی او به

 

 به پای او ضربه بزنید

 بتمانیک  با را وا فاصله، یا با یک حرکت فریب، به شما حمله کند، آنگاه تیغة یا اینکه در حین این حرکات نوسانی او را ترغیب کنید تا، با بستن

 ک ضربه به پا او را غافلگیر کنید و تمرکزش را برهم زنید.، یا اینکه با یبزنید ضربه او به و کنار بزنید محکم

 برایان مادیگان

 از را ماش تا کند ة اش معطوفتیغ به را شما توجه شاید او قصد داشته باشد .بخوانید بدنش حرکات از را او قصد. بگیرید نادیده را تیغه

 هحمل دارد که شما به او دوستشاید  باشد، می خودتیغة  کار با حال در و تنهاایستاده  ثابت او اگر. دکن منحرف دهند می انجام او پاهای آنچه



 چگونه باید به حریفی پاسخ دهم که تیغه اش را پیچ و تاب می دهد؟   ترجمه: عباسعلی فاریابی 
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به عنوان مثال، اگر او  .دهد انجام خواهد نمی که کنید حرکتی انجام به وادار را او بنابراین کند، حمله بایدباالخره یکی  از آن جایی که. کنید

 باشد کننده انعق کافی اندازه به که ی را اجرا کنیدحرکت فریبیک  بنابراین. آماده شده باشد تا برای دفع حملة شما از دفاع پایین استفاده کند

 .بزنید او ضربه بازوی یا دست مچ به کوپهسپس با یک  و

 ،حمله کند رت کوتاه قد حریفیک به سرعت  تواند نمی احتماالًحتی  او. نیست عالی بسیار گاردبه  او برگشت زمان احتماالً باشد، بلندتر او قد اگر

هد دوست نخوا احتماالً اوبازی را به دست گیرید.  کنترلدادن پاهایش،  به حرکت او وادار کردن با. هم به هدف دسترس داشته باشد اگر حتی

رف نظر ص اضافی فیزیکی بیشتر تالشاز  این گونه بازیکن ها طبیعی است که و است بلند او قد زیرا دهد، حرکت زیاد را خود پاهای داشت تا

 . استراحت تر  انبرایش تیغه یهلیکوپتر ارائة حرکات در عوض و ،دنکن

از  دبرای تهدی فقط یا از حمله استفاده می کند یا فلش،اجرای حرکات تهاجمی  برای او آیا"ضمنا، سعی کنید جواب این سوال ها را پیدا کنید. 

 تمپو() سرعت کنید سعی ."؟کنید حرکتوادار به  را او پاحرکات فریب و کار با توانید میشما  آیا" ،"؟بهره می گیرد دست و راست کردنبدن 

 حرکات که ستا دشوار افراد از بسیاری برای. کند می حفظ را ثابتی بینی پیش قابل سرعت تاکتیک این با او کنم می تصور زیرا ،برهم زنید را او

 .داشته باشند پاها برای دیگری متفاوت سرعت یکدر عین حال  و را با یک سرعت اجرا کنند دست

 کرده برخورد خاص خأل یک به خود تکنیک در که اعمال می شود کسی طرف از همیشه و ام کرده مشاهده( زیاد) را نوسانی تاکتیک این من

 پاهای تا دکنی وادار را او. ددان می تر آسان را به حمله دعوت یا حمله یهلیکوپتر کنندة گیجاستراتژی  نوع این از استفاده ، و چنین کسیباشد

 .ندارند دوست زیاد را این کار بلند قد شمشیربازهای از برخی ،دهد حرکت را خود

 

 جیمز جفریز

 .دارد وجود انتخابچند 

 .کند حفظ را آن او هم می تواند آیا که ببینید و کنید بازی فاصله با پا: با کار. 1 

 کنید. نشینی عقب وبتمان بزنید  او تیغة به زدن قدم با در حین تیغه: روی کار .2 

مسیر  بتوانید تا( دست راست تهدید کند را با شما) دیکن خود تیغة به راست کردن وادار را او کنید سعی حرکت فریبییک با  .3 

 .دهید فشار او به و ببندیدبا حرکت بایند  را او ةتیغ

 این دهید انجام نباید شما که کاریتنها . هست البته موارد دیگری نیز. در چنین وضعیتی به ذهنم خطور می کند که است فکرهایی اولین اینها 

حرکت  نتری قوی د تا بتوانیدیباش فرصتی دنبال بهو  کنید، حفظ را فاصله عوض در. کند دیکتهبه شما  را بازی تا دهید اجازه او به که است

 .را به اجرا بگذارید خود


