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 اگاهی برای م بیفتد، اتفاق یا انتخابی ، المپیادقهرمانی کشور مسابقات در ما بد روز اگر اما دارد، بدی خوب و روزهای روزهای شمشیربازی هر

 .می شود کننده ناراحت بسیار

و همیشه با ایدة امکان  ند،شونمی ظاهر دوست دارند که سطحی در قهرمانی کشور مسابقات در که هستیم شمشیربازانی شاهد ما اوقات، اغلب

اقت سخت و ط کار و تمرین همه پس از آننگرانی ما به دلیل نرسیدن به نتیجة دلخواه البته  چالش دارند. آینده سال مسابقاتقهرمانی خود در 

 . است درک قابل ،فرسا

 

 چه. رویدب پیش سکو هم تا توانید می که اید داده نشان پس اید، رفته پیش دور حذفی تا وقتی! نیست شدن تسلیم زمان دوست گرامی، اینجا

 ید،باش خورده شکسترسیدن به بازی های فینال  از قبل درست یا حذف شده باشید جدول حذفی اول راند در چه ،باشید کرده صعود دور پول از

 .اید انجام داده یبزرگ کار هم باز

با قدرت  ات کند آماده را شما که دهید تغییر ای گونه به آن رویداد در حضور برای را خود تفکر توانید می چگونه اما است، آسان موضوع این گفتن

 ؟وارد آن مسابقات شوید

  بازی های دیگر از بسیاری در بین یک بازی

 هاییچیز دلیل به اغلب بازی های آن هر یک از تعادل و ،شده به هم تنیده بازی های راند زیادی تعداد دربرگیرندة که است ورزشی شمشیربازی

متعدد  تاحتماال و فراوان مسابقات سرعت داریم دوست ورزش این در ما که آن مواردییکی از . هستند ما کنترل از خارج ظاهر به که است

 ناپذیر ستشک دکر می فکر که را حریفانی تواند می بطور مثبت بکار گیرد را خود مهارتبتواند  که به عنوان مثال: بازیکنی – است در آن موجود

 .دهد شکست هستند
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 می تواند برای بازیکن است، ی آن مسابقهمجموعه بازی ها از یکی معموالً کهبازی باخت در یک  ،قهرمانی کشور مانند بزرگی هایرقابت در

مین گونه هم ه شود می برگزار فصل طول در که مسابقات انتخابی در حتی. نیز اینچنین است المپیاد مسابقات. نگرانی سنگینی ایجاد کند

 . است

 ایه د موقعیتمی توان عین حال در اما شود، می و آزاردهنده طاقت فرسا مسابقات در طی برخی داریم دوستش خیلی ما که سریعی زنیضربه 

 .ببریم لذت آنها از دوست داریم که ایجاد کند گرانبهایی

 همهراین بناب. هستید بازی ها از بسیاری از یباز یک تنها شما درگیر واقع در که است این درک معنای به سطح این در شمشیربازی پویایی درک

 توانید می که است مفهوم این به اید، کرده تالش کافی ةانداز بهچنین نقطه ای  به رسیدن برای اگر. گیرد قرار باید در جای مناسب خودش چیز

 .در بازی ها و مسابقات بعدی جبران کنید

 ها السپس از  درجه این به رسیدن. برنامه ریزی کنند مسابقات این برای که است مهم بسیار رسند می ملی سطح به که شمشیربازانی برای

 را شما ةهای گذشت موفقیت یا سخت تالش های این از یک هیچعملکرد ضعیف در یک بازی یا در یک مسابقه . است بزرگ دستاورد یک آموزش

 .کند نمی نفی

 

 المپیادمسابقات  در یادگیری فرایند

فیت اندازه ای با کیتا می توان گفت که  اید،کرده شرکت انتخابی مسابقات در اگر. است مهمی یادگیری فرایند یکدارای  سطح این در رقابت

 کامالً  طحساین مسابقات . یدنداشته باش ها رقابت این با مستقیمی ةتجرب هیچممکن است  اما دارید، ییبرگزاری مسابقات قهرمانی کشور آشنا

 .دارد همراه به را زا استرس عوامل از متغیر کامالً ای مجموعه و دارد متفاوتی

. ستا دخیل شما عملکرد در که استرسی سطح نظر از بلکه مسابقات، خود تدارکات نظر از نه. دارد وجود مسابقه این در بزرگی یادگیری فراز

 .اید تحمل کرده ها رقابت این در زیادی برای حضور فشار طبیعتاً ،عضو شدن در تیم برای سخت تالش ها ماه از پس

 رشتة اینمسابقات امسال  ذهنی چالش های شمااما خوشبختانه  بود، دخواه متفاوتی مکان و متفاوت شهری در آینده سال المپیاد اگرچه

 سختیرس و تمرین نظر از تحقق هدفتان برای که نیازهایی با پس از اتمام رویداد سال جاری شمابنابراین . اید کرده تجربه سطح این در را یورزش

کشوری  مسابقات در حضور اطالعات این آوردن دست به برای راه تنها و هستند مهم موفقیت برای عوامل این. شده اید آشنا است الزم ذهنی

 .اید آورده دست بهتا حدودی  مورد نیاز را تجربی دانش شما امسال بنابراین .است مختلف
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 کنید نگاه آینده به اما کنید، تحلیل و تجزیه را افتاده اتفاق

ی شود م باعث . این امراست ایدة بسیار خوبی شک بدون ،می افتداتفاق برای شما  المپیاد یا مسابقات قهرمانی کشور در آنچه تحلیل و تجزیه

 .پذیرفت را خوب ةاید این باید قطعا بنابراین .جبران کنید خود را یافته و آن را انتظار حد از تر پایین سطح عملکرد یا دالیل دلیل

رای ب یادداشت هدفترچ یک ،بازی خود، و تشخیص نقاط قوت و ضعف خود تحلیل و تجزیه کمک به برای اید، نکرده را کار این تا به حال اگر

 و یدکن درک را و زیان های احتمالی خود ضررتا  کند می کمک شما به که باشد تان برای ارزشمندی ابزار تواند می این. تهیه کنید این منظور

 .دارد نگهقدم  ثابت عملی بعدی تمرینات خود بطور مراحل در را شما

 ،شما پیرامون عوامل سایر به نسبت خود آمادگی میزان یا اید داده انجام که تمرینی مقدار با کمتری ارتباط ،احتماالً و ،است ممکن شما عملکرد

 .دارد بستگی اشم آمادگی ذهنی و تجربة عملی به سطح این در شما عملکرد از ای عمده بخش. دارد

 ببینید تا هددمی را امکان این شما به است داده رخ المپیاد یا قهرمانی کشور شمشیربازی در مسابقات شما تجربة در که اتفاقاتی به انتقادی نگاه

های  تالش وبارهد باید عوض در و باشید نداشته زیادی تغییرات ایجاد به نیازی شاید حتی یا کنید، ایجاد تغییراتی آینده سال برای توانیدمی کجا

 .اید آورده دست به را تجربهاین  از ناشی اضافی اطالعات فرق که در حال حاضر یک با ،کنید خود را آغاز

 

 !اردد متفاوتی تأثیر شمشیربازان روی برگزاری مسابقات المپیاد یا قهرمانی کشور زمان

اما به دلیل برخی مشکالت ممکن است کمی به  ،است تابستان اواسط در ترین زمان برگزاری مسابقات المپیاد نخبگان شمشیربازی درست

 . شده اند تحصیلی سال مشغله های درسی دانش آموزان فارغ از که دلیل باشد این به تواند می این. افتدبیتعویق 

 منجراید ب که است مهم آنچنان قهرمانی کشور یا المپیاد مسابقات به منتهی هایفعالیت و آموزش تمرین، ساختار که است دلیل همین به دقیقاً

 اینکه ضمن. داشت خواهید ضعیف تری نمایش بزرگ تورنمنت این در شرکت هنگام طبیعتاً ،دچار اَفت شده اید زندگی در اگر. شود موفقیت به

 .بردب بین از را شتاب این می تواند مسابقات نتاریخ ای درایجاد شده  تعویق های
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 فرایند تهندانس و. می باشد تعطیالت به رفتن یا فشار تمرین کاهش استراحت، برای خوبی زمان تعطیالت تابستانی شمشیربازان، برخی برای

 خوبی خود را آماده تدارکاتی تمرینات با که شوند می روبرو حریفانی با مسابقات هنگام شرکت در و دهند می دست از را خود مهم سازی آماده

 .بدهید شدن آماده برای مناسبی فرصت خودتان به و کنید ریزی برنامه خود تعطیالت برای آینده سال شما هم در. کرده اند

 

 کنید امتحان خود را با حضور روی پیست دوباره

 .رسیم می وبالگ این قدیمی های صحبت بخش به اکنون و

 آنطور ورنمنتت این در اگر حتی! کنید سعی دوباره باید شما ،دلیل به همین. است بزرگ موفقیت یک این و اید، کرده پیشرفت اینجا تا کامالً شما

 درک و بینش ضمن اینکه. است ارزشمند و مهم تجربه این. اید کرده کسب ارزشمندی ةتجرب آن در حضور با اما نشدید، موفق خواستید می که

 .نیدک نگاه درمانی یک فرایند عنوان به آن به بنابراین .کندمی ترآسان ة شما راآیند سال بهتر عملکرد این نوع مسابقاتدر  استرس از شما

 است، زیاد اربسی کنیدمی احساس که ناکامی اگر. کنید ریزی برنامه مجددا سپس و کنید شارژ خود را دوباره بکشید، نفس بگذارید، وقت کمی

 .به شما دست داده بود مسابقه برگزاری محل ورود به ةلحظ یا شدن انتخاب موقع که کنید معطوف هیجانی به را خود توجه کنید سعی

کشور یا  قهرمانی سفر درشما  که است زمانی از اندکی بخش تنها ة یک بازیدقیق سه اما ،دارد اتمسابق اارتباط مستقیمی ب شمشیربازیاگرچه 

 اشتید،د بدی عملکرد اگر. باشدارزشمند  بسیار می بایست شمشیرباز یک عنوان به شما برای از طرف دیگر این زمان .ایدکرده صرف المپیاد

 .باشد گسترده وجه هیچ به نباید شمشیرباز یک عنوان به شما بازتاب آن بر روی

گرانبها و بسیار  باشند، که چه هر ،خود هدف هایبنابراین دنبال کردن . یدا را کسب کرده مسابقات جاری در خود ةشایست جایگاه شما

 .است ارزش با

Igor Chirashnya 

 


