
 

 

 (2) درس هایی از ویکتور بوکوف

 تمرینات تاکتیکی

 (1/11/1911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

  غافلگیرانه آماده کردن اتک .1

 ارب چندین این کار را .شود اجرا بازو کشیدن عقب با و آرامی به باید دفاع. آماده کنید ای دایره شش و یک دفاع عقب، حرکت را با یک قدم

 او که ودش می باعث دست کشیدن عقب همچنین،. هستید پاره ریپوست فکر به شما که را می دهد باور این حریف به واکنش این. کنید تکرار

 لوج حریف که هنگامی الگو، این ایجاد از پس. خواهد کرد تر بزرگ های گام برداشتن به شروع حریف و ،کند امنیت احساس جلو به حرکت در

 دهید جهت تغییر ناگهانی طور به سپس ،همان دفاع را بطور همزمان اجرا کنید و کنید شروع را یقدمنیم  یا کاذب عقبقدم  یک ،آید می

. یک حمله با ردکن را اجرا کنیدآن  دنبال به وحرکت فریبی را روانه کنید،  چهار به مسیر و راست کرده سرعت به را دست خود ابتدا بطوری که

 وفقیتم اجرای. کند می ضربه زدن با اتک با ردکن ایجاد برای یفرصت و ،موجب یک دفاع شود باید شود، اجرا ناگهانی طور به حرکت فریب اگر

 این رد که باشید داشته توجه. می باشد سریع فریب فوق العاده حرکت یک به رلکس و آرام از سرعت تغییر نیازمندحرکت  آمیز

 .می شود تشویق حمله ةفاصل ورود به به را حریف و ،شده "ربوده" فاصله کاذب عقبقدم  با ،حرکت

 

 )حمله وری به تیغه( تیغه اتک بهآماده کردن  .2

 - بگیریدای نرم  دایره 6 با را تیغه ،یک قدم به جلو بردارید. بگیرید را اش تیغه دهد می اجازه شما به است که مناسب حریفی برای حرکت این

و با  هید،د حرکت جلو به را جلو پای اکنون. کنید تکرار بار چندین را حرکت این. بروید عقب سپس و - کنید برقرار تماس حریف ةتیغ با فقط

 را غهتی جهت ناگهان ،قرار گرفت حریف ةتیغ زیر تیغه که هنگامی حال، در عین. کنید شروع تیغه با را آرام ای دایره 6 حرکت همان قدم جلو آغاز

به پایان  و ردکن فشار با حرکت اتک با را حمله و قدم جلو – کنید تسریعرا  پا حرکت بگیرید، محکم چهارمسیر  در را ة حریفتیغو  دهید، تغییر
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 یشترب احتیاطی بی بهحریف را  ،سازه آرام شروع تکرار.( اتک با بتمان و ردکن نیز اجرا کرد یک صورت به را حرکت اینمی توان . )برسانید

 .بزنید ضربه راحت حرکت پایانی در تا دهد می را امکان این شما به و ،کند می ترغیب

دم ق با هاشمشیرباز از برخی. کند می دور را تیغه و کرده نشینی عقب حریف ،می روید تیغه برای گرفتن ای دایره 6 با وقتی کنید فرض حال

ا و ب دهید، انجام کاذب عقب قدم یک ،تکرار قدم جلو و قدم عقب بار چندین از پس شرایط، این در. دهند می نشان واکنش تیغه عرضة و جلو

 اتک با فشار و ردکن را اجرا کنید. یک با و بگیرید چهار مسیر در را تیغه سرعت به کاذب، اجرای حرکت دایره ای

 کنید، ینینش عقب یناگهانبطور  کنید سعی شمشیرباز نوع این با. بگیرید اش تیغه دهد نمی اجازه شما به هرگز حریف که کنید فرض آخر، در

 .کنید اجرا را باال حرکت همان دوبارهآنگاه . بیاید شما دنبال به هتیغ با حریف که شود می این به منجر اغلب که

 فریبنده اتک .9
 فریبه نظر ح وقتی. هستید اش تیغه دنبال به که بدهید را حس این حریف به همزمان اما کنید دست خود را راست ،بروید جلویک قدم به 

 به یآمادگ حرکت اگر. اتکی را اجرا خواهد کرد و داده فریب را تیغهبه احتمال زیاد او  هستید، یآمادگ اجرای یک حرکت حال در شما که رسید

. یآمادگ یک نه بیند، می را حمله یک شروع داور ،کنیدراست  آرامی بهدست خود را  هستید تیغه دنبال به که حالی در و بشوداجرا  درستی

 اول ةلوه در ،حرکت این آغاز برای. بزنید ضربه مستقیم و برسانید پایان به را خود اتک کرد، شروع را اتک حریف که این محض به بنابراین،

 نه و یندبب را بازو راست شدن تنها کنار، از ،داور تا( دهید حرکت جانبی صورت به را دست است ممکن که جایی تا) بروید تیغه باید به دنبال

 .بدهدبه شما  را تقدم حق داورحریف شوکه خواهد شد از اینکه  شود، انجام درستی به این کار اگر. را تیغه گرفتن به اقدام

 

  فریبنده اتک دفاع. 4
. نیداو را پاره ریپوست ک ،کند می اتک او وقتیآنگاه . هست برایش اجرا کنید آن دنبال به حریف که را ای حمله ضد دارید، را باال اتک انتظار اگر

 دست خود را کرد، شروع را خود آهسته اتک حریف که هنگامی. است مهم بسیار شما موفقیت برای "بدن زبان" استفاده از و پاحرکت  اجرای

 یک ساند،ر پایان به را حمله او وقتی. کنید نشینی عقب نیز صدا و سر بی اما کنید، جلب خود حمله ضد به را او توجه تا راست کنید سرعت به

 .ریپوست کنیدبردارید و پاره  دیگر بقدم عق نیم

 اتک با ردکن دوبله .5

ک ردکن یک ات دو با ،می آید تیغه دنبال به پاسخ در حریف که همان گونه. کنید ایجاد را یک حرکت فریب ساده و ،قدم جلو بردارید آرامی به

 در و رسد،ب شما تیغه به تنها بلکه نشود دور حریف که اجرا شود تهدیدآمیز غیر به گونه ای حرکت این است که این کلید. اجرا کنید انفجاری

 ها راه ینبهتر از یکی که فهمیدم ویکتور درس های از من. نکنید کامل را حرکت نشد، حاصل فاصلة مناسب اگر. بگیرید قرار ضربه زنی ةفاصل
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ضربه  ةمحدود در تا دهد اجازه شما به و نکند خطر احساس که دکنی حرکت آهسته آنقدر که است این حریف با فاصله جبران برای

 .دبگیری قرار زنی

  اتک حریف بهترغیب  .6

 را ماش ةتیغ او که هنگامی. کنید تشویق به اتکرا  بپردازید و او حریف ةتیغ جستجویبه ه دایره ای آهست 6یک دفاع  باو  ،یک قدم به جلو بروید

. با ردکن ریپوست کنید و دفاع کنید 6با  داد، فریب را شما 4دفاع  او اگر. کنید اجرا را و ریپوست 4دفاع  یک کند، می اتک و دهد می فریب

 کی به معموالً قوی ششیک دفاع  مناسب، ةفاصل با حتی ،دست راست یک برابر در دست چپ یک که کردمی  خاطرنشان ویکتور

 .می باشد چهار پوشش مسیر برای دست راست باز شمشیر بالفاصله سریع واکنش دلیل بهو این  ،دارد نیاز ریپوست با ردکن

 

  اتک دادن پایان برای یورشی حریف گرفتار کردن .7

 حرکت هنگام ،برد می یورش جلو به حریف که طور همان. کند یورش دارد دوست مدام که است حریفی برابر استفاده برای خوب روشیک  این

 ویکتور .حاال می توانید پاره ریپوست کنید. کند می حمله روزنة باز به ذاتی طور به متهاجم حریف. پایین بیاورید ناگهان را خود گارد عقب به

 فرض ل،مثا عنوان به کرد. استفاده حرکت این از شانس اتک را ندارد می توان و دارد احتیاج ضربه به واقعاً حریف وقتی که کردمی  پیشنهاد

 ضربه که شوید مطمئن و ،)همزمان( اجرا کنیدسیمولتانه  اتک چندین. هستید جلو 5-3 شما و است مانده باقی ثانیه 51 بازی یک از که کنید

 .کنید پاره ریپوست و ،کنید را روزنه سپس. قابل قبول بخورد هدف اگر به خارج از حتی ،شما به هدف بخورد

 فاصله باز کردن .8

 یپوستپاره ر یا حمله ضد. بشود شما به سبب یورش حریف است ممکن که کنید، باز را آن ناگهان فاصله، ناگهانی بستن برای تالش جای به

ریپوست با قصد ثانویه را  یک پاره ،اجرا کرد بیشتری دقت با یورش خود را و متوجه موضوع شد حریف اگر. باشد مناسبکنید هرکدام که 

 .کنید امتحان

  ثانویه قصد اتک با اجرای .1

با قدرت  را یغهت اکنون. کنید تکرار بار چندین را این سازه. نکنید تهدید را حریفاما  ،به آرامی بتمان بزنید را حریف ةتیغ بروید، جلو به آرامی به

 ترغیب دفاع و جواب به را حریف باید سرعت ناگهانی تغییر. ی را اجرا کنیدکوتاهو یک حملة  یک فریب کشیدهدست کامال  با و بتمان بزنید

 .کنید اجرا کونترریپوست یک زمان، این در. کند
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 ماده سازی اتکآ برای 1 شماره یحرکت آمادگ .11

 یغهت سمت به حریف که هنگامی. کنید اجرا را یفریب حرکت ،ثانویه قصد حرکت با جای به اما کنید، استفاده باال سازی آماده حرکت همان از

 .را اجرا کنید اتک با ردکن دوبله یک رود، می

  دفاع و جواب به تشویق .11

 وجود مامت با که دهید نشان "زبان بدن" با و کنید اتک سریع دارد، را یک اتک قدرتمند انتظار شما از حریف و هستید عقب اگر ،بازی پایان در

 .دکنی پاره ریپوست حریف را خنثی و دهید انجام را ثانویه قصد یک اتک با سپس ،باشید نیز خود بدن مراقب اما. کنید خواهید اتک می

 

 دفاع و جواب و حمله ضد .12

 فحری که هنگامی. کنید شروع را ه ریپوستپار با همراه عقبقدم  بار چند داد، انجام را ای پیچیده آمادگیحرکت های  اتک از قبل حریفی اگر

 کی(. انجام دهید جلو پای با تنها جلو به رو کوچک حرکتیک  یا) بایستید ثابت قدم جلو روی داد، پاسخ تر بزرگ یآمادگ اجرای حرکات با

 سریع، تیدس به نیاز کار این. باشد دقیق باید تکنیک این. کنید پاره ریپوست و بردارید عقب به قدم سپس ،اجرا کنید را یسریع ضدحمله

 و رویدب عقب به قدم سپس ،کنید حمله ضد. باشد سریع خیلی باید بندی زمان. دارد حمله ضد کامل کشیدگی از استفاده و خوب تعادل

 .کرد اجرا تمپو یک با را سازه این کل می توان تمرین، با. کنید پاره ریپوست همزمان طور به تقریباً

پاره  دومین و دیگر عقب یک قدم آن از پس بالفاصله سپس کنید، اجرا ثابت موقعیت یک از را ه ریپوستپار یک که است این دیگر ةگزین

 عالی حرکات اینها دوی هر. بگیرند قرار واحد تمپوی یک در حرکت دو هر که شود، اجرا سریع باید حرکت هم،اینجا . کنیدریپوست اجرا 

 رارق استفاده مورد پا و دستحرکات  یسازجدا آموزش و دست به بخشی سرعت تمرینات عنوان به فقط یا مسابقات در توانند می که هستند

 .کند حرکت پا از تر سریع خیلی باید دست مطلوب، سرعت به دستیابی برای. گیرند

 آهسته تیغة با اتک .19

 فشار محکم را تیغه شود، کم فاصلهکه  دهد اجازه و باشد احتیاط بی حریف اگر. بگیرید 4 مسیر در به نرمی را تیغه و ،بروید قدم جلو آهسته

 .است مناسب ةفاصل در موفقیت آن کلیدو  می باشد، هامسیر همة برای عالی حرکت یک این. با ردکن حمله کنید و داده
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  سد کننده پاره ریپوست .14

. نیدک تکراراین کار را  بار چندین. اجرا کنید را یکند های دفاع و ،بروید عقبقدم  ،ی داردبزرگ آمادگی حرکت و اتک بلند ی کهحریف دربرابر

 بردارید، وجل به قدم سریع ةحمل ضدیک  با حاال. دکن مخالف اتک طرف بهتا  کنید تشویق را او آرام دفاع یک با ،گرفت شتاب حریف که هنگامی

بدن  ،مسیر بستن محض به ثر،وم طور به نهایی حرکت اجرای برای. ببندید کند تمامکارش را  آندر  حریف دارید انتظار که را مسیری و

 .کش بیاورید به سرعت را خودتان

  حریففلج کردن  .15

 روی حریف. کنیداتک  2و1حرکت  با سپس کنید، مکث لحظه یک. کنید غافلگیر را حریفبا ردکن  و ،بگیرید محکم را تیغه ،قدم جلو بروید

 .با قدرت دفاع خواهد کردرا  اتک و دارد، کامل آمادگی که وانمود خواهد کرد اول حرکت

 

  ساده با فلش اتک .16

 با مستقیم یک اتک آن دنبال به و ،4در مسیر  قدرتمندارتباط برقرار کردن با درگیری  با قدم جلو همراه ساده، و قشنگ ثرؤم حرکات ی ازیک

 مرکزمت حرکت تکنیک روی ما. کردیممی ن تمرین را خاصی حرکت آمادگی کردیم، می کار حرکت این روی ویکتور و من وقتی. فلش می باشد

 (.حریف به بدن و تیغه کردن نزدیک) می باشد 4برقراری ارتباط در مسیر  در اصلی ةنکت. شود تسهیل را یآمیز موفقیت اجرای تا شدیم، می

  گرفتن دو بار با اتک .17

ای غافلگیر  دایره 4با   دیگر سریع فشار یک با را او آورد، متقابل فشار دربرابر فشار شما حریف اگر. بگیرید ای دایره 6 با را تیغه ،قدم جلو بروید

 طول در دست کشیده شدن جلو با و انگشتان با باید حرکت. دارد نیاز عالی تکنیک به حرکت این. کنید و یک حمله با ردکن را اجرا کنید

 .حرکت جواب نخواهد داد د،بیفت جلو تیغه کار از پاهاحرکت  اگر. اجرا شود حرکت

 اتک قدرتمند .18

 اگر. اجرا کنید 6 یا 4 فریب گشاد به مسیر حرکت قدم جلوی دیگر را اجرا کنید، و یک یک. بگیرید 8 دفاع با را حریف ةتیغو  ،قدم جلو بروید

 اعدف یک تا خواهد کرد مجبور را حریف باشد، دورتر فریب از هدف اگر. بود خواهد موثر فریب این ،اجرا شود سریع حرکت و باشد کم فاصله
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 یینپا مسیر به ة اوتیغ بردن از پس حریف زیرا است، قدرتمند حرکت خیلی این. از آن فرار کرد راحتی به توان می که ،را اجرا کند مستقیم

 .می بیند پذیر آسیب کامالً را خود

  رمیز آماده سازی .11

 لیلد به شما که شد خواهد متوجه شما حریف. کنید امتحان بار چندین را کار این. کنید نشینی عقب سریع و ی را اجرا کنیدکوتاه اتک یک

حرکت  همچنین،. کند می متوقف جواب دادن را برای خود تالش و ،نیستیدریپوست  خطر معرض در خود سریع نشینی عقب و کوتاه اتک

 ا توجهیا ب) کنید رمیز اتک، و دوباره حاال. رلکس بماند ای لحظه اتک شما از پس تا کند می ترغیب را حریف اتک از بعد شما برگشت به گارد

 (.کنید ردوبلمان ،فاصله به

   حریف از اطالعات گرفتن. 21

 را آن وقتی. کشف کنید را حریف طبیعی دفاع ،گویا "بدن زبان" استفاده از باو  ،شدید و گشاد شده ریزی برنامه حرکت فریب یک اجرای با

یک  سپس ،فریب کنید 6به مسیر  توانید می شما باشد، 4دفاع او  اگر مثال، عنوان به. کنید شروع آنجا از کارتان را توانید می ،تشخیص دادید

 از .گیرد می 6دفاع  شما حریف و کنید می 6فریب  شمااینکه  یا. سپس سازة خود را با ردکن تمام کنید کنید، ایجاد 4فریب گشاد به مسیر 

 فاعد یکدوباره  او کنید، می فریب را تکرار این هدوبار شما. بگیرد گشاد خیلی را دفاع این است ممکن نیست، او طبیعی جهت این که آنجا

اجرا  را حملة انفجارییک با یک ردکن سریع  و فریب می کنید 6به بازهم  ة شما آمد،تیغ سمت به حریف وقتی سپس کند، می را اجرا گشاد

 .می کنید

 

 شده ریزی برنامه قبل از اتک قدرتمند. 21

 ربهض و به هدف باالیی کنید، آزاد آن را سپس. ببرید (انگشتان با) هفت به با قدرت را سپس آن ،بگیرید 6 بابه نرمی  را تیغه ،دم جلو برویدق

 دن ضربهز به اواقع کهزمانی که  به خصوص برای ،می باشد( قدم جلو حمله) بلند فاصلة برای شده ریزی برنامه از قبل حرکت یک این. بزنید
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زنید یا یک ب ضربهسپس به هدف پایینی  ،ییباال فریب به هدف مانند ،ببخشید تنوع را آن ،حرکت این امتحان کردن بار یک از پس. دارید نیاز

 .کنید اجرا را حرکت با قصد ثانویه

 عکس العمل نشان می دهد فریب به نسبت حریف کهکردن از این حاصل اطمینان. 22

 ،ة شما آمدغتی دنبال به حریف اگر. را اجرا کنید آسان حرکت فریب یک و باال بیاورید را پوینت. پایین نگه دارید را تیغه و ،بروید جلو آرامی به

 .کنید با ردکن حمله سپس کنید، ایجاد یک فریب قدرتمندی را و کردهردکن اجرا  یک

 نتیجه گیری

 .ام ردهنک توصیف را تاکتیکی مختلف های گزینه این آموزش در ویکتور تدریس روش که شوم می متوجه خوانم، می دوباره را مطالب این وقتی

 بار چندین از پس کردیم، می کار خاص الگوی یک روی ما وقتی اول،. دهم ارائه توضیحاتی آن مورد در خالصه طور به بنابراین دوست دارم

 این او. اجرا کنم را شده ریزی برنامه آن حرکت نتوانم من دش می باعث که مشکالتی - کرد می تغییراتی ایجاد به شروع وی آن، تمرین

 من نظر به. بگیرم یادرا  شوم روبرو آنها با توانم می که احتمالی های پاسخ ةهم تا کند کمک من به و باشم، هوشیار من تا داد می انجام را کار

 .آیمبر حریف حرکت هر پس از توانم می که کنم احساس داد می اجازه من به زیرا است، مفید بسیار نفس به اعتماد تقویت برای مسئله این

 

 حرکات سایر و حرکات فریب، ،حرکت های کاذب بر تسلط صرف زیادی زمان ،سازه کار می کردیم یک روی ما که هنگامی همچنین،

 اجرای ،مرحله آن در. دیآ می دست به ضربه د،وش انجام درستی به یحرکت آمادگ وقتی که کردم درک من. ، می کردیمضربه کننده آماده

 اتک خود، آوردن گارد پایین با شما آن در که می کنم توصیف را یآمادگ یک حرکت من ،x شماره در مثال، عنوان به. بود ثانویه نهایی حرکت

 ریبف یک اجرای هنگام. که عملی باشد آوریم بدست را مناسبی سیگنال تا کردیم تمرین بارها و بارها را کار این ما. شوید میباعث  را حریف

 قصد هک کنم ایجاد را تصور این تا منقبض کنم را ة خودشان و بازو و راست کنم سرعت به دست خود را که کردم می تمرین من ،قدرتمند ةتیغ

در حال  اگر. برد می زیادی وقت تحرک، و کنترل دادن دست از بدون مناسب، تنش و سرعت آوردن دست به یادگیری. دارم اتک

ضمن اینکه  .نه یا هستند کننده قانع شما آیا فریب های که بفهمید تا کنید اجرا حریف تمرینی یک باآنها را  ،هستید یآمادگ تمرین این حرکات

 .دهند می را نتیجه بهترین آنها از یک کدام ببینید تا کنید امتحان مختلفی های روش آنها را به
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