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 دفاعی همراه با تالش برای درگیر کردن تیغه )سویپ(با قصد ثانویه /کننده دعوتحرکات : 94درس 

 دفاع جانبی یا دارد، را کار این انتظار که ،شاگرد اتک می کند. ردکنمربی با  .وارد می کند سویپ یا فشار 6 یا 2 در مسیرهای شاگرد

 .شود اجرا فلش یا حمله ضربة ساده، با و سپس بایند با یا مستقیم ریپوست می تواند بصورت. اجرا و جواب می دهد ای دایره

 

 هدف های چندگانه: 93درس 

 هب شاگرد. کند می باز را مختلفی مسیرهای و ایستد می حرکت بی مربی ة آننسخ ترین ساده در. دارد مختلفی سختی های درس این

 ز سویپفرار ابا  و شاگرد ،می کند سویپ غهبه تی مربی غیرمستقیم، برای اتک های دادن عالمت برای. کند می مستقیم اتک مختلف اهداف

 کند، اتک یمرب اگر. بزند بایند با را مختلفی اهداف و بگیرد را تیغه باید شاگرد کند، راست را دست مسلح مربی اگر. زند می مربی ضربه

 .زند می ضربه مختلف هدف های به و کند می دفاعمسیر همان اتک  در شاگرد

 ضربه های چندگانه به هدف های چندگانه: 92درس 

برگشت به  هنگام. می باشد رپریز یا/و ردوبلمان ،رمیز یک و اولیه اتک یک دربرگیرندة اما ،(31 درس) است قبلی تمرین مشابه درس این

 .اجرا کرد مربی بازوی به اضافی فلیکة ضربمی توان یک  نشینی، عقب هنگام یا از حملهگارد بعد 
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 سازه های سادة هم در پیشروی و هم در عقب نشینی : 91درس 

 شوددرگیر می  4 در شاگرد اگر مثال، عنوان به. دهد انجام نشینی عقب هم در پیشروی و هم در را حرکت همان که خواهد می شاگرد از مربی

 .ی باشدم پاره ریپوست یک عقب نشینی هنگام امابوده،  ضربة اپوزه یک در حین پیشرویسازه  این بصورت اپوزه ضربه بزند، سپس و

 ضربة ایست زمانی دربرابر ریپوست و به دنبال آن یک دفاع و کونترریپوست: 96درس 

 گارد شمشیر مربی دور به دادن پوینت خود حرکت با شاگرد. کند می دفاع را اتک این مربی. کند می شروع مربی بازوی به اتک با شاگرد

 غازآ را خود ریپوست ،به گارد شاگرد برگشت با مربی. دارد می راست نگه را خود بازوی برگشت به گارد هنگام و دهد می تغییر را مسیر

 .کند می را اجرا کونترریپوستی و دفاع شاگرد و رساند می پایان به را خود ریپوست مربی. خورد می ضربه دست مچ به و کند می

 

 ، ردوبلمان، رپریز: اتک91درس 

 کند، یم اجرا مربی دست به را اتکی شاگرد کند، می نشینی عقب مداوم طور به مربی و کند می حرکت جلو به مداوم طور به شاگرد که حالی در

 که رطو همان. کند وارد مربی شانه به را ة خودضرب سومین تا کند می فرار دفاع مربی از نهایت در و ،کند می ردوبلمان مربی آرنج باالی به

 روعش آهسته قدم عقب یک با که ،بخشد می سرعت در طی این سازه را خود نشینی عقب مربی ،کند می اجرا راحت حرکات توالی این شاگرد

 ا فلشضربة خود را ب آخرین تا کند تحریک را شاگرد باید این. می کند عقب نشینی خود را با شتاب تسریع شاگرد ازبرای فرار  و شود می

 .کند اجرا

 یک عالمت و یک پاسخ با افزایش سختی درس )از گری کوپلند(: 91درس 

 خابانت را( ضربه با ردکن مانند) ساده اتک یک. شود می شروع راحت و ساده خیلی کار این. کند اتک موقع چه که آموزد می شاگرد به درس این

ضربه  راحتی به شاگرد. اتک را می دهد ةنشان مربی. شود می شروع وضعیت گارد ثابت از درس. بود خواهد درس کل حرکت اتک این. کنید

دهد،  هم عالمت را می حرکت حال در مربی در نهایت. کند می متوقف را پاکار مربی ،، اما موقع عالمت دادنشود می اضافهبه درس  کارپا. زند می

 تر سخت درس تدریج به. ، قرار داشته باشدغیره و ،مناسب فاصلة در ،تعادل کامل شاگرد وقتی یعنی کند، اتک باید شاگرد که لحظاتی در اما
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باید  صحیح و مناسب زمان و فاصلة در تنها شاگرد. دهد می را نشانه نامناسب های زمان در اوقات گاهی مربی به این دلیل که شود می

 تیغه یاضاف کار از و کند صبوری به مجبور را و شاگرد کند، پنهان تیغه هایعملکرد سایر در را خوب های نشانه می تواند حتی مربی. کند اتک

 .بیاید کنار آن با یا کند پوشی چشم

 عالمت های چندگانه با تنها یک پاسخ: 99درس 

 6 یا ،6 سویپیا ،2 سویپ - مثال عنوان به. بدهد را مشابهی پاسخکه  کند می وادار را شاگرد که کند می ایجاد ی رامختلف عالمت های مربی

 .شوند می ختم ران با ردکن و ضربه به ة آنهاهمکه  ،دایره ای 2 ، یادایره ای

 عالمت های چندگانه با پاسخ های چندگانه )یک پاسخ خاص برای هر عالمت(: 42درس 

 شاگرد=  کند میاجرا  4 سویپ مربی - مثال عنوان به. دارد را نتیجه بهترین اینجا در( حداکثر) نشانه چهار یا سه. دارد خاصی پاسخ عالمت هر

اجرا می کند  2 سویپ مربی. زند می ضربه ران ردکن بهبا  شاگرد = کند میاجرا  6 سویپ مربی. زند می ضربه دست مچ باالی به ردکنبا 

 .کند می ریپوست تنه به واجرا می کند  ای دایره 6 دفاعشاگرد =  کند می اتک مربی. می زند نوک پا ضربهشاگرد به = 

 

 یک عالمت و پاسخ های چندگانه: 49درس 

تنها  مربی. بخشدمی  تنوع تمرین به درسی است که حداقل، یا ،می باشد خود خالقیت ةجنب کشف بهشاگرد  برای وادار کردن خوبی درس این

روی  تواند می شاگرد. کند می راست را خود دست مربی: مثال عنوان به. دهد می مختلف به آن پاسخ یتعدادشاگرد  و دهد می نشانه یک

ضربه  و یرداپوزه بگبصورت  را مربی ةتیغ بزند، ضربه و بزند بتمان تیغه به یمختلف های روش به ،کند کونتراتکراست شدن دست به بازو 

 .غیره و را مورد اصابت قرار دهد، مختلفی هدف های و بگیرد بایند با را مربی ةتیغ ،بزند

 )از گری کوپلند(عالمت های واقعی و عالمت های غلط : 44درس 

 لطغ ةنشان اما. است شده طراحیشاگرد  عملکرد موفقیت برای و شود می داده حرکت برای مناسب زمان یک در که است ای نشانه واقعی عالمت

 شاگرد به اجرای بدون وسوسه منظور به و ،شود می داده اشتباه جهت یا مسافت ،تمپو زمان، در کلی طور به اما است واقعی ةنشان شبیه معموالً
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 یک. دکن عمل واقعی موارد روی فقط و دهد تشخیص را کاذب و واقعی های نشانه که بیاموزد بایدشاگرد  بنابراین. شود می داده موفقیت حرکت

 شانن تواند می غلط ةنشان. دهد می نشان ساده مستقیم اتک یک برای را خود دست مچ باالی مربی: است این واقعی ةنشان یک از ساده مثال

ست که ه اشد داده آموزششاگرد  به که آنجا از. ساده مستقیم اتک یک نه و اتک فریب دارد که نیاز به ،باشد نشینی عقب هنگام دست مچ دادن

 .بگذرد مربی نشینی عقب روی عالمتخیر از  بایداو  دهد، انجام را مستقیم و ساده اتک تنها

 حرکات تهاجمی با قصد ثانویه با استفاده از اتک و کونترریپوست: 43درس 

. دکه دفاع شو دهد می اجازه و دهد می انجام را آهسته حدی تا و عمق کم اتکشاگرد  این باشد که ثانویه قصد حرکت شکل ترین رایج شاید

 وجود نوعت کار این انجام ةنحو در. ضربه می زند کونترریپوستبا  و کند می دفاعریپوست را  شاگرد این. کند می ریپوست بعد از دفاع مربی

 کونترریپوست اگر. کند اجرا را 9 دفاع یک یا 6 دفاع اپوزة یکشاگرد می تواند  ،کند ریپوست 6 در درگیری با مربی اگر مثال، عنوان به. دارد

 .باشد متنوع تواند می نهایی هدف شود، اجرا بایند شاگرد با

 

 اتک عمدی به گارد شمشیر و رمیز: 42درس 

 عمد به و کند می اجرا را متوسطی حملة یکشاگرد  - ، می باشددارد یمحکم گارد که حریفی برابر در استفاده برای هوشمندانه ترفند یکاین 

 ودخ دست دادن حرکت و کوچک نشینی عقب یک ایجاد با مربی ،ضربه برخورد هنگام. زند می ضربه مربی یک گوشة از گارد شمشیر به

. آورد می پایین را خود گارد مربی شود، وارد ضربه گارد باالی قسمت به اگر که معنی این به دهد، می نشان واکنش ،ضربه مخالف جهت در

 و کند می رمیز خود جلوی پای پرتاب دوم با سپسشاگرد  غیره. و برد می باال را خود گارد مربی شود، گسیل گارد پایین قسمت به ضربه اگر

 .زند می را باز هدف و دهد می تغییر حملة بلند به را خود متوسط حملة

 خاص حریف های تقلید: 41درس 

 مراجعه شما بهشاگرد  که است این مورد اولین. دارد وجود مختلف حریف های های سبک از تقلید با خودشاگرد  به کمک برای فرصت دو

 وردم سبک یا حرکات توانید می شما مربی عنوان به ."... باختم و دادم مسابقهاین جوری بازی می کرد  که با فالنی من": گوید می و کند می

رنامة ک ب. مورد دوم اجرای یباشد داشته بیشتری آمادگی با آن شخص بعدی ةمسابق بتواند برای شماشاگرد  تا کنید تقلید را حریف آن استفاده
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 راحتی احساس تا کند کمکشاگرد  به تواند می انتظار مورد های حریف تقلید و دقیق تحلیل و تجزیه .می باشد آمادگی برای یک مسابقة آتی

 ربی بتواندم که است مفید مهم و بسیار. داشته باشد ها حریف آن با رقابت هنگام بیشتری شانسو  موفقیت و در نتیجه باشد، داشته بیشتری

 دست را به راحتی چپ و دست راست هایشمشیرباز اینکه بتواند تا کند پیدا تبحر شمشیربازی و مربیگری در خود مسلط غیر دست با

 .کند تقلید

 "نابینا"حریف : 46درس 

 حریف حرکت های به کامل اعتنایی بی با که شود می گفته بازیکنانی به بیشتر بلکه ،ندارد یارتباط هیچ شمشیربازها بینایی بهموضوع  این

 شاگردش اب که حالی در تواند می مربی. کند سخت را آنها بازی با تواند می و است، دشوار هاشمشیرباز این بینی پیش و کنترل. کنند می عمل

 برابر در ات ببیند کافی اندازه به راشاگرد  بود نخواهد قادر مربی. کند تقلید ها راشمشیرباز نوع این خود، پاهای به کردن نگاه با کند، می مبارزه

 ریجلوگی خطرناک های موقعیت از و داشته باشد صحیح گیری جهت پیست روی تواند می همچنان اما دهد، نشان واکنش خود بینایی تحریک

 ف،حری تیغة با تماس برقراریتالش برای  ،ضربه های مختلف ،تصادفی ظاهر به دفاع های ،سویپاجرای  با تواند می مربی این. کند

ت حرک با روزنه ایجاد یا حریف کنترل جای بهشاگرد . باشد موفق آوری شگفت طرز به اتک های خود تکمیل برای، حرکات تهاجمی لمسی

 .استفاده کند تصادفی های روزنه از بهره برداری تاکتیک از باید با حوصله ،های فریب

 

   (Sentiment du fer)حرکت های تهاجمی لمسی : 41درس 

 نددبب را خود چشمان بخواهید شاگرد از. باشد مهم شمشیربازی در بینایی حس ةانداز همان به تواند می صحیح استفاده صورت در المسه حس

 ن(رفع درگیری )ردک با که بخواهید او از اینکه یا ،دارد قرار مسیر کدام دردرگیری شما  که بپرسید شاگرد از. کند اجرا را حرکت ردکن سپس و

 را Sentiment du fer. بگوید چگونگی درگیری با تیغة خود را با حس کردن آن از طریق انگشتان خود به شما بتواند باید شاگرد. دهد پاسخ

 اعدف از ،ة خودالمس حس بر تکیه با شاگرد. کند می را اجرا دفاعی مربی. کند می اتک شاگرد. کرد استفاده در حرکت های تهاجمی توان می

 یا مربی. کند می را اجرا پرسی شاگرد. است فشارحرکت  با sentiment du fer از دوم استفاده. زند می ضربه رپریز با و کند می فرار

 کند می اجرا ارمستقیمی  ضربة یک یا تفاوت، درک برای خود انگشتان بر تکیه با ،شاگرد. گرداند برمی را فشار یا دهد نمی واکنشی نشان

 .ردکن با یا و

 ادامه دارد... 


