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FCA  تاریخچة کنفدراسیون شمشیربازی آسیا  

 ؟هوشمند الماسی که بود  

 سایت کنفدراسیون شمشیربازی آسیا

مطرح  ود،ب ایران شمشیربازی فدراسیون رئیس زمان آن در که الماسی هوشمند سرهنگ توسط آسیا در شمشیربازی کنفدراسیون تشکیل ةاید

 برگزار آلمان در مونیخ 2791 المپیك های بازی جریان درکه  FIE کنگره به را "آسیا شمشیربازی کنفدراسیون" پیشنهادی اساسنامة او. شد

 .گردید  FCA آسیا شمشیربازی کنفدراسیون رئیس اولین الماسی سرهنگبدین ترتیب بود که  .، تقدیم کردشد

 

فدراسیون جهانی  کل دبیر و رئیس یرسمر ادگار و یفر پیر آقایان حضور با تهران در 2791 آسیایی های بازی جریان در FCA کنگره دومین

 .شد برگزار FIE شمشیربازی

 آنگاه. نبود فعال کافی ةانداز به قاره این در شمشیربازی شد، برگزار تهران در 2791 سال درکه  آسیا شمشیربازی قهرمانی مسابقات اولین از پس

 را سازماندهی کنفدراسیون این که گرفتند تصمیم آسیا کشور های شمشیربازی های فدراسیون که بود، سئول 2711 المپیك های بازی در

 .مجدد کنند

 در این منصب 2771 - 2771 و 2771 - 2711 در دو دورة وی. شد انتخاب FCA دورة دوم رئیس دومین عنوان به چین از تو مینج آقای

. بود این مسئولیت دار عهده 1221 - 1222 و 1222 - 2779 در دو دورة که بود FCA رئیس ومینس کره از چانگ یونگ سو آقای. کرد خدمت

 شد انتخاب کنفدراسیون ریاست تصدی برای 1221 - 1227 ، 1221 - 1222 برای دو فیلیپین از سلسو دیریت آقای فعلی، رئیسپس از ایشان 

 .ندشد انتخاب تجدید دوباره 1221-1221 که برای دورة جدید

 هوشمند الماسی که بود

ایشان به مدت چندین سال افتخار عضویت در تیمی ملی  .ایران بود 12هوشمند الماسی یکی از شمشیربازهای قهرمان بنام دهه مهندس 

 .ر مسابقات المپیك توکیو نیز بودشمشیربازی ایران داشت، ضمن اینکه عضو تیم شمشیربازی شرکت کننده د
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ته ای مربیان برجسبه منظور تکمیل دانش شمشیربازی خود به ایتالیا اعزام گردید و به مدت طوالنی از آموزه هاو در زمان عضویت در تیم ملی 

مك شایانی به کدر کسوت مربی تیم ملی . ایشان پس از مراجعت به ایران و موفق به گرفتن دیپلم مربیگری بین المللی گردید ایتالیا بهره گرفت

 .ارتقاء سطح کمی و کیفی شمشیربازی کشور نمود

آغاز  2111سال  خدمات ارزنده ای ایشان به تاریخ شمشیربازی ایران از 

 تاریخ شمشیربازی ایرانرئیس فدراسیون  سومین به عنوان که ایشان شد

منصوب گردید. از این تاریخ با بهره گیری از مربیان بین المللی داخلی و 

 خارجی فعالیت گسترده ای به عمل آمد. 

 شمشیربازی در قسمت شمالی ورزشگاه مخصوصسالن  2119در سال 

 . دردفعال تر گردیامجدیه بنا گردید و به این ترتیب شمشیربازی در ایران 

مربی  که با استخدام دو ،گسترش و توجه بیشتر به شمشیربازی ة ایننتیج

زمان )آقایان پیچکوف و توالکوف( همراه  بنام اتحاد جماهیر شوروی آن

 2791آسیایی تهران  هایدر بازی توانست زنان ایران، تیم ملی مردان و بود

مدال  9مدال نقره و  1مدال طال،  21. ایران توانست برسدبه مقام قهرمانی 

 برنز در انفرادی و تیمی به دست آورد و با شایستگی قهرمان آسیا شود.

یکی از خدمات بسیار ارزشمندی که در روند توسعة شمشیربازی و کسب 

ن بازی های آسیایی تهران بسیار تاثیرگذار بود، تهیه انبوهی نتایج درخشا

عظیم از تجهیزات کامل مدرن شمشیربازی بود که در سطح کشور بصورت 

هم در هیئت های وقت شمشیربازی و هم در تربیت بدنی واحدهای  ،انبوه

 شتریز و در توزیع گردید. این وسایل شامل قطعات ،مختلف نیروهای مسلح

ه، دستگاه های آپارة مدرن اولمن، ماسك، رشت 1مختلف سالح های هر 

رت هنوز دستگاه های آپاره آن بصونیم قرن  حدود که پس از گذشت بود ،جهت تمرینات مبتدیانبصورت انبوه شمشیر و ماسك های پالستیکی 

در حال هنوز ی آن دوره دست نخورده در انبارهای واحدهای ارتش موجود است. حتی در برخی هیئت های فعلی شمشیر و ماسك های پالستیک

 .می باشداستفاده 

رخ داد. این افتخار بزرگ برای شمشیربازی  2121در سال که بود احراز پست ریاست کنفدراسیون شمشیربازی آسیا  ایشان دیگر از افتخارات 

سرهنگ الماسی به سمت اولین رئیس کنفدراسیون شمشیربازی  ورخ داد  مونیخ 2791 المپیك های بازی جریان درکه  FIE کنگرهایران در 

 پس از این انتخاب شایسته او خدمات شایانی به توسعة این رشتة زیبا در سطح آسیا نیز داشت.آسیا با قاطعیت آرا انتخاب گردید. 

د که در طی این مسابقات خانم مهوش شفایی در تهران بو 2121در سال خدمات برگزاری اولین مسابقات قهرمانی شمشیربازی آسیا  یکی از این

 بانوان و آقای علی اصغر پاشاپور مقام سوم فلورة آقایان را کسب کردند. مقام اول فلوره انفرادی

، مهندس الماسی به دالیل نامعلوم سال 22به مدت حدود علی رغم تعطیلی شمشیربازی  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی که است این جالب توجه

 .کماکان ریاست کنفدراسیون شمشیربازی آسیا را به عهده داشت 2191که به درجة تیمساری نائل شده بود تا سال 

 سالگی دار فانی را وداع گفت.  11در سن  2172آذرماه  11تاریخ در  متولد شده بود متاسفانه 2129در سال  تیمسار هوشمند الماسی که


