
 اپهتاکتیکی  ابتدایی برای آغاز تمرینات چند تمرین
 

 عباسعلی فاریابیترجمه و تنظیم: 

 در بازیکنان به تواند می که می باشد بسیار مفیدی عملی یک نمودار ،استنتشر شده این وبالگ مقبال در  که شمشیربازی تاکتیکی ة هایچرخ

 ازیشمشیرب مختلف های تاکتیک با توان می چگونه که دنده می نشان همچنینآنها . کند کمک تاکتیک از استفاده زمان و چگونگی درک

بینی  یشتشخیص و پ ،حرفه ای بازیکنان برایالبته  .دننشان می دهبه ما  را حریف استراتژی و حدس پیش بینی اهمیت ضمن اینکه. کرد مقابله

 تهداشویژه ای  توجه حمله خود در هنگام پذیری آسیب از اهمیت حیاتی برخوردار است، ضمن اینکه باید به ،بعدی حریف حرکت چهار تا حتی

 .باشید

 

 .شود استفاده الکتریکی آپارة دستگاه از باید زیر های برای اجرای تمربن

 B. کنداو را تحریک می کند تا کونتراتک  ،B بازوی شمشیرباز یا دست مچ روی ضربة زاویه دار یک اجرای و پیشروی با A شمشیرباز .1

 .رساند می ثمر بهخود را  ةکامل می کند و ضرب ،حملة سرشی یک باحرکت خود را  A ی کند. مونتراتک ک A دست به
 

. کند می جلوگیری هتیغ گرفتن برای A تالش از یک ردکن با و کند میارسال  A سمت به را کونتراتک B باال، 1 تمرین شمارة مانند .2

 (.کنید بصورت متنوع اجرا باال 1 شمارهتمرین  با را تمرین این)
  

 .حملة خود را کامل کند هدفبخش باز  هر بهبا گرفتن تیغه یا بدون گرفتن تیغه  تواند می A نکند،کونتراتک  B در صورتی که .3
  

4. A اجرا کند مستقیم حملةضربة زاویه دار یک  اجرای می تواند بجای. 
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5. A  ،حمله ضدبا یک حرکت فریب بتمان اتک B کند می تحریک را .A  به  کوتاه ضربة یک آن دنبال به و و قوی زری انبتمحرکت یک

 را حرکت خود و گیرد می بصورت اپوزه را B ةتیغ A. کند می اجرا A بازوی به حمله ضد یک B. کند می اجرا B ساعد یا دست مچ

 .کند می تکمیل

 

6. B درگیری بعدی تالش و اجرا کند بصورت فریب را حمله ضد که دارد را حق انتخاب این A کند خنثیبا یک ردکن  را. 
  

 اتک خود را ادامه می دهد. Aکونتراتک نکند،  Bدر صورتی که  .7

  

8. A از ،یهدف هر به تیغهمی تواند بدون درگیری  مستقیم این حملة. ی را اجرا می کندمستقیم بجای حرکت فریب بتمان اتک، اتک 

 .با گرفتن تیغه بصورت حملة سرشی اجرا شودانجام شود، یا اینکه  پا، جمله
  

9. A ةتیغ به)کوارت(  4 مسیر در تند فشار یک تصمیم می گیرد B حمله ضد وارد کند تا B برانگیزد را .B می کند حمله ضد با ردکن .

A کند می اجرا را اینکه یک ضربة اپوزه یا رساند می اتمام به راخود  ةحمل و گیرد می را تیغه. 
  

11. B کند اجرا رابا ردکن  حمله ضد یک که دارد را گزینه این .A ایست زمانی را روی بازوییک ضربة  باید B اجرا کند. 
  

 .کامل کند)کوارت(  4 مسیر در درگیری اولین با را حمله تواند می A نکند، حمله ضد B اگر .11

  

12. A حملة با فریبی را اجرا کند یک یا - مستقیم ضربة سرشی یک که دارد را حق انتخاب این. 
  

 .شود می اعمال)سیکس(  6 مسیر در را فشار فوق 12 شماره تا 9 شماره درست مانند تمرین های .13

 

 :تا موارد ذیل را بیاموزد کند می کمک شمشیربازبه  یتاکتیک ةاولی تمرینات این

 کنیم وادار حمله ضدحریف را به  یمتوان می چگونه. 

 دهیم انجام را کاذب اتک یک چگونه. 

 کنیم متفاوت واقعی اتک یک با را کاذب اتک یک چگونه. 

 .تشخیص اتک کاذب 

 کرد باید چه اتک کاذب برابر در. 

 حریف بهره گرفتن از عکس العمل آهستة. 


