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وظیفة . تاس مهم بسیار شمشیربازان برای تیغه دقیق حس لمسی ضمن اینکه ،دارد دقت به نیاز موارد بیشتر در شمشیربازی در امتیاز کسب

 آنجا به تنهباال و تنه پایین تاحرک از ترکیبی طریق از پوینت اینو  .برسانیم مخواهی می به جایی که پوینت شمشیر را که است این اصلی ما

و  کند، سبک امتیاز بتواند با آن که یابد دست دقتی آن به تا شود ایجاد خود شمشیرباز توسط کامل طور به باید دو این بین هماهنگی. رسد می

 مسابقه شود. در نهایت برندة

 

 یادیز بینش و ایم خوانده دقت بهبود برای را ترفندهایی و نکات ما ةهمو . شود می صحبت آن ةدربار ادزی شمشیربازی در که است موضوعی این

 قدیمی ایه ایده به نسبت جدیدی بینش یا اید، نشنیده قبالً که باشند چیزهایی مطرح شدة ذیل نکات از برخی مامیدوار. ایم شنیده مربیان از

 .می باشد جدید ةزاوی یک از مطالب به کردن نگاه واقع به آن نیاز داریم، در که چیزی اوقات گاهیزیرا ! دهندب شما به

 .دقت کنید تکنیک هفت لطفا به این ؟مدهی افزایش شمشیربازی در را خود دقت متوانی می چگونهحال ببینیم 

 را کاهش دهید سرعت بازی. 1

 به .نیست اینطور در واقع اما .گیرند می اشتباه بهتر بازی با را سریع بازی اغلب کار تازه شمشیربازان اما است، مهم شمشیربازی در سرعت

 خصوص بهتاکید می کنیم، . مسابقات در حتی. می تواند باشد دقت بهبود در گام اولین سرعت کاهش و ،آغاز کار در شمشیربازی در خصوص

 اما ،است گرفتن سرعت شما ی مغزغریز نفرما اولین نیستید برنده شما که زمانیزیرا ! است سخت العاده فوق کار اینالبته، . مسابقات در

 .کنند مبارزه این ویژگی با باید شمشیربازان

همة  هک حالی درو . کنید فکر تا دهد می فرصت شما به این کار. کند تالش سخت مسابقه طول در خود سرعت کاهش برای باید شمشیربازی هر

اما هرگز نباید فراموش  ،یمشو «ذِن» محدودة وارد تا درآورد کنترل تحت را ما مسابقات تا دهیم اجازه غریزه این به دوست داریم نهایت در ما
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 حفظ و وسعهت سرعت کاهش با را دقت مان بنابرای. کنیم حفظ را آناستحکام یافتة  تکنیک سپس و شود داده توسعه باید ابتدا کار این کنیم که

 .است صادق نیز تجربه با شمشیربازان برای حتیامر  این. کنیم می

 متوقف هستید، تمرینیک  اجرای حال در که هنگامی. کنید تمرین را سرعت کاهش عمداً هستید، تمرین حال در که زمانی :عملی تمرین

 .یدد خواهید را خود دقت بهبود بالفاصله در این صورت، شما .کنید مورد نظر کار سرعت نصف با آن را توانید می آیا ببینید سپس شوید،

 

 رلکس باشید. 2

 نترلک. باشند رلکس و شل ها عضله کهآید  می دست به زمانی دقت. است قدرتمند بسیارتاثیر آن  اما رسد، یم نظر به غیرمعمول مورد این

این فاکتور  واقع، در. شمشیربازی در فقط نه ،صدق می کند ها ورزش همة در این. است و رها شل عضالت از تر سخت بسیار منقبض عضالت

آنها  درگیر که اتیتمرین شما در استعداد شود می باعث رفتن شُل و آزاد کردن عضالتیادگ. است صادق نیز زندگی از ای زمینه هر در تقریباً

 .بدرخشد شده اید

 ضالتع داشتن نگه شل. دارد وجود زمینه این در یکشش تمرینات و فوم های غلتک مانند چیزهایی استفاده از برای قدرتمندی های استدالل

 .باشد دهکنن کمک خیلی تواند می ها تکنیک در زمان اجرای

 توان می و است آسان تنفس آمدکار تمرینات یادگیری. کنید کار کنند،می تقویت را آرامش که عمیق تنفس هایتکنیک روی :عملی تمرین

 نفستزیرا  – شماست فوق تصور چیزی نوع تمرینات ایننتایج . داد انجام مسابقه طول در استراحت هنگام در یا مسابقه از قبل سرعت به را آن

 ذهن و شده آرام شما اعصاب شوند،لکس ر تا دهد می اجازه شما عضالت به که تغییراتی کند، می ایجاد شما بدن در فیزیکی تغییرات عمیق

 .شود تمرکزم شما

 شوید آماده از قبل مسابقه برای. 3

ة و همه جانب نگر یکل ماهیت بر نم که اینجاست. است داشتن مناسب آمادگی حس از ناشی جهات بسیاری از دقت، همراه با خوب، عملکرد یک

یا نیمه شب به ، یدا هنکرد پیدا به این دلیل که بلیط مناسب برسید مسابقه به دیر اگر. کنید نمی رقابت انزوا در شما. کنم می تاکید شمشیربازی

 قبل  ساعت نیم شده اید مجبور ید کهیا طوری از خانه بیرون آمده باشخوابگاه رسیده باشید و موفق به پیدا کردن جای خواب مناسب نشوید، 
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 که هنگامی! ردربط دا مسابقهبه  هاچیزاین  ةهم بله،. باشید رلکس یا کنید تمرکز مسابقه آن در راحتی به توانید نمی ،از مسابقه به سالن برسید

 .یریدنگ نادیدههرگز  را مهم ةجنب اینبنابراین . گیرد می قرار تأثیر تحت مسابقه در شما دقت است، مشغول شما ذهن و نداشته باشید شآرام

 باید ینوالد که نیست معنا بدان این. کنند زیادی کمک توانند می دارند مناسب آمادگی خود در اینکه شمشیربازان به دادن اطمینان با والدین

 روی انندبتو جوان ربازانشمشی دوست داریم ما زیرا که. کنیم تقویت را خود فرزندو اعتماد به نفس  استقالل باید بلکه دهند، انجام را هاکار همه

 .کنند تمرکز به خوبی مسابقة خودپای خود بایستند و روی 

 نهاای. یدبخواب خوب از مسابقه قبل شب و ید،کن بندی بسته خوبآنها را . کنید چک بار دو وسایل خود را .بروید مسابقات به زودتر

رین ت اساسی که یکی از ،شما دقت بر موارد این که کنیم تأکید که است مهم اما کنیم، می صحبت آنها مورد در اغلب ما که هستند چیزهایی

 .گذارد می تأثیر نیاز های مسابقه است،

زمانی  برعکس ،گذارد میمنفی  تأثیر دقت بر چقدر کنید می آمادگی عدم احساس و دارید عجله وقتی که باشید داشته توجه :عملی تمرین

 در نتیجه و تکرار کنید و دوباره دوباره ین کار راشوید که ا می تشویق شما ،آمادگی قبلی موضوعتاثیر  درک با. هستید آماده خوبی به و آرام هک

 .شود میو آسان تر  تر آسان آینده در شما آمادگی فرآیند

 

 هدف گیری کنید. 0

 تفاقا همیشه گیری هدف هستند بازی حال در شمشیربازان که زمانی. نیست اینطور اما است، ای بیهوده کار یک این که رسد می نظر به بله،

 به بزنند هضرب خواهند می خود حریف یکجا به بدانند واقعاً اینکه بدون و پرند می پیست داخل به طفق شمشیربازان مواقع از بسیاری. افتد نمی

شما  هالبت. که گریبان گیر ما می شود است آسانی عادت این یکمتاسفانه و  ،را ارائه می کنند یبرهم و درهم بازیو یک . کنند میحرکت  جلو

 شیربازانشم! کنید می را کار این همیشه که نیست معنا بدان این اما باشد، کجا است ارقر شما هدفبهترین  دانید می که کنید می فکرهمیشه 

 .بازی کنند حس ششم با تنها توانند نمی

 را ادتع این باید شمشیربازان. شد وارد آن به باید که است عادتی حریف هدفبخشی از  مشخص کردن برای از وقت خود ثانیه از کسری گرفتن

را  این شما نبد که کنید فکر نباید هرگز و کنید انتخاب را هدفی بار هر باید شما. رودب کجا که داند می شما سالح که نکنید رتصو! دهند پرورش

 .آن را نشانه روید، تامین کند هاسلح با دارید قصد که را مکانی یافتن برای نیاز شما که ندارد وجود آموزشی هیچ. داند می

 یا اید کرده گیری هدفبازی  مواقع اکثر آیا که کنید مشخص کنید سعی و کنید چک تمرین یا شمشیربازی ةبقمسا یک از بعد: عملی تمرین

 !یدکن تالش آن بهبود برای توانید می سپس. باشید نکرده فکر اصال موضوع این به از بازی مقطعی در شما که دارد وجود احتمال این .خیر
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 کنید بررسیب با حریف را بطور مرت خود فاصلة. 5

 جلوی دح از بیشحملة بلند . دانند نمی واقعا که حالی در دارند فاصله خود حریف با چقدر دانند می که کنند می فکر شمشیربازان اوقات گاهی

 .می شود مرتبطما  دقت با مستقیم طور به پاکار نظر، این از. ی گیردرا م هدف دقیق زدن برای شمشیرباز توانایی

مورد  این اتاوق گاهی. خیر یا است همین شما مشکل ببینید تا کنید بازی فاصله با که است این ةاید بهترین دارید، مشکل حرکات دقت با اگر

 تموفقی مدتی برای است ممکن که حالی در. است صادق هستند رشد حال در که کودکانی برای ویژه به امر این! می باشد دقت ةمحرک نیروی

 حتی االًاحتم و کند، می تغییر شما دقت نتیجه در و شما ةفاصل کنند، رشد اینچ دو یا یک شما پاهای اگر اما اشیدب داشته خود دقت در بزرگی

اصلة ف متوجه شوید که است ممکنو بطور ناگهانی . دهد رخ نیز بازوها مورد در تواند می اتفاق همین. است افتاده اتفاق این که نمی شوید متوجه

 اندتو می حد از بیش بودن نزدیک! اند شده بزرگ شما دستان زیرا دارید، نیازبه آن  که است چیزی آن از تر نزدیک دست شما با هدف حریف

 .باشد مخرب دقت نظر از بودن دور ةانداز به

 همبارز در حریف از شما ةفاصل کنترل. آید می دست به زمان گذشت با که است مهارتی این اما است، دشوار فاصله مورد در قضاوت یادگیری

 .است مهم بسیار دقت ودبهب برای

 ةدریچ از. کند تمرین را آن که است گفته او به بار هامیلیون شاید مربی او و داندمی خوب را این شمشیربازی هر! پاکار تمرینات: عملی تمرین

ت ن نوع تمریناای روی و دوباره دوبارهتا  شود می ایجاد برای تان یمجدد دلیلدر این صورت  ،کنید نگاه اتاین نوع تمرین به خود دقت بهبود

 .سخت کار کنید

 

 دست تمرکز کنید مچبا کار  روی. 6

 التعض بازو و شانه عضالت. شود دقت در مشکل ایجاد باعث تواند می که کنند می خود استفاده ةشان از حد از بیش اوقات گاهی شمشیربازها

 مهم هدف مناسب تا حدودی بخش به شمشیر هدایت برای استفاده از این عضالت. کنند می ایجاد و گشادی را بزرگ حرکات که هستند بزرگی

 .دهند نمی شما به را دارید نیاز هدف دقیق زدن برای که صحیح دقت اما هستند،

 وسعةو ت ایجاد اینکهضمن . قا در همین استدقی شمشیربازی تفاظر. شود می حاصل انگشتان و دست مچ استفاده ازبا  دقت همراه با حرکت

 ایه ماهیچه برخالف. است مکرر تمرین طریق از عضالت رشد مستلزم دست مچ حرکت با. است یا کتف شانه با حرکت از دشوارتر بسیار آن

و  وندش می استفاده شمشیربازی برای که دست مچ عضالت گیرند، می قرار استفاده مورد روزمره زندگی دیگر موارد از بسیاری در که بازو بزرگ

 با قطف و تمرین با دارید نیاز آن به اینجا در که ظریفی حرکتی موتور کنترل. نیستند و متداول معمولی حرکت های چندان ،داریم نیاز آن به

 .بدست می آید تمرین
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 که مانیز کنید سعی ،(کنید می کار آن با که چیزی هر دیواری، هدف تنیس، توپ) کنید می انتخاب که هدفی هر از استفاده با: عملی تمرین

 شیوه را نای. استفاده کنید دست مچ از اتنه آرنج، یا شانه حرکت استفاده از بدون. بزنید ضربه هدف به ،اشته ایدد نگه ثابت کامالً را خود بازوی

 .کنید تمرین نیز پاتمرینات کار حین در

 کنید حفظدائما  را خود شمشیربازی صحیح گارد. 7

 نشد آماده برای آنها. دهند می دست از را هدفدر نتیجه  و گیرند میقرار  بصورت ایستاده خود پاهای روی تجربه بی شمشیربازان اوقات اغلب

 در اما ،می کنند کنترل به درستی را خود انگشتان و رعایت می کنند را مناسب ةفاصل: می دهند انجام درستی به را چیز همه نهایی ضربة برای

 .می دهند دست از را ضربه نهایت

 ،دوباره تکرار می کنیم. بازی در فاصلة نزدیک یا دفاع اجرای یک در خصوصاً م اند، ایستاده صاف آنها لحظه آخرین در که شود می معلومآنگاه 

 آن زا اجتناب حال، این با. است کرده اشاره موضوع این بهو بارها  بارها زیاد احتمال به شما مربی و است مرتبط پاکار تمرینات به این کارها ةهم

 هب شما شمشیر نوک حرکت ترتیب این به و. دهد می حرکت را خود باالتر سطوح به رسیدن برای ناخودآگاه طور به ما بدن زیرا است، دشوار

 .اصابت نمی کند هدفبه  موارد بیشتر در ختم می شود، و برود، به آنجا بود قرار و ،ی که در نظر داریدهدف آن غیر از دیگری جای

 چه هب ضربه متعلق کند نمی فرقی ،کنید اصالح را خود گارد نزدیک، یا در بازی و دفاع پس از ضربه هر از بعد کنید سعی: عملی تمرین

 ت باشددرس اولی اگر. دارید نگه خم را آنها اید شده موفق یا هستند صاف تان زانوهای آیا که کنید بررسی. حریف یاباشد  شما مال باشد، کسی

 !تمرین تمرین، رین،تم. کنید کار خود ةاولی گارد حفظ روی باید همیشه و شماست مشکل این که بدانید -

 

  دقتافزایش  جهتروی هدف  برای کار گذاشتن زمان

 این که است آن این دلیل و. است دقت بهبود برای با هدف شمشیربازی تمرین ام نکرده صحبت آن مورد در زیاد پست این در من که چیزی

خوشبختانه همة  بله،. هست کار این انجامدر حال  احتماالً شمشیربازی هر و را تشکیل می دهد دقت تمرینات فقرات ستونتمرینات نوع 

 !دهند می انجام را کار این شمشیربازها

 باکه  است بهتر همیشه اما .دارند را خود مزایای کدام از آنها هرو  ،متحرک هم و ثابت هم ،دارد وجود هدف های شمشیربازی از زیادی انواع

هدف  یا و دیوار به وصل شده فومیک تکه  تا گرفته قدیمی پدهای ماوس زا ساخت، چیزی هر از تقریباً توان می را هدف. کنید شروع ثابت هدف

 د،ز صدمه نخواهید چیزی به که گرفته اید رقرا ای منطقه در موقع تمرین که شوید مطمئن همیشه. آن را سفارش رهید توانید می که آماده ای

 .فرد یک خواه باشد مبلمان خواه
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نحوة تهیة هدف " مقالة به هاییایده یافتن برای توانیدمی و دارد، وجود گیخان ازیشمشیرب هدف درست کردن برای ایالعادهفوق هایراه

 .کنید نگاه "شمشیربازی برای تمرین در خانه

رای تاثیر آن ب زیرا ندهید تخفیف به خود هرگز در این کار. را تشکیل می دهد دقت بهبود از بزرگی بخش شمشیربازی هدفبا  تمرین

 !از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا است بدیهین کار ای – است واضح بسیارهمه 

 تکرار، تکرار تکرار، - اصل شمشیربازی است مهم ترین دقت

 اینکه گرم کند نمی بهتر شمشیربازی در را شما دقت یة خاصنکت یا ترفند هیچ. ندارد وجود مکرر تمرین برای جایگزینی هیچشمشیربازی در 

 .و دوباره دوباره و دوباره! دهید انجامبا تکرار  را کار این

 ستهخ تواند می این. دهند می انجام را تمرینات همین بارها و بارها کنند، می پیدا راه مسابقات المللی بین و ملی سطح به که شمشیربازانی

 تمرین هایکردن خود با این نوع  درگیر مزایای حال، این با. بزرگساالن برای هم و ها بچه برای هم ،است کننده خستههم  قطعا و باشد کننده

 زمانی تا ،دکنی تکرار بارها و بارها را کار این. دهید انجام بار صد یا بار پنجاه را حرکت یک که شوید متعهد! و قابل ارزیابی نیست قیمتی یتکرار

 !آورد خواهید دست به را دقت اما بدهید، دست از را شمارش است ممکن. زده اید ضربه هدف آن به بار چند که فراموش کنید که

 برخی و .انجام دهید نیت و هدف با را خود بازی های تمام کنید سعی. استاجر لقاب در بازی های تمرینی هم و سنتی در تمرینات هم کار این

 ورحض و رتفک میزان ةانداز به تنها تمرینی هر و فراموش نکنید که .کنید اجرا را شد صحبت آنها مورد در مقاله این در که تمرینی های تکنیک از

 .خواهد بود و نتیجه بخش مفید فایده در آن شما یعمل

 

 بزنیم هضرب حریف هدف به که است این کنیم می کار سخت بسیار آن برای ما که چیزی. باشد سخت شمشیربازان برای تواند می دقت با بازی

 فنون صلیا عناصر این از یکی دقت بر تمرکز. بشود دهکنن خسته است ممکن دهید می دست از ضربه را وقتی بنابراین آوریم، دست به را امتیاز و

 !کند ایجاد در تکنیک شما ای عمده تفاوت تواند می که است شمشیربازی

 .بدهد شما به بیشتری بینش تا باشد کرده کمک شما به نکات این امیدوارم

Igor Chirashnya 

 


