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 ؟دمان ببریمبا خو باید چیزی چه". باشد برانگیز چالش بسیار ر عین حالد و انگیز هیجان تواند می آنها والدین و جدید شمشیربازان ةمسابق اولین

 خالتد شمشیربازی مسابقة یک در که ددار وجود زیادی بسیار متغیرهای "؟باید رعایت کنم هایی پروتکل چه کنم؟ ریتمدی را برنامه چگونه

 با که دانیدب البته بد نیست. دنشو استرس باعث و دننک خارج مسیر از را شمشیرباز یک تمرکز که دارند را این پتانسیل آنها ةهم و کنند، می

 .برسانید حداقل به را اینها ةهم توانید می شما قبلی، مجرب والدین های هتوصی گوش کردن به

 

رای راهنما ب این هایجنبه از برخی که بگویید است ممکن دارید، جوانان ورزش ای در مورد تجربه نوع چه و هستید کسی چه اینکه به گیبست

 هیچ شما که است شده نوشته فرض این باو  – است آغاز نقطة یک واقعاً هنمارا اینتان برسانم که  الزم است به اطالع اما ،شما عادی است

 . ندارید هاتر جوان ورزشی مسابقات در زمینة ای تجربه

 و ربازانشمشی این، بر عالوه. است متفاوت باشگاهی بین مسابقات و محلی مسابقات با کشوری مسابقات که است مهم نکته این ذکر اینجا در

 ةامندبنابراین . کنند می طی کشوری و ای منطقه مسابقات به رفتن برای را توجهی قابل مسافت اغلب در این نوع مسابقات شان های خانواده

 .نیاز دارد بیشتری آمادگی به مسافرت ها این بیشتر یو سخت تروسیع

 وانانج رشد برای کننده حمایت و گرم فضایی شمشیربازی ةجامع. آشنا می شود هم و کننده راضی هم آن سختی ،لِم آن را بدست آوردید وقتی

 شمشیربازان این مسابقات که حالی درو  .است بخش رضایت عمیقاً هم و بخش آرامش هم مسابقات گونه این در شده ایجاد ارتباطات و دارد

مسیرهای  در شمشیربازان خود نهمچنی و شمشیربازی هایخانواده بین خاصی دوستی ،شوند تبدیل بهتری افراد به تا کشندمی چالش به را شما

 .گیردمی شکلنیز  کشوری و ایمنطقه مسابقات هایسالن و مسافرت
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 یهایزشمشیربا والدینهم برای  و شمشیربازان برایهم  را هنمایار این ما که است دلیل همین به. نیست آسان همیشه یک کار جدید کردن شروع

 پیگیری ابلق راحتی به که ایم کرده تقسیم یمختلف های بخش به را آن ما. ایم کرده گردآوری د،کنن می شرکت مسابقه بار در یک اولین برای که

 حال عین در دهد، قرار شما اختیار در بدانید خود شمشیربازی تورنمنت اولین مورد در باید که را آنچه هر تا است جامع ه ایانداز به آن .باشد

 نید،ک بررسی را چیز همه ندارید وقت اگر. بخوانید تمرین سالن و خانه مسیر بین دقیقه چند در را آن توانید می که است کوتاه ای اندازه به

ی هال همة سوا پاسخ امیدواریم. دارید آنها مورد در را سؤال بیشترین که کنید تمرکز هایی حوزه روی و کنید اسکن را ها سرفصل! ندارد اشکالی

 !بیابید اینجا را خود

 

 کنید هیئت مربوطه بررسی اب را خود نیاز اطالعات مورد

 معمول، طور به .یکی باشد مسابقات گاندهندسازمان اطالعات شما با اطالعات که شوید مطمئن مسابقه از قبل مهم تر این است که همه از

 زمان تاس ممکن برگزارکنندگان. ایجاد شود آن نیزاتی در تغییر احتمال دارد اما شود، می انجام خاصی ةبرنام یک طبق شمشیربازی مسابقات

 که یشمشیربازان واقعی تعداد با رویداد ةاولی ریزی برنامه که شوند متوجه وقتی به خصوص دهند، تغییر قبل روز چند را روند مسابقات شروع

 ایدباین است که  است، داده یاد ما به گذشته سال دو اتفاق های که چیزی تنها اما افتد، نمی اتفاق همیشه این. خواند نمی اند کرده نام ثبت

 .باشیم پذیر انعطاف

 خودیئت یا ه باشگاه از احتماالً باشد، داشته وجود توجهی قابل تغییرات اگر. باشند مهم اطالعات مراقب که ستاو والدین و شمشیرباز ةوظیف این

 .کنید جلوگیریخود  غافلگیری از کمیتة فنی مسابقات هایاعالن به توجه با یدتوانمی هم مسابقه روز در مطمئناً. شنید خواهید

 کووید های پروتکل

 ابکردن یک مسابقة شمشیربازی  شروع است، تبدیل شده زندگی روش یک در حال حاضر به گیریهمهشیوة برخورد با  اینکه به توجه با

 .است مهم بسیار 91کووید  هایپروتکل

 هایروتکلپ توانیدمیشما . می باشد یکسان است شده فدراسیون شمشیربازی ابالغ توسط که هایی تورنمنت ةهم برای کووید اطیاحتی اقدامات

 اشیدب داشته توجه. آورده ایم شما برای زیر در را آنها ترینمتداول از تعدادی در عین حال اما بیابید،همین وبالگ  رشده را د روزرسانیبه کووید

 .کند اعمال یزن اضافی شرایط زمان هر در تواند می شمشیربازیفدراسیون  و دکن تغییر آن سطح و مسابقات شهر اساس بر توانند می ها کلپروت که
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 کامل واکسیناسیون و داشتن مسابقه از قبل ساعت 84 در کووید تست بودن منفی. 

 کنند ستفادها ماسک از باید کارکنان و مربیان تماشاگران، کنندگان، شرکت تمامی. 

 بزنندبه هم  را خود های تیغه و کنند سالم آن جای به باید کنندگان شرکت - است ممنوع مسابقات پایان در دادن دست. 

 ات مراجعه کندمسابق ة فنیکمیت به تواند می شمشیرباز یک هر بار تنها. 

 ( 2رعایت فاصلة اجتماعی .)متر 

 .استفادة مکرر از مواد ضد عفونی کننده 

 باشید، نداشته PCRتست  اگر و .است مهم بسیار بسیار کار این هست، و نیاز مورد مسابقات برگزاری محل ورود به برای ها پروتکل این ةهم

 .شویدنزدیک ن برگزاری محل بهلطفا هرگز 

 یک در را آن و بگیرید عکس کنند می شرکت می خواهند در مسابقه که کسانی ةهمواکسن  کارتو کارت بیمة ورزشی  ،PCRتست گواهی  از

 . باشید داشته دسترسی آن به راحتی به بتوانید تا دارید نگه خود آلبوم عکس گوشی در جداگانه پوشه

 همینبه  تقریباً PCR آزمایش درخواست که باشید داشته خاطر به. انجام شده باشد رویداد شروع از قبل ساعت 84 حداکثر باید PCRتست 

 کووید ستت باید کنند، دریافت واکسن توانند نمی هنوز که سال یازده زیر کودکان. کنید ریزی برنامه قبل از را آن بنابراین ،زمان نیاز دارد اندازه

 . دهند انجام

ن یباال و پای با که است این مهم ةنکت اما وهمة ما آنها را رعایت می کنیم، ،حذف نخواهند شد هازودی این به کووید هایپروتکلدرست است که 

 مسابقات فرآیند از یدیگر بخشی احتیاطی اقدامات اینو . بسیار مهم است برای همة ما خانه به ایمن بازگشت گیری،همه شیوع آمدن درجة

 .است شده

 

 باید با خودتان بیاورید چه چیزهایی

 ای نطقهم مسابقات با توجه به اینکه !بیاوریم با خودمان مسابقات برای را چیزی چه که است این بدانیمهمیشه دوست داریم  ما که مهمی ةنکت

 ةمسابق کی مانندتوانید  نمی ،باشید کرده فراموش را چیزی اگرو . مورد نیاز است بستن ساک شمشیربازی بنابراین دارد سفر به نیاز کشوری و

 .بیاورد یا اینکه کسی آن را برای تان برگردید و آن را بیاورید خانه به محلی

 به. باشید ایبندپ اولیه اصول بهتنها  و به قضایا نگاه کنید ساده خیلی است بهتر ،شرکت می کنید شمشیربازی یک مسابقة دربرای اولین بار  اگر

 کمی اربسی هایوسیله و ! بودند تازه وارد یک مانند شما زمانی همه که باشید داشته یاد به همچنین،. شد نخواهید گیج و سردرگم ترتیب این
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 بصورت دکنی جایگزین توانید نمی که را مواردی ما و کنید، شرکت مسابقه در نتوانید شود می باعث اگر آنها را در خانه جا بگذارید که دارد وجود

 .ایم کرده گذاری عالمت پررنگ

  نتیجة تست برگةPCR، کنیم بازهم کافی نیست تأکید هرقدر روی این مورد  .واکسیناسیون کارت و کارت بیمة ورزشی 

 کپی یک و ساعت قبل صادر شده باشد 22کارت بیمة ورزشی معتبر، که  ،PCR نتیجة تست باید شما برای شرکت در مسابقه –

 اشم ید،شته باشندا را مدارک این و برسید مسابقه برگزاری محل به اگر. باشید داشتهخود  همراه واکسیناسیون کارت از الکترونیکی

 .داد خواهید دست از ی که متحمل شده اید راهایهزینهتمام  و کنید شرکت در مسابقه توانیدنمی

 باید زیرا شما ،نیست قبول قابل شما گوشی تصویر. کنید فراموش نباید که است مطلق ضروریات از دیگر یکی این. اصل شناسنامه 

 . دهید ارائه شمشیرباز سن بر دال یحقیق مدرکیک 

 ینه،س محافظ بدن، سیم ،شمشیر دو دستکش، شمشیربازی، کفش بلند، جوراب ،وست و شلوار. کامل ازیشمشیرب تجهیزات 

 باید در ساک . همة این وسایل(الزامی استماسک داشتن بست جدید برای ) ماسک  (پالسترون به معروف) بغل زیر محافظ

بتوانید  نشد گم صورت در گذاری کنید تا عالمت حتماً را دخو شمشیربازی وسایل مسابقه، از قبلضمن اینکه . باشد شما شمشیربازی

 .را به راحتی پیدا کنید هاآن

 

 یستیل اینجا در. شود اجرا خوبی به مسابقة شما شود می باعث که دارد وجود نیز دیگری چیزهای اما ،اند ضروری کامالً که هستند چیزهایی اینها

 ان قرار می دهیم:در اختیارت کنید تهیه باید آنچه از جامع

 ب بتوانید مرت تا همراه داشته باشید بهداشتی اعتماد قابل آب قمقمة یک. است مهم مسابقه طول در شمشیربازان برای زیاد آب. آب

 .استفاده از ظرف آب دیگران به دلیل همه گیری کورونا ممنوع است .همراه داشته باشید روز طول در را آن و کنید پر آن را

 در یوقت. کنید تمرکز غیره و شیرینی، میوه، ،، خرماآجیل مانند ورزشکار مغذی تنقالت روی. مختصر ان وعدة غذاییمی و تنقالت 

 ه ساکب مسابقه روز برای رد رااین موا که است بهتر آن بنابراین است، کمیابسخت و  سالم های گزینه جو مسابقه قرار گرفتید تهیة

 .کنید اضافه خود شمشیربازی

 کی. شود نمی انجام راحتی به اوقات گاهی محل برگزاری مسابقات در نشستن برای مکانیپیدا کردن . کوچک اشوت صندلی 

 ایبر شمشیربازان کردن، گرم زمان طول در. باشد امتیاز یک والدین براید هم برای بازیکن و هم نواتمی  تاشو جور و جمع صندلی
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 اییج اینکه بدوندرگیر می شود،  تقریباً برگزاری محل زوایای مختلف و هاگوشه ن تمامبنابرای ،نیاز دارند آرام جایی به شدن آماده

 در نظر گرفته شود. والدین نشستن برای

 است دانگیز و مفی شگفت بسیار کوچک ةحول یک دستکش، زیر ةکرد عرق دست کف حتی یا صورت کردن پاک برای. کوچک حولة. 

 ضمن اینکه تنش و استرس  شود، می دچار تعریق به راحتی شمشیربازی لباس همهبازیکن با آن . یدکی جوراب و شرت تی

. شودب کننده ناراحت برای بازیکن است ممکن ،شود می عرقخیس  جوراب یا شرت تی وقتی. مسابقه نیز مزید بر علت می شود

. کند یم کمک نیز او تمرکز بهبود به بلکه ،نه تنها برای بازیکن آرامش به وجود می آورد دور مقدماتی پول از بعد تی شرت تعویض

 یدمپای یک جفت – جانبی ةنکت یک! آدم را سرحال بیاورد تواند می چقدر ،در کوران مسابقه جوراب تعویض که کرد خواهید تعجب

 .آن استفاده کنید از تا اضافه کنید خود شمشیربازی ساک به یدکی کفشیک  یا

 ماسک چندتا مانند اوایل همه گیری معموال ما که رسد نمی نظر به روزها این در. صورت چند ماسکو  ضد عفونی کننده 

 زومل صورت در بتواند شما شمشیرباز تا همراه داشته باشید اضافی چندین ماسک که شوید مطمئن. باشیم داشته همراه خود صورت

 یرز د،بیفت زمین روی است ممکن - یفتدب مسابقه در صورت ماسک برای است ممکن زیادی اتفاقات. تعویض کند را خود کماس

 ضمن اینکه مواد ضدعفونی کننده یا الکل از اوجب واجبات است. .غیره و دشو خیس شمشیربازی ماسک

 ممکن ،از کار بیافتد مسابقه طول در سیم بدن شما ه یااسلح اگر زیرا .است خوبی ة بسیاراید نقد پول کمیهمراه داشتن . پول خورد 

 مکن استم ضمن اینکه. بدک نیست ،باشید هداشت خود پول کیف در ریز اسکناس چند اگر. نیاز به هزینه داشته باشد تعمیر آن تاس

 .کار شما راحت تر می شود در این صورت، پیدا کنید نیاز کوچک خوردنی یک یا آب بطری یک به

 و ودخ برای آنچههم به تدریج با  شما. دارند د نیازمور مفید چیزهایی از لیستی معموال ،زیادی شرکت کرده اند مسابقات در که شمشیربازانی

 !شد خواهید آشنا است مورد نیاز شمشیربازتان

 

 استراحت کافی

 شمشیربازی قةمساب اولین. باشد یقرار بی شب یک تواند می کند می احساس شمشیرباز یک که هیجانی لطف به شمشیربازی مسابقه از قبل شب

 !بیاید پیش مشکلیچنین هم  شما برای ممکن است بنابراین است، همه برای انگیز هیجان ةلحظ یک
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 سفر زود است صبح رقرا اگر و ،بخوابند موقع به مسابقه از قبل روز باید جوان شمشیربازان. است مهم بسیار مسابقه از قبل مناسب استراحت

 در ام شمشیربازان دوست داریم ما بنابراین ،است ذهنی و یانجسم فشار مسابقه دارای. بخوابند زودتر بهتر است درون شهری داشته باشند،

 !وجود ندارد مسابقه برای خوب خواب یک از بهتر چیز هیچاینکه ضمن . ببرند مسابقه از را بهره بیشترین بتوانند تا باشند ممکن حالت بهترین

 شمشیربازی ةمسابق یک طول

 کی حدود بازی، شروع از قبلضمن اینکه . کشدمی  طول ساعت چهار حدود ضربه در یک مسابقة سبک آخرین تا ضربه اولین از کلی، طور به

 واندت می کل زمان مدت ،بیشتر می شود شمشیرباز و تعداد تر بزرگ مسابقات هرچه البته،. مورد نیاز است آمادگی برای گرم کردن و ساعت

 .است خوبی تخمین این نونهاالن ةمسابق اولین برای اما باشد، بیشتر

 یک. یریددر نظر بگ برنامهتنظیم  در بیشتری زمان بنابراین .دهد رخ مختلفی دالیل به است ممکن و یستن معمول غیردر شروع مسابقه  تأخیر

. نیدک برقرار ارتباط خود های تیمی هم یا مربی با تا دهد می شما به مسابقه از بعد کمی زمان ،مدت این زیرا است، کافی ساعته هفت زمانی ةباز

 جودو با حتی که چیزی ،خود دور هم جمع شوند رفاقت برای تقویت و غذایی ةوعد یک با ابقهمس پایان در عادت دارند بازیکنان اوقات بیشتر

 .دوباره در حال مُد شدن است گیریهمه

 مةه در دنتوان می هاشمشیرباز که شود می برگزار رویداد چندین آنها اغلب در زیرا کشند، می طول روز چند یا دو کشوری معموال های تورنمنت

 روز برگزار می شود. 2معموال در  هستندمسابقاتی که شامل رویداد تیمی نیز  .دارند متفاوتی ساختار مسابقات این از کدام هر. ندنک شرکت آنها

معموال در چهار روز برگزار می شود، و بازیکنی که قرار است در هر دو ردة سنی شرکت کند باید جوانان نوجوانان و مسابقات قهرمانی کشور اما 

  ور داشته باشد.حضدر مسابقات روز  8 به مدت

را  یربازشمش رُس جسمی و ذهنی نظر از تواندمی مسابقه طول در و قبل آدرنالین ترشح بکشد، طول ساعت چند فقط است ممکن بازی خود اگرچه

تراحت به سیک مهلت ا مسابقه از بعد کنید سعیلذا . کنیم شارژ خود را دوبارهمعمولی  زندگی به بازگشت از قبل است بنابراین بهتر. بکشد

 .هم کافی است باشد عصر یک اگر حتی .هستید سفر درگیر اگر خصوص به ،بدهید تانشمشیرباز

 

 کنترل اسلحه

 در اما. ودش گذاری عالمت و تأیید شمشیرباز باید تجهیزات شروع مسابقه از قبل ،و مسابقات بین المللی داخلی در مسابقات رسمی برون مرزی

در  و وسایل خود را چک نمایندبنابراین به شمشیرباهای خود تاکید کنید تا . شود نمی اعمال قانون این والًمعمو کشوری  محلی مسابقات

 .آن کمک بگیرند رفع صورت داشتن هرگونه اشکال از مسئولین فنی یا افراد وارد برای
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 هایقابتر برای. بود خواهد باز مسابقه مدت طول در هاین ایستگا را پیدا کنید. برگزاری محل ةکنترل اسلح ایستگاهدر مسابقات بین المللی 

 .از مسابقه این کار را بکنید قبل شب توانیدمی تر،بزرگ

 ابقهمس طول در را زیادی زمان کار، این انجام با. دهید انجام رویداد از قبل روز یککنترل اسلحه را  امکان صورت در که شود می توصیه بسیار

 داشتن آرامش در برای هاراه بهترین از یکی این. رفع کنید موعد از پیش مشکل احتمالی را هر توانید می همچنین و کرد خواهید جویی صرفه

 .کنند شروع موقع به را مسابقه تا کند می کمک برگزار کنندگان به ضمن اینکه. داردبرمی شما دوش از زیادی بار و است، مسابقه روز

وینت پ و همچنین ضعیف شدن احتمالی سیم های ظریف داخل شمشیر پارگی و سایش به دلیل استفاده مدتی از پس شمشیربازی هایسالح

، خراب باشدوسیله  انجام می شود، مسابقه هر شروع از قبل که ،داورکنترل اسلحة  در فرایند که صورتی در. شود خراب ممکن است شمشیر

 قهمساب از قبل ةهفت در را خود سالح که بخواهد خود مربی از شمشیربازتان براین بهتر است کهبنا. شود می جریمه زرد کارت با بازیکن

 .کند جلوگیری مشکل نوع این بروز از و باشد کامال سالم تا کند بررسی

عمیرکار ت یا مربی از. معمول است یمشکل با چنین شمشیربازان برخورد. نترسید دارد، وجود شما شمشیربازی تجهیزات یا سالح در مشکلی اگر

 داشته شکلم که ای اسلحه! خود بیافزایید آرامشد به یمی توان این اطالعات قبلی دانستن با و ،دهید انجام بایدری کا چه که بپرسید باشگاه خود

 .نخواهد بود هم شما شمشیرباز برای مسابقه پایان وجه هیچ به و نیست دنیا پایان باشد

 

 شمشیربازی مسابقات در مربیگری

 موردی این. داشت خواهید همراه مربی یک کشوری و ای منطقه ،محلی شمشیربازی مسابقات بیشتر در احتماالً  ،شما باشگاه ةانداز به گیبست

 کمک زانشمشیربا به مسابقه مدت طول در و بازی ها شروع از قبل معموال مربیان. تحقیق کنید آن مورد دربه مسابقه باید  رفتن از قبل که است

 .می کنند

 طول در ماالًاحت شما شمشیرباز بنابراین ند،کنمی برای کمک به تیم معرفی یک مربی ،مسابقات رسمی بزرگ طول در استانی هایباشگاه اکثر

 تنداش خوب، عملکرد ارائة برایته بال. نیست اینطور همیشه ،و شرایط زمان به گیبست اگرچه داشت، خواهد کنار خود در مربی یک مسابقات

 .دارد پیگیری را ارزش که است چیزی قطعاً اما نیست، ضروری مربیگری

 پوشند، را می خود کامل لباس وقتی شمشیربازها ةهم. نوشته باشید شمشیربازی روی وست را نام خود که شوید مطمئن باید کلی، طور به

 .کنندو شناسایی  تشخیصرا به راحتی بازیکنان  تا است و داوران مربیان برای سریع راه یک این! رسند می نظر به یکسان
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 ایرس مسئول او که باشید داشته خاطر به باالست، قطعاً تنش و اضطراب که حالی در. مسابقه اولین در مخصوصاً  کنید، اعتماد خود مربی به

 ر،داو قضاوت مورد در سؤالی گرا. کند راهنمایی فرآیند این در را شما تا دهید اجازه خود شمشیربازی مربی به. هست های تیم نیزشمشیرباز

 .بپرسید خود مربی از دارید، خود شمشیرباز جدول مورد در سردرگمی حتی یا سالح مشکل

 کند دفاع خودش از تا خودش دهید به شمشیربازتان اجازه

 ،مشیربازیش مسابقة اولین رد .می دهد استقالل یادگیری برای جوانان فرصتیبه  که است این شمشیربازی انگیز شگفت واقعا چیزهای از یکی

 .یدشو قدم پیش خودتان در هر کاری اینکه نه کند، طی خودش را خود مسیر شما حمایت با تا دهید اجازه فرزندتان به است ممکن که جایی تا

 باید کاری چه ددان نمی او اگر. دبپرس را خود سؤاالت و کمیتة فنی مراجعه کند میز به خودش دهید اجازه دارد، جدول مورد در مشکلی اگر

 ستندبای ها نزدیکی همان در حتماً باید والدین. کند سؤال تیم اعضای از یکی یا مربی از بخواهید او از دانید، نمی را آن پاسخ هم شما و دده انجام

 را کارها ماانج تا است هابچه برای ایالعادهفوق فرصت که مسابقه ضمن اینکه فراموش نباید بکنیم بدهند، نفس به اعتماد کن خودیباز به تا

 !داشته باشند بیشتری به نفس اعتماد احساس نیز که روی پیست شود می باعث این. کنند تمرین خودشان

 عادت آن به باید که ددار کردن گرم عادی روال یک او. ددار نیاز شما به چه کارهایی شمشیرباز که کنید حاصل اطمینان راستا، همین در

البته . ددار نیاز استراحت به چقدر مسابقه از قبل کهضمن اینکه او خودش باید بداند  ،دارد خود وسایل بندی بسته برای روشی ،باشد کرده

 یربازیشمش مسابقات. است تغییردر حال  همیشه ها بچه عادت های و دارند نیاز متفاوتی چیزهای به مختلف شمشیربازانفراموش نباید کرد که 

 .باشد برانگیز چالش اگر حتی ،می دهد به بازیکن خوبی احساس معموال که هستند انگیزهیجان رویداد یک

 ؟را ببینم ایجنت میچگونه می توان

نابراین به این ب .کند می منتشر را رسمی مسابقة هر نتایج ةلحظ به لحظه اطالعات که است سایتی شمشیربازیلینک انگارد مسابقات فدراسیون 

 .راجعه کنیدم العاده فوق مرجع

engarde-service.com/index.php?lang=en&Organisme=iranfencingfederation&Event 

 ة فنیمیتک به توسط داور پول ةبرگ تحویل و پول ها کل اتمام از پس بلکه شود، نمی روز به بازی هر با پول نتایج که باشید داشته توجه لطفاً

رعت س که دارد وجود توقفی آیا اینکه و زی هابا پیشرفت سرعت ،پول درموجود  شمشیربازان تعداد بهبا توجه البته . سایت به روز می شود

و به  پایان از پس دقیقه چند حذفی بازی های دوراما . بکشد طول ساعت دو تا یک از است ممکندور اول  دهد، می کاهش معموال را مسابقات

 .شودمی روزرسانیبه محض رسیدن نتیجه به کمیتة فنی
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این  .نندک دنبال آنالین صورت به را خود شمشیرباز نتیجة توانند می کنند، نمی شرکت دادروی این در دلیلی هر به که آنهایی ویژه به والدین،

 هر در نتا ههمرا تلفن با را سایت شما می توانید که خصوص به است، کننده سرگرم کار یک نیز دوستان و ها مادربزرگ و ها پدربزرگ برای کار

 .کنید مشاهده که هستید جایی

 کار این .شوید آشنا خود نظر مورد اطالعات یافتن مکان و آن ظاهر با بتوانید تا کنید بررسی مسابقه از قبل را سایتکه وب است این خوب ةاید

 مسابقه در خصاًش اگر بنابراین !باشد اعتیادآور تواند می نتایج بررسی که است این بدهیم باید که هشداری تنها. است پسند کاربر بسیار و آسان

 .کنید تماشا را بازی ها و برداریدگوشی  از بطور مرتب سرتان را که باشید داشته یاد به ید،کن می شرکت

 

 افتد؟ می اتفاقی چه شود حذف شمشیربازی اگر

 قیةب از بازی هر در بازنده شمشیرباز: دلیل این به شود می نامیده (مستقیم)حذف  یحذفدور   ها رقابت دوم دور که باشید داشته توجه لطفا

 .شود می حذف مسابقه

 در دور نیمه نهایی باخت و حذف شد بالفاصله شما شمشیرباز اگر بنابراین. گیرند می مدال برتر ةکنند شرکت 8 ملی، و ای منطقه مسابقات در

 غرور و یشاد ی،سرافراز باعث مربیان هم برای و والدین هم برای لحظه این زیرا او باید در مراسم توزیع مدال شرکت کند و !یدنرو خانه به

 .یادگاری نیز گرفته می شود عکس باشد که از آن می

 در سالن تا کنید ریزیبرنامه طوری ،نرسد مدالبه  و شد حذف یحذف دوراز  ه ایمرحل در یا دور پول پایان در شما شمشیرباز اگر حتی

 صورت بها ه بازی تماشای از آمده دست به شدان و است خوب انتها تا ابتدا از مسابقات فرآیند کل دیدن. کنید تماشا را مسابقات کل و بمانید

 احتمال که به ارقب باید با این چگونه آینده در مسابقات ببینید تا کنید تماشا خوب را خود تر ازباال بازی بازیکنان. است ارزشمند بسیار حضوری

 ،را ختلفم داوران گی قضاوتچگون وشیوة بازی بازیکنان  مربیگری، های سبک توانید می شما. کرد، برخورد کنید خواهیدبازی  آنها با دوباره زیاد

 .کنید و بررسی مشاهده ،دارند را خود خاص سبک که هر کدام

 در دخو زمان گذاری سرمایه مجموع، در. است شمشیربازی مورد درمورد نیاز  بینش کسب و ها تیمی هم تشویق برای عالی فرصت یک مسابقه

 قتو همه مسابقه، پایان در. است هفته آخر گذراندن برای ارزشمند العاده فوق راهی و است کننده مسرگر شمشیربازی مسابقات کامل روز یک

 الشچ مسابقات در که انگیزی شگفت و داغ احساسات و کنند صحبت مسابقات مورد در بگیرند، عکس خود های تیمی هم و مربی با تا دارند

 .نتیجه به توجه نبدوالبته  – کنند حسرا  ،به وجود می آید برانگیز
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 جشن پیروزی

 همچنین و برادرها و خواهر. خوبی استر بسیاایدة  کننده شرکت هر برای شمشیربازی روز یک از بعد خانه در بستنی جشن یک برگزاری

م ه کیک یک. لذت ببرد جشن این شیرین های خوراکی است می تواند از شمشیربازی عاشق که دیگری کس هر و ها مادربزرگ و ها پدربزرگ

 .در نظر گرفته شود بستنی برای قبول قابل جایگزین یک عنوان به تواندمی 

 آن ةنتیج خواه است، گذاشته سر پشت را خود های محدودیت و آن مسابقه محک زده در را خود که جوان شمشیرباز یک موفقیت از تجلیل

 است این خواهیم می ما آنچه. برای خانواده مهم بوده است او تالش که کند می القا او به آن، از کمتر یا انتظار می رفت که باشد چیزیهمان 

 .دهند ادامه خود کشیدن چالش به تا ببرند لذت مسابقه از شمشیربازان که

 

رای پیدا کردن شهامت ب که است دلیل همین به. است شمشیرباز شخص خود بلکه - نیست پیست طرف آن بازیکن شمشیرباز واقعی حریف

 !دارد را گرفتن جشن ارزش همسابق در شرکت و رقابت کردن

 شتریبی اطالعات هرچه اما ،کنندآغاز می  را یادگیری منحنی یککنند،  می تجربه را خود شمشیربازی مسابقة اولین ها خانواده موقعی که اگرچه

 مشیربازیش ةجامع هک باشید داشته خاطر به همیشه. کرد خواهید تجربه را کمتری مشکالت و داشت خواهید بهتری آمادگیدر آینده  کنید، کسب

 بگیرید، تماس ردیگیکنان باز والدین با بپرسید، خود باشگاه افراد از دارید، سؤالی یا نگرانی اگر. است کننده استقبال و کننده حمایت خانوادة یک

رای ب اینجار د ما ةهمحضور زیرا . دهیدب نظر هم وبالگ ه و سایر مقاله هایمقال این مورد درمی توانید  البته صد و .کنید صحبت خود مربی با

 !است یکدیگر رشد به کمک

Igor Chirashnya 

 


