
  مربی شمشیربازی کیست؟

 (13/1/3011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

، از مبتدیان گرفته تا قهرمانان آن مختلف اشکال در شمشیربازی تمرین و آموزش مقدمات در آماده سازی که است فردی شمشیربازی استاد

اگردان به ش شناختی زیبایی و یانجسم-روانی های ویژگی نظر از می بایست ورزش مفرح شمشیربازی را المپیک فعالیت می کند. او همچنین

 هست. نیز درگیر فعال در این زمینه و خانواده های ای حرفه های چهره سایر هماهنگی ضمن اینکه او مسئول. خود و جامعه معرفی کند

 

 بهبود هدف هبکوشا بوده، و  هنری تاریخی ةرشت یک عنوان به شمشیربازی فرهنگ ترویج و گسترشهمیشه در جهت  شمشیربازی معلم

 .نگه می دارد باز همه برای را فرهنگی -این دروازة ورزشی ،د جامعهاتک تک آح یانجسم -ذهنی سالمتی های ویژگی

ة ارائ زمینة در ای حرفه ساختارهای شامل می تواند که کند، کار هنری یا تاریخی ورزشی، مختلف های زمینه در تواند می شمشیربازی مربی

 .باشد نیز تفریحی یا فرهنگی و رزمی هنری، های فعالیت

 .می باشد ورزشی هنری ای حرفه رشد تقویت و استعداد انتخاب در متبحر ناظر یک همچنین شمشیربازی مدرس

 مربی شمشیربازی چه کارهایی می کند

 شرح فعالیت     فعالیت 

ورزش  یک عنوان به شمشیربازیتبلیغ برای شناساندن و توسعة 

 برای عموم  

 ا،ه انجمن در آن هنری و یانجسم های فعالیت با مرتبط های مزیت ةارائ با

، صدا و برگزاری مسابقات هنگام در و تبلیغ پارک ها ها، دانشگاه ،مدارس

 .غیره و سیما،

 ورزشکاران فعال و نوآموزان ، بررسی و تجزیه و تحلیل مهارت هایمشاهد با استعدادیابی می کند 

 غیره. و ها تست ،بدنسازی جلسات مسابقات،تمرینات،  طول در

 و آموزش سازی، آماده ةبرنام ساختار بر دقیق نظارتو  هماهنگی

 ات مختلف تمرین

 .انتظار وردم ةنتیج به رسیدن برای بازیکنان و قهرمانان پتانسیل ارزیابی با

 طریق از تمرین و آموزش سازی، آماده ةبرنامدقیق  منظم و رصد

   درگیر متخصصان سایر با هماهنگی

 مادگیآ از مرحله هر در آنها پیگیری و کنندگان تمرین برای انگیزه ایجاد با

 .تمرین/  آموزش/ 

 هبودب برای پیشنهادی هدف ثروم موفقیتدرصد  ای دوره تأییدنظارت و  با  تمرین و آموزش سازی، آمادهبرنامه های کنترل دقیق 

 .تدریجی

 اقامت محل ،اعزام ها سازماندهی کمک به تهیة تقویم فصلی و ساالنه و با  شمشیربازی مسابقات در مشارکت مدیریت

 .و برگزاری مسابقات

 


