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و  رشدتالش و در ادامة  و کوشی سختآن همه  از پس او. است یانگیز هیجان ةلحظ گیرد، می جدیدی امتیاز شمشیرباز یک که ای لحظه

 استانی، کشوری یا جهانی خود را ارتقاء می دهد.رده بندی  و بهبود را خود قبلی نتیجة نهایت در ،پیشرفت خود

 

کند،  یم ثبتورزشکار  یک سابقة ورزشی در شگفت انگیزی ةلحظ جدید رده بندی زندگی، از دیگری مقولة هر یا ورزش ایهجنبه  سایر مانند

 سابقاتدر م و ،هستند بندیهدر همیشه گریبانگیر شمشیربازان که آنجا از و .باشد مسابقه روز در فرد گاه واقعیجای نشانگر می تواند آن زیرا

 هویت از یبخش رنکینگ که گفت تواندمیبنابراین  شود،می استفاده برگزاری هر مسابقه ای از آن برای و ،گیردمی قرار آنها نام کنار در همیشه

 .را تشکیل می دهد شمشیربازان

 تبریک امتیازهای جدید کسب خاطر به خود شمشیربازان به اجتماعی های رسانه های پست و ها خبرنامه دراستان ها و کشورها  ،ها باشگاه

 دیگر طحسسطح و صعود به  یک از شدن التحصیل فارغ این رده بندی به معنی که رسد می نظر به. گیرند می جشن را موفقیت این و گویند می

 .آموزش زبان ةپیشرفت کالس بهها  مبتدی کالس از انتقال مانند است،

به شمشیرباز وارد  نیز زیادیقابل توجه  فشار ،یموفقیت چنین ناشی از کسب هیجان و شادی آن با زمانو هم. دارد رو دو سکه هر حال، این با

 .می شود

 کند نمی برابری ردة جدید با ذهنی نظر از واقعی عملکرد وقتی

 حد زا کمتر عملکرد مسابقه یک در بود، کرده کسب یباالی ردة تازگی به که شمشیربازی آن در که بودم وضعیتی شاهد من پیش، چندی

 ستتواننمی همچنین و کند، برآورده بود، کرده تعیین خودش برای که را استانداردهایی تواندنمی که کردمی احساس او. داد نشان را انتظارش

 .کند برآورده د،رکمی تحمیل او بر جدید بندیهدر دیرسمی نظر به که را یانتظار
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البته . دهد شکست ،دارند کمتری امتیاز که را یهایشمشیرباز باید همیشه است، کرده کسب را هدر این که حاال که کردمی فکر جوان دختر این

 و پایینهای رده شمشیرباز برابر در باید هستم، رده بندی نفر اول 61در حال حاضر جزو  من اگر"او می گفت:  .می کرد فکر یمنطق او در واقع

 "نیست؟ اینطور ،بشوم پیروز هدر بدون

 جواب این سوال هم بله و هم خیر است.

رده  شمشیربازیک  مقابل او اگر اما .کرد می زیادی تالش خود حرف اثبات برای اگرچه نداشت، حرف خود اثبات برای چیزی جوان دختر این

 .مسابقة رسمی بعدی هیچ تغییری در رده بندی او رخ نمی داد تا واقع در ؟می رفتاز بین رده بندی او آیا  خورد،می  شکست تر پایین

 .خوب نبود بود کسب کردهی که ده ابه اندازة ر شا یباز سطح که کرد می احساس او. مطرح نبود او برای رنکینگ دادن دست از حقیقتدر 

 .واقعی خود برابر نبود پتانسیل ردة جدید او با که انگار

 

 وجود ندارد اثبات برای چیزی

 یک ردة معین به شمشیرباز یک که زمانیو . قرار دارد سطحمسابقه در همان  آن در شمشیرباز یک که است این گواه خود خودی به هدر کسب

 .ندارد یبیشتر اثبات نیاز به ،می رسد

 فشار. والدینش و نه مربی نه ،ه بودنگفت او به را این کس هیچ. بود رفته خودش انتظارات سنگینی بار زیر ی ماباال مثال جوان آن دختر،واقعدر  

 تنها نه ریچنین تفک. بود بیهوده آشفتگی این که است این جریان قسمت بدترین و ه بود،شد او برای زیادی درونی آشفتگی باعث او ةخودساخت

 .نیز هست مضر خیلی هر ورزشکاریبرای  بلکه ،عبث و بیهوده است

زیرا . را به او نمی داد شمشیربازی واقعی عملکرد مورد در مجال فکر کردن آورد، می فشار خودش به که چیزهایی آن تمام سنگینی احساس

 .کنید تمرکز موثر طور به توانید نمی هستید فشار تحت وقتی

احساس رضایت  و است قهرمانان ة اصلیسازند نفس به اعتماد. به انسان می دهد زیادی آزادی ،خود اثباتاسیر نبودن در قید و بند حس 

 .ارائه کند را خود شمشیربازی عملکرد بهترین را قادر می سازد تابازیکن  که است عاملی خود عملکرد/امتیازداشتن از 

 شمشیربازی بندی رده درک

 یک در یعال جدید بندی رده یک کسب موارد، اغلب در. باشد بینی پیش قابل راحتی به که نیست چیزی شمشیربازی بندی رده در پیشرفت

 خصمش مسابقه یک در خود عملکرد برای اهدافی و است پیشرفت حال در که دارد را تصور این شمشیربازی هر البته،. رود نمی انتظار مسابقه

 .بیابد جدید دةر یک با را خود غیرمنتظره طور به تواند می شمشیرباز یک بنابراین و است ناپایدار بندی هدر سیستم اما دارد،
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ه یک مسابق امتیاز هرچه. روندمی از انتهای جدول رده بندی به پیش سپس و کنندمی شروع دهر بدون دوران ورزشی خود را معموال شمشیربازان

نابراین سعی ب امتیاز مسابقات قهرمانی کشور باالتر از مسابقات جایزه بزرگ است. مثال، برای. می کند پیشرفت سریع تر شمشیرباز باشد، باالتر

پس از شرکت در مسابقات قهرمانی کشور بتوانید امتیاز قابل توجهی  وعضو تیم استان خود بشوید،  ابتدا ش خود را بکنید تاالکنید حد اکثر ت

 .کسب کنیدبرای ارتقاء رده بندی خود 

 توانید می شما می شود. استفاده بندی هدر زا اتی معموالدر چیدن پول های دور مقدم. دشومی استفاده مسابقات از بسیاری در سیدبندی بندیدهر

 ةونح از مهمی بخش بندی هدر که است این مقاله آن کوتاه خالصة. بخوانید ما قبلی پست در پول بندی مسابقات را سیستم مشخصات

 .چیدمان جدول های دور مقدماتی مسابقات شمشیربازی را تشکیل می دهد

ی د )یعند، هیچ امتیازی به آنها تعلق نمی گیرندر پایان دور مقدماتی از مسابقات حذف می شو که شمشیربازهاییکه  کردفراموش نباید 

 .امتیاز( صفر

 

 است فوری( اسنپ شات )عکس یک بندی رده

 ،آید می به حساب زمانی آن محدودة مربوط به اسنپ شات یک تنها نه آن. ندارد یک بازیکن عملکرد ثبات با ارتباطی هیچ شمشیربازی بندی هدر

 .است مسابقه یک از اسنپ شات یک خاص طور به بلکه

به  مسابقه یک در شمشیرباز یک باالی ردة کسب. نیست داشته باشد تواند می شمشیرباز یک کهعملکردی  بهترین از بازتابی حتی ها رنکینگ

با  مشیربازش یک باشند، داشته حضور مسابقه در باتجربه و قوی شمشیربازان از زیادی تعداد اگر. دارد بستگی سایر افراد حاضر در مسابقه نیز

 ند،نباش باالیی سطح در روز آن در حاضر رقبای اگر ،هرچند که. شده است ظاهر خود عالی واقعاً عملکردبا  کسب ردة خوب می تواند ادعا کند که

 .کند کسب باالتری امتیاز می تواند شمشیرباز همان

 سیارزیرا مسابقات کشوری ب. است متفاوت کامالً کشوری مسابقات در رده همان کسب با استانی قهرمانی مسابقات در ردة باال کسب این، بر عالوه

 .است برانگیزتر چالش

مهم است،  ربسیا یزمان موقعیت آن تعیین قدرت شمشیرباز در برای و ،در برگزاری مسابقات تاثیر فراوانی دارد کلی طور به بندی هدر سیستم

 که بفهمند ایدب شمشیربازانبنابراین . است ارزشمند بسیار فصل طول درو  هآیند او در رشد برای بازیکن پتانسیل تعیینضمن اینکه برای 

 .چیست دهنده نشانبندی آنها  رده امتیاز

 چیزی آن از معنادارتر ،شمشیربازی در آنها کلی توانایی در زمینة ،بندی هدر کنند می فکر که بینیم می را شمشیربازانبرخی از  اوقات، خیلی

 جایی واقعیتاما . بینندمی  ندارد واقعی معنای هیچ که منسوخ سیستم یک از بیش چیزی را آن برخی دیگر دیگر، سوی از. هست واقعاً که است

 .این دو می باشد وسط در
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 را نشمشیربازا و ضعف قوت نقاط می تواند تا اندازه ای سنی ةرد هر کشوری بندی هدر که است این بسپارید خاطر به باید که مواردی از یکی

 .کند منعکس

 ست،نی شمشیرباز یک های قابلیت از جامعی ارزیابی وجه هیچ به و است خاص پارامترهای با ویژه ةلحظ یک از تصویری قطعاً رده بندی اگرچه

 .نیست مفیدی ابزار که نمی تواند باشد هم معنی این به اما

 خود واقعی ارزش دربرابر بندی رده

 بینیم،می المپیک هایبازیدر  را این ما. باشند داشته بد روزهای و خوب روزهای توانند می شمشیربازان که است ای گونه به شمشیربازی ماهیت

 زندگی در بالًق اگر حتی ،قرار گرفتند جهانشمشیربازی  ةصحن ترینبزرگ یسکو باالی در ناشناخته نسبتاً شمشیرباز دیدیم چند که جایی

. اندردهک جهش چندین رده که ایمدیده ی راشمشیربازان ما. افتد می اتفاق همین نیز بندی هدر مورد در. بودند نکردهکسب  نتیجه ای چنین خود

 .است فرآیند این ناهمواری از اینمونه و است، رایج امر این

 

 حاال" :مبه خودمان بگویی اینکه جای بهبنابراین، . دارد می نگه عقب را شمشیربازی هر بندی، هدر دلیل به خود از انتظارات از باالیی سطح داشتن

 یوبخ بازیکن من ، پس، در غیر این صورتدهم شکست را شمشیربازان رده پایین تر باید همیشه پس هستم، یک درجه شمشیرباز کیمن  که

 نم کهک بنابراین تالش می. بد روزهای هم و دارم خوب روزهایکه هم هستم  یک درجه شمشیرباز یک من" بیاندیشیم: اینگونه باید ،"!نیستم

 "کنم! بیشتر را مخوب روزهای

 آن. کار می رودب ابزار یکبعنوان  آن تنها ، زیرانیست برابر بازیکنی هیچ واقعی ارزش با شمشیربازی بندی هدر این مقاله این است که اصلی ةنکت

 عملکرد واندبت همیشه که در نظر بگیریم جادویی معیار نمی توانیم آن را بعنوان یکما . است گرفتن جشن برای وسیله ای آن. است برچسب یک

 .دهد نشان را یربازشیک شم

Igor Chirashnya 

 


