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 مسابقات شروعمنتظر  ،کشور سراسر درگذشته ماه  1در  91ی کوویدگیر همه شیوع، علی رغم اغلب شمشیربازان بزرگسال ،مهر ماهبا فرا رسیدن 

 هستند. و لیگ برتر قهرمانی کشور ساالنة

ی مجاز و رعایت کلیة دستور شرایط بهداشت فراهم شدنآن هم در صورت  کنید، رقابت خود شهر در توانید می تنها شما حاضر حال دراما 

. دیکن سفر خود بندی ارتقای رده یا مقام کسب برای مختلف شهرهای به گذشته مانند شما نمی توانیدهای ستاد بحران کورونای محلی.  العمل

دایرة  درکه  یانکس !داریم تعهدی مان اطراف افراد به نسبت ما از یک هر ضمن اینکه. داراست را خود و متفاوت خاص وضعیت منطقه هرزیرا 

ی راحت احساس آنچه در زیادی تفاوت شرایط کنونی. مهم هستندما برای ه ، هممیداررفت و آمد  که با آنها یانکس و ،ندشما قرار دار من و زندگی

 .کرده است، ایجاد مهستی آن انجام به مایل و ممی کنی

 

ن با م ؟مرا بدانید دیدگاهاگر بخواهید . است افراد دشوار از بسیاری برای یتصمیم چنین زیرا ،داریم پیشنهادی چه ما که پرسند می ما از مردم

 نیست! مسابقات به مناسب برای سفر زمان کنم که االن می صدای رسا اعالم

 ستا مواردی آید، می زیر در آنچه. داشته باشید را خود قضاوت مختار هستید که شماو . کنم ابراز را خود شخصی نظر توانم میتنها  منالبته 

 احترام به نقطه نظرهای کمال البته با کنم، می پیشنهاد نیز خودمان باشگاه هایبه شمشیرباز و دانم می صالح ام هخانواد افراد برای من که

 .همه شخصی

 ف و رشدهدرابطة 

 ار این ما ةهم و است هاشمشیرباز رشد اصلی روش آن. می باشد که می تواند شما را از دیگران متمایز کند ی سازندههانیرو مسابقه یکی از

و  هدو جنب ما ورزش. و توانایی خود را به جلو می رانید دهید می قرار فشار تحت را خود ،شوید می روبرو حریفبا  شماوقتی . دانیم میخوبی  به

از  .می کند را تضمین شمشیرباز رشد جنبة یک ،بر روی پیست دیگر یک شمشیرباز برابر در گرفتن قرار. رقابتی و فردی - دارد یبزرگبازخورد 

 آنها یدو هرو . شمشیرباز را نشان می دهد یک ارتقاءرشد و  دیگر جنبة ،حرکات و تقویت استحکام باشگاه، در یا خانه در تمرین طرف دیگر

 .هستند مهم

 .در مسابقات مختلف شرکت کنند اهداف و ،سن ها، مهارت منطقی ةمحدود در تا همیشه شمشیربازها را تشویق می کنیم ما عادی، سال یک در

 بهتر رشد فرصت ،باشد دورتر هرچهمسابقات . کنیم رشد بمانیم مسابقه بدون آنچه از بیشتر که دهد می را امکان این شمشیربازان ما به مسابقه

 بندی هردهم سطح خود که دارای  یهابا شمشیرباز که دهد می شما به را اجازه این مسابقات برای سفر و شرایط خوبی دارد ماورزش . بود خواهد
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آن نیاز  هب شمشیربازی رشد برای ما که نیست این همة آن چیزهایی. دشو می رشد باعث تنوع حریفضمن اینکه . دیکن رقابت هستند یباالتر

 .است ة کلیمعادل یک از بخشی این بلکه ،داریم

 به هر حال، امسال سال متفاوتی است. ،اما

ه جلو ب مسئولیت و ایمنی با و کنند متعادل را خود طلبی جاه باید مردم سال، این در. شده ایم جهانی گیر همه بیماری یک درگیر ما ،امسال

 .حرکت کنند

ی که سال هک مکنی درک باید مابه هر حال،  رسیدن پاییز زمان برگزاری مسابقات ساالنة قهرمانی کشور جوانان و نوجوانان گذشت! متاسفانه با فرا

انتخاب بازیکنان . کند خراب را شما ةآیندات امسال نمی تواند مسابق عدم شرکت در من، دیدگاه از .است یمتفاوت کامالً در آن هستیم سال

 . یرندبگ قرار فشار تحت حد از بیش مسابقات شرکت در برای شمشیربازها نباید به این منظور و داشت دخواه متفاوتی معیارهای آینده اردوهای

 

 ترکیدن حباب کورونا

 یها پروتکل با دبروی مکانی هر به. است افزایش پیدا کرده نیز توجهی قابل طور به نه تنها کٌند نشده است، بلکه نقاط اکثر در ویروس انتشار سرعت

 هرش از شدن خارج اما ،کند نزدیکمی تواند مسیر را حدودی  تا خود ةمنطق در ای منطقه های رقابت به رفتن اگرچه روبرو می شوید. یمتفاوت

 گوناگون های نرخ ،اجورجور های پروتکلضمن اینکه برخورد با . نوعی قمار به حساب می آید گذشته ماه چند خود جسارت می خواهد و مانند

 .داشت خواهد وجود هم دیگران به ویروس انتقال دادن یا ،الابتبرای  جدید های فرصت و ،انتشار

 سفر آن از چیزی که کنید تضمین باید شما کنید، سفر مسابقه یک برای اگر. دارد را دهنده انتشار عامل یک به شدن تبدیل خطر رویدادی هر

 رد؟دا را این ارزش ای منطقه کوچک رقابت یک آیا. کنید قرنطینه را تانخود هفته دو که باشد الزم است ممکن. با خودتان بر نمی گردانید

 .دفاع می کنم به شدت من از آن که این همان چیزی است. باشد ما مبارزة روش بهترین باید همچنان کرونا ویروس شیوع از جلوگیری

اگر قرار باشد به . کرده ایم محدود را خود های فعالیت و هستیم خانه در دور راه از آموزش اجرای حال در ما. دکن می را کار قوة درونی ما همین

یا  و پدر هرمطمئنم که  وبرگردد،  آنجا بهخود به جمع دوستان  و رغبت با میلاست که  آماده بچه هرکه  دانم می منبرویم،  یا باشگاه مدرسه

 ی بهداشتیایمن های پروتکل به عنوان تاکنون که آنچههم هر مسیر طول در. هستندنیز  یا باشگاه مدرسه در فرزندشان حضور ةآماد مادری

 بسیاری !ی کردراحت توان در آنها احساسب که باشند شده کنترل کامالًها  محیط این با این شرط که البته .در مورد آنها إعمال می کنیم ایم یافته
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 کسی هر لمامس. اند کرده پیدا ،دقیق های پروتکل با بازگشایی و محیط ایمن کنترل برای هایی راه نیز کشور سراسر شمشیربازی های باشگاه از

 .شود می آنها ةخانواد و خود محافظت باعث احتیاطی اقدامات این. در قرنطینه قرار گیرد هفته دو مدت به باید کند می سفر منطقه از خارج به که

 را طرخ توانیم نمی ما ،متعدد ها پروتکل رعایت با حتی. دارد زیادی تفاوت شهر از خارج بزرگ رویداد یک به رفتن و کوچک درس یک در شرکت

 توانستند و کردند عمل خوبی به آنها از بعضی - بودیم برخی مدارس بازگشایی شاهد ما. است ای ناشناخته بسیار وضعیتیک  این. دهیم تخفیف

 سابقاتمبرگزاری  با. شدند سریع تعطیلی به مجبور بیماری توجه قابل شیوع دلیل به دیگر برخی که حالی در ،دهند ادامه را ی محدودیها کالس

 .را خواهیم ترکاند ی خطرناکهم یکی از این حباب ها ما شمشیربازی،

 عواقب ناشناختة سفر

 یدولتتی بهداش ایمنی های پروتکل. اند نکرده مسافرت هرگز بیماریاین  شیوع از بعد مردم بیشتر. است عین واقعیت این. است خطرناک سفر

 قرار گرفته ایم. ناشناخته ضمن اینکه ما در یک دنیای جدید .است خیلی سخت ها پروتکل این با دادن خود انطباق و است متفاوت بسیار

 دست هب که تعاملی. گذرانیم می آنالین بصورت یا و حباب یک درمحتاطانه  را خود وقت بیشتر ما. نیست بحث قابل ناشناخته دنیای اینو 

 ینا که بدانیم توانیم نمی ما و ،است تغییر حال در دائماً دولت پاسخ. هستیم راحت آن با که است محدود و یافته ساختار قدری به آوریم می

من اینکه ض شوند؟ می برگزار حضوری صورت بهواقعا  مدارس آیا. نیستند باورکردنی تقریباً متغیرها. بود خواهد چگونه زمستاناوایل  در وضعیت

خواهد  وجودنیز  ماآیندة  انداز چشم در دیگری های چالش چه داند می کسی چه در برخی مناطق کشور مردم با حوادث طبیعی روبرو هستند.

 .است 0202 سال این حال هر به. داشت

 

 اشتهد بیشتری احتیاط دوباره باید ما که است معنی این به که خواهیم داشت، را دو بیماری با هم تالقی ،آبان ماه در آنفوالنزا فصل شروع با

 دانیم می اما افتاد، خواهد اتفاقی چه دانیم نمی دقیقاً ما .شویم آماده جدید موج برای که گویند می ما به بهداشت وزارت ارشد کارشناسان. باشیم

 .باشیم آماده اتفاقی هر برای باید که

 ابقاتبه مس دیتوان می که باالخره کردید می فکر چقدر نیست. ینرمال ، سالسال این. است نشده قطعیبرنامه های گزینش المپیک هم هنوز 

 رضف مجبوریم ما. غرق شده ایم ها ناشناخته ی ازدریای در شده است و ناشناخته همه چیز. اما متاسفانه نشد ،برسید ی قهرمانی کشورتابستان

 .داند چه اتفاقی خواهد افتاد نمی زیرا هیچ کس ،کرد خواهدپیدا  ادامه وضعیت همین طور که کنیم

 شروع کنیماز کم شروع 

 !اصال. هستیم استراحت حال در ما که نیست معنی این به شود روشن چیز همه که زمانی تا ای منطقه مسابقات به نرفتن
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استانی  کوچک مسابقات ابتدا از ،در صورت امکان و فراهم شدن شرایط ایمنی .است مسئله این با مقابله برای راه بهترین سیستم پلکانی

 اییج از ارتقا اما ،صالح نیست مطمئناً بزرگ مسابقات مشارکت در برای عجله. ایم شده خارج مسابقات از سال نیم از بیش ما ةهم. شروع کنید

 و رو به جلو!. سادهخیلی ! کنیم می تجربه نیز شمشیربازی آموزش در ما که است چیزی همان این. است خوب هستیم که

 

 از گویید کهب که این. میکن امنیت احساس جاهای دیگر به رفتن برای ما نباید کشورها، سایر به نگاه با. می باشد حساس موضوع یک بازگشایی

. نندک کنترل را هامتغیر همة توانند نمی آنها زیرا ،قابل قبول نیست اصال دارم اعتماد آنها به و دارم اطالع خاص رویداد فالن کنندگان برگزار

 .نیستند موثر عامل تنها آنهامتاسفانه  اما است، تقدیر قابل آنها کوشش و تالشالبته 

باهم  که یهای رفاقت و شمشیربازی ةخانواد برای ،آن مسابقات برای ما هم .است بزرگی ضربه آینده ماه چند در مسابقات از دست دادن چند

 برای چیزی که است، شده گرفته ما از مدت این در که یموارد از یکیاین . ایم ندیده را دوستان مان مدتی که ما. است شده تنگ دلمان داریم

 .هستندبا این مشکل مواجه  و همه نیستیم ما تنها ما که دانیم می ماالبته . ما خیلی باارزش است

تنها  از .و منتظر وضعیت سفید باشید دهید، ادامه در خانه تمرین به .به فکر هیچ مسابقه ای نباشید و کنید احتیاط که است این من توصیه

 ک،تاکتی روی تکنیک،و  بگذارید دهد رشد شما شمشیربازی می تواند واقعاً آنچه بر را خود وقت مسابقات، تعقیب جایب. نترسید ماندن

 هک کسانی. است موارد این روی بر کار برای یمناسب زمان دوره این. کنید تمرکز خود ذهنی و روانی آمادگی و قدرت، آمادگی جسمانی،

 نگرانی ،دهید می خود ادامه پیشرفت رها نکرده باشید و به را تمرینات که زمانی تا بنابراین بود، نخواهند تنها راه این در دور از مسابقه می مانند

 .مفهومی نداردتان هیچ  ماندن عقب در مورد

یشی و دوراند گرایانه عملیک حرکت  بلکه نیست، حد از بیش احتیاط یا ترس به مفهوم این! جانب احتیاط را گرفته ایم دلیل همین به هم ما

 تا کنیم و شناسایی درک را او حرکات تمام که تالشیم در ما و ،است 91کووید حاضر حال در ما حریف. است نانشخص موقعیت یک درمنطقی 

 .کنیم مقابله حمالتشبا  موثر طور به بتوانیم

 یمخواست ما اینجا، در. بگیرند تصمیم متفاوت است ممکن شما و باشگاه خانواده حال، این با. است ما باشگاه های دستورالعمل و نم نظر این

 .باشد مفید دیگران برای شاید تا بگذاریم اشتراک به را خود استدالل

 به امید دیدار هرچه زودتر. تا بتوانید به شمشیربازی خود ادامه دهید!لطفا سالم بمانید 
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