
 (3) کیالمپ یربازیشمش یمبان

 مسابقات و گزینش

 (18/4/1411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 دهد یانجام م تازه کار ربازیشمش یکآنچه  به باًیتقر المپیک شمشیربازی است. کی، مسابقات المپدر جهان شمشیربازی دادیرو نیپر سر و صداتر

. فتداتفاق می اآسان  گزینش برای همه خیلی و خم چیپر پ ةدر جادسردرگم شدن  ،حال نیاست. با ا یربازیشمش یربازیشمشزیرا  ،شباهت دارد

 !برد میلذت خواه شتریب ،میبفهم شتریب مکانیزم انتخاب و چگونگی گزینش شدن برای المپیک را هرچهبنابراین، 

 

. در میکرد آشنا خیتار این در یربازیشمش ة جا افتادنها و نحو یباز خیتار با، شما را کیالمپ یربازیشمش یمبان ةخود دربار یقبل مقالةدر دو 

، 2 مقالة. در میصحبت کرد یربازیشمش قیاز طر کیالمپ ةیروح افتنی انیجر یو چگونگ کیالمپ یریشکل گ ی، ما با شما در مورد چگونگ1 مقالة

 نیو همچن کیبه المپ ربازانیشمشصعود  ریمس با، ما شما را گذارد. اکنون یم ریتأث یربازیبر شمشچگونه  کیکه ساختار المپ مشاهده کردیدشما 

 کرد. میخواه قله آشنا نیبه ا دنیرس یبرا یکیالمپ ربازیشمش کی یها یژگیو

 کیالمپ ی گزینشیربازیشمش مسابقات

. یم شده استتنظ )سال گزینشی( یمقدمات گزینشی در مسابقات مشارکتو  یبراساس رده بند یکیالمپ ربازیشمش کیشدن به  لیتبد ریمس

 ان باشد.همه آس یتا درک آن برا میکن انیب یآن را به روشن می، اما ما قصد دارکامالً آشنا باشد یرقابت یهاربازیاکثر شمش یبرا دیبا ریمس نیا

 ئتی، هکند یشرکت م کیکه در المپ یهر ورزش از آنجایی که .می باشد جهان یربازینهاد حاکم بر شمش (FIE)  فدراسیون جهانی شمشیربازی

مربوطه به شمشیربازی را به عهده  نیقوانمسئولیت وضع  FIE بنابراین، کند. یم تیها هدا یخود را دارد که ورزشکاران را به باز ة خاصحاکم

سیون های عضو و خانوادة جهانی فدرا در اختیار این قوانین وضع شده را، یربازیشمش یالملل نیب یهنجارها ضمن کنترل و هدایت سایر و دارد

 .دهد یمقرار جهان  یربازیشمش یرده ها نیباشگاه و تا باالتر کی عضو نیدتریجدشمشیربازی اعم از 

 کنند. دایراه پ کیها به المپربازیشود شمش یباعث م زیردو عامل  یتالق واقع در



 مبانی شمشیربازی المپیک )3( مسابقات و گزینش   ترجمة: عباسعلی فاریابی

2 
 

 بندی انفرادی وتیمی جهانی رده FIE 

 یمنطقه ا گزینشی مسابقات 

FIE یابیراه  یدر چگونگ ینقش مهم های انفرادی و چه از نظر رقابت یمیمناطق چه از نظر ت نی. اکرده است میجهان را به چهار منطقه تقس 

 چهار منطقه عبارتند از: نیدارند. ا کیالمپ یها یبه باز ربازانیشمش

 آفریقا 

 )آمریکا )آمریکای شمالی و جنوبی 

 اروپا 

  آسیا و استرالیا( اقیانوسیه –آسیا( 

کاران با ورزشباید  کیدر المپ گزینش یبرا یبدان معناست که ورزشکاران کره جنوب نیهستند. ا کامالً گسترد ییایجغرافنظر مناطق از  نیا

 ییت بسزایمناطق از اهم این رقابت کنند. هم رسیآ نسیبو شمشیربازهایبا  باید اتلیس یهاربازیشمش یعنی اینکهرقابت کنند. نیز  ایاسترال

 خود رقابت کنند. منطقة بازیکناندر برابر باید  ابتدا ها یبازة یسهمکسب  یبرا بازیکنانها و  میت رایبرخوردار هستند ز

 

 کیحضور در المپ یبرا گزینش تیمی روند

، شده است لیتشک یربازیاز سه شمش یربازیدر شمش می. هر تبپردازیم کیحضور در المپ یبرا یمیت یربازیبه مسابقات شمش دیحاال اجازه ده

 ببینیم دییای، بمیبپرداز کیبه المپ میت کیورود  یبه چگونگ نکهیکند. قبل از ا یعمل م نیگزیجا کنیچهارم که به عنوان بازیک بازیکن  به اضافة

ته در این رشخاص خود  ةحاکم ئتیه دارد که یربازیشمش یک فدراسیون ی. هر کشورردیگ یقرار م خود کشور میچگونه در ت ربازیشمش کی

 یمل میت یورزشکاران برا ابخانت ةنحو یحاکمه مل ئتی. آن هیورزش ةرشتدر هر  کیالمپ یالملل نیحاکمه ب های ئتی، درست مانند هاست

است.  یازربیشمش فدراسیون ما ةحاکم ئتی، هایرانمتفاوت است. در  گریبه کشور د یاز کشور ، ضمن اینکه این قوانینکند یم نییخود را تع

ه سالح هر س یبرا کیالمپ قوانین گزینشکه  دی. توجه داشته باشعضو تیم ملی شدن است کیالمپ تیمحضور در  یالزم برا طیشرا و یکی از

 است. کسانی

که  یکارورزش یلیاگر به هر دلشمشیربازها را مشخص می کنند و  نییتع تلفمخ یارهایمع یمل کمیتة فنی )در صورت وجود( ای یگریمرب میت

 .شود یم او نیگزیجا ستیل ی، نفر بعدشود میحذف از ت ایشود مجبور به انصراف  یمالمپیک نامزد 

 !میصحبت کن کیبه المپ میصعود ت یدر مورد چگونگ دییایحال ب
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ر د ی جهانیکل یبند ردهبرتر  میچهار ت. شوندمی  طیواجد شرا (و اپه زنان و مردان فلورة، سابر) کیالمپ یمیت دادیهر رو یبرا میهشت ت

چهار مکان . انتخاب می شوند، بود(، بدون در نظر گرفتن منطقه 2221مارس  ،ویتوک کیالمپ یها یباز برای )که گزینش یمقدمات ةدور انیپا

که آنها  ی، به شرطداشته باشند را چهار منطقه نیاز ا کیهر بین کشورهای  رده بندی در ینبرتر که هایی تعلق می گیرد میبه ت یبعد

رتبه برتر  یدارا می، تنداشته باشد یمیت 11تا  5 رده های منطقه در کی. اگر باشند گرفتهقرار  یجهان یرده بند 11 تا 5تیم های ردة  در جمع

 .می شود طیواجد شرا بدون توجه به منطقه یبعد

 ربازینفر شمش 3 نیا نییتع مسئولکشور  خودو  ،کنند بازی نیز یتوانند در مسابقات انفراد یم تیمی در مرحلة هر کشور گزینش شدة عضو تیم 3

 .می باشدخودشان  وانین انتخابیقو  ارهایبر اساس مع

 

 کیحضور در المپ یبرا گزینش انفرادی روند

 دادیرو 1از  کیهر  یبرا شمشیرباز 33. می شودانجام  یمیت گزینش سیستم ابتدا بر اساس کیالمپ یربازیشمش انفرادیمسابقات  یبراانتخاب 

 .سیستم گزینش برای مسابقات انفرادی را بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم دیبگذارحال . گزینش می شوند انفرادی

 3 (ربازیشمش 23در کل ) گزینش شده در مرحلة تیمی میاز هر ت ربازشمشی 

 

 2 اروپا ةاز منطق رده بندی انفرادی جهانی برتر یربازشمشی   

 2 هیانوسیو اق ایآس ةمنطقاز  رده بندی انفرادی جهانی برتر یربازشمشی 

 1 قایآفر ةاز منطق رده بندی انفرادی جهانی برتر یربازشمشی 

 1 کایآمر ةاز منطق رده بندی انفرادی جهانی برتر یربازشمشی 

 4 یمنطقه ا گزینشیمسابقات  قیاز طرهر منطقه،  ازنفر  کی، ربازشمشی 

 8 د.نشو یم توزیعها  اسلحه هر سالح، در کلیة درموجود  33، عالوه بر زبانیاز کشور م یاضاف ربازشمشی 

o ین امرشده اند نمی شود. ا گزینش تیمیکه قبالً  یکشورها ورزشکارانشامل فوق،  ی انفرادیانتخاب قوانیننکته مهم است که  نای به توجه 

 .ضمن اینکه هر کشور حق گرفتن تنها یک سهمیه را دارد ،بوده کیالمپ یها یدر باز ی شرکت کنندهتنوع کشورها و گسترش به منظور

را  یالملل نیها کار در مسابقات سطح باال و ب به آن سطح سال دنیو رس ستیآسان ن کیالمپ یربازیشمش یجواز حضور در مسابقات انفرادگرفتن 

را  فرآیند ییایمعمول است و پو ریکند که غ یاضافه م یربازیشمش به گرید یبعد کل کی یمیت ة سیستم گزینشلفو، منیطلبد. عالوه بر ا یم

انفرادی  در مسابقاتدهد  یکشور اجازه م شمشیرباز هر 3است و به  کیورود به المپ یراه برا نیبهتر ریمس نی. و از آنجا که ادده یم رییتغ

 درک است بلقا برای همه نیاست. و ا خاصی برخوردار اریبس از اعتبار مهم و اریبس یالملل نیدر سطح ب یمیت های رقابت بنابراین ،کنند شرکت
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 ریشرکت کنند. در غمورد نظر  ةاسلح یانفراد دادیدر رو می توانندآن کشور  از بازیکن 3، گزینش بشود یمیت ریکشور از مس کی میاگر ت که

 .گزینش شودتواند  یم از هر کشور ربازیشمش یکتنها ، حالت نیدر بهتر -صورت  نیا

 کیمشخصات مسابقات المپ

 .میافتد صحبت کن یاتفاق م در این مسابقات در مورد آنچه دییای، براه پیدا می کند کیبه المپ ربازیشمش کیچطور  میحاال که دانست

 است. کسانی یمیو ت یانفراد کیالمپ یها ورزش یبرا هیاصول اول خواهند داشت، زیرا یکسانی ندیفرآ ها سالح تمام، ها یبا شروع باز

  (شروع می شود 13 ی)با جدول حذف یمقدماتبازی های 

 ییچهارم نها کی 

 نیمه نهایی 

 فینال 

سب مدال ک یبرا یینهابازی  ربازیشوند. دو شمش یم از مسابقات خارج امیمستقین باخت لبا او یحذف سیستم جدول قیاز طر بازیکنان انفرادی

ف جداگانه به مصا بازی کیچهارم در  بازندة بازی های نیمه نهایی برای کسب مدال برنز و مقام که نفرات یدر حال ،کنند یطال و نقره رقابت م

 رسد. یمبه آخر  ازیپانزده امتکسب  ای قهینه دق در پایان کیدر المپ انفرادی یربازیشمش بازی هایروند.  یم هم

بازیکنان هر تیم باید به ترتیب با  شروع می شود(. 11میزبان یک تیم بدهد از جدول آغاز می شود )و در صورتی که  8 با جدول یمیرقابت ت

کشد  یطول م قهیسه دق یمیت مسابقةیک های  یهر یک از باز. بازی انجام می شود 9سایر اعضای تیم مقابل رقابت کنند، و این کار در قالب 

 ابدی یادامه م ییتا جا بازی ها. مراجعه کنید( 2عمال می شود ) به مقالة شمارة ، ضمن اینکه سیستم رالی نیز اشود یم ضربه رد و بدلو پنج 

شود.  یبرنده می داشته باشد باالتر ازیامت ی کهمیت ،نرسد 35نی بازی به امتیاز اگر در پایان زمان قانو برسد. 35ها به امتیاز  میتیکی از که 

 .برگزار می شوند 3 جایگاه وبرنز  ،نقره ،طال مدال های کسب یبرا فینال بازی هایو  میها در قالب حذف مستق می، تیانفراد مسابقاتهمانند 

 

 کیالمپ یربازیبزرگ در شمش کنانیبازجایگاه 

 خیلی یلالمل نیسطح ب نیدر ا این نوع مسابقاتافتخار ، اما تمرة ماسروز یربازیشمش درست مانندجهات  یاریاز بس کیالمپ یربازیاگرچه شمش

د نکن یکار را نم نیا هرگز گرید های که در زمان می کنندتماشا  این مسابقات را یبه گونه ا ایدن مردم رسد یاست. به نظر م و با ارزش تر باالتر

 !است گونه نیا طبیعت این مسابقات رایز -

را زیوجود دارد.  چنین حسی یبرا هم یخوب لیرا بدست آورد و دل کیالمپ یطال بازیکن شرکت کننده می تواند 33معتقدند که هرکدام از آنها 

 فشار کیالمپ یها یباز ضمن اینکه، است عالی اریخود بس مهارتدر  کسب می کندرا  کیالمپ یها یکه جواز حضور در باز یربازیهر شمش
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 چیه ن هایالمپ یبر رو یعمومافکار کند. فشار  یم برای همه یکسانرا  یباز میداند که کن یوارد م شمشیربازهای مطرح یشانه ها یرو یادیز

را  وارده بر دوش ورزشکارفشار  نیا بدست آید، یبار در طول زندگ کی فرصت استثنایی بدست آمده که ممکن است تنها ، ومشابهی ندارد مورد

دوست  یرزشکارهر و در عین حال ، امااست یزندگ میعظ های کوه یکی از ةقلفتح  و بزرگ افتخار کی خود گزینش. گرچه دوچندان می کند

ین تا به چن استفاده کنند و از این لحظه ها فرصت نیا دوست دارند ازورزشکاران  همة است که لیدل نی. به همبایستدآن سکو  یباال در دارد

 .جایگاه غرورانگیزی برسند

 .بوده اند ی این رشتهشرویپ یکشورها از قهرمانان به حالتا  کیالمپ یربازیبزرگ شمش کنانیبازنیم برای این بود که بداتمام آنچه گفته شد 

 .آمریکاو  نی، چ، مجارستانهی، روس، فرانسه، کرهایتالیا عبارتند از: این کشورها

 

 بازی های المپیک چرا مهم هستند؟

 یزهایچ به ضمن اینکه، دارد، سکو و مدال سختکار  ،مسابقه به نیاز هدف نیا نائل شدن به و است.ورزش این اوج  کی، المپهاربازیشمش یبرا

 است. تالش رو به جلوبزرگ و  یهاایرو برای پروراندنما  یینشان دهنده توانا کی. المپنیز نیاز دارد نیاز ا رفرات یلیخ

بازی نها است که نه ت مفید اریما بس ی، براشمشیرباز کی. به عنوان دیباش یکیورزشکار المپ کیکه  ستیها الزم ن یدر روح باز مشارکت یبرا

ر طی این د شمشیربازی چگونگی رشدتا  مینگاه کنرا گذشته  های کیالمپبازی های و  میبرگرد به عقب ، بلکهمیرا تماشا کن یورزشکاران فعل

را  کیلمپا مسابقات حق پخش صدا و سیما. میریالهام بگ یباور نکردن قهرمانان نیاز ا میتوان یچگونه مببینیم و  را به خوبی درک کنیم ها دوره

 های کیالمپ یازربیاست که مسابقات شمش نیا ی. خبر عالبنشینیدآنها  میمستق پوشش دنید به، دیها را تماشا کن یباز نیا دارید دوستدارد. اگر 

 Olympics YouTube channelگذشته را در کانال  یها نالیف دیتوان ین در دسترس است! شما میو به صورت آنال یگذشته به راحت

 .دیکن تماشا

 یکار یجوهر واقع نی. امیبه اشتراک گذاشت گردهم آوردن مردم جهان یبرا کیدر مورد تالش المپ یادیز مطالب، ما مقالهمجموعه  نیا لیدر اوا

را  یچشم انداز جهان میتوان ی، ممدرن کیالمپ ةیاول یو نسخه ها دو کوبرتن ریپ به مفاهیم . با بازگشتشود یانجام م المپیکاست که در 

 ونانیدر  نینخست یها کیرقابت را در همان المپ یسطح باال نیا زیشگفت انگ شیدایپ میتوان یم ماشود.  می ورزش متحد قیکه از طر مینیبب

 .میمشاهده کننیز باستان 

ن برای نشان داد زیشگفت انگ است یا لهیوس یربازی. شمشمیبه همراه دار هرا امروز راثیاز آن م یبخشمفتخریم که ، شمشیربازما به عنوان 

 .میکن دایدر آن پرا  و رشد یشاد میتوان یاست که م ییسکو کیو المپ ،میو بهتر شو میبا هم کار کن میتوان یما م اینکه
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