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 استوک های بازی در انگلستان در 3591 سال در .شد گنجانده پارالمپیک برنامه در که است هایی ورزش اولین از یکی ویلچر با شمشیربازی

 شورهاییک دقیقاً دادند توسعه را ورزش این که کشورهایی اولین. شد انجام جنگ، سربازان کهنه برای مخصوص ةمسابقیک  بار اولین برای مندویل

 .ایتالیا و فرانسه انگلیس، مانند داشتند قدمت جهان شمشیربازی در که بودند

 

 مقررات اساس بر. بود ابرس مسابقات شامل فقط پیشنهادی ةبرنام شد، معرفی رم 3591 پارالمپیک های بازی در شمشیربازی که هنگامی

و از آن  ندشد معرفی توکیو های بازی بعد در سال چهار - اپه و فلوره - دیگر سالح دو ،(فرانسه زبان به ،FIE) شمشیربازی المللی بین فدراسیون

 .سالح برگزار می شود 1مسابقات شمشیربازی در هر این تاریخ تا به امروز 

 های ناهنجاری ،نهفلج پایین ت عضو، قطع این ناتوانی ها ترین شایع. کنند رقابت ویلچر با شمشیربازی در توانند می حرکتی ناتوانی دارای افراد فقط

 خواهد دست در را سالح که بازویی وضعیت و چرخدار صندلی روی ورزشکار هر تعادل به توجه با ها بندی دسته. است مغزی ةسکت و ،مادرزادی

 .شوند می تقسیم گرفت،

 ،گردد یم روی زمین تثبیت ورزشکاران های صندلی در پارالمپیک که است این دارد وجود المپیک شمشیربازیمسابقات  با مقایسه در که تفاوتی

 هایربازشمش از یکی اگرو . شمشیربازی کنند صندلی دادن حرکت بدون دهد می اجازه ورزشکاران به و کند می محدود را بازی فضای در نتیجه که

 .شود می قطع بارزهم دهد، حرکت را خود صندلی

 صندلی های چرخ برای محافظ روکش یک ،ورهلات فمسابق در. می باشد محافظ دستکش و وست ماسک، شامل ورزش این نیاز مورد تجهیزات

 نبازیک صندلی های چرخ و پاها از محافظت برای (شمشیربازی الکتریک )از جنس وست های الکتریک بند پیش یک از ،اپه دراما . دارد وجود

 .شود می استفاده
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 تصلم الکترونیکی شمارش سیستم یک به ویژه سنسورهای از استفاده با هاشمشیرباز. می باشد متر 3.9 عرض آن و متر 4 مسابقهزمین  طول

تفاق ا صورت در و خیر، یا آور استامتیاز ضربه که گیرد می تصمیم داور اساس، این بر و .را ثبت و نشان می دهد معتبر ضربه های که شوند می

 .شمشیربازها تعلق می گیرد از یک کدام ضربه های دوبله، ضربه بهافتادن 

 ها بدون دست ،فلوره به باالتنه محدود می شود هدف :هستند ود برای ضربه زدنخمحدودة هدف خاص  دارای شده استفاده های سالح از یک هر

الزم به توجه است در سالح های فلوره و اپه  .است معتبر نیز ماسک و دست ها ضمن اینکه ،ستباال به کمر از هدف اپه در که حالی در سر، و

  ضربه تنها با نوک شمشیر زده می شود.

 ةجمل از باال، به کمر خط از باالتنه را تشکیل می دهد، کل معتبر هدف و است مجاز( ها لبه و نوک) تیغه از قسمت هر با ضربه ابر،اما در س

 .می باشد ماسک و ها دست

 

در تهران کردند و یک مسابقة نمادین در سالن شهید  چندین سال قبل چند بازیکن جانباز و معلول شروع به یادگیری این رشتة مفرحدر ایران، 

ولی متاسفانه به دلیل عدم حمایت نتوانستند به عالقمندی خود ادامه بدهند. اما در حال حاضر در برخی استان ها چند  کالهدوز برگزار گردید.

ر سطح د گشت شمار مشغول تمرین هستند به امید راه اندازی مسابقات این رشتة زیبا که می تواند منشأ کسب مدال های رنگارنبازیکن انگ

 )مترجم( جهانی و پارالمپیک شود.
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