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 است. آمده ودوجبه  آنالین صورت به شمشیربازی مسابقات تماشای برای بیشتری های راه خوشبختانه ،شمشیربازی ورزشروافزون  دتوجه به رش اب

. تاس یافته افزایش اجتماعی های رسانه های فرم پلت و مستقل های سایت وب در مسابقات از باال کیفیت با ویدیوهای اخیر، سال چند در

 دنبال به که ورزشکارانی برای بزرگی منبع به که اند کرده آپلود را شمشیربازی ویدیوهای سایر و مسابقه ةشد ضبط فیلم هزاران ها کانال این

 .ندا شده تبدیل ،هستند خود رهن ارتقای و فیلم مطالعه

 

 چیز چهی. است معتبر های باشگاه و محترم مربیان با حضوری آموزش ورزش، این با شمشیربازان آشنایی برای راه بهترین که است ذکر به الزم

 اتبقمسا هایفیلم تماشای اگرچه. دهید انجام را آن چگونه و کاری چه که دهد دستور شما به مربی یک که بشود این جایگزین نمی تواند

 و یکالمپ ورزشکاران ،مختلف حریفان ةمطالع برای بهترین فرصت رویدادها این فیلماما تماشا و بررسی  ،بشود هاآن در شرکت جای دتوان نمی

 .می باشد خودتان حتی

 !کند می کمک شما شمشیربازی به می تواند چگونه مسابقات تماشای

 دارید اختیار در که را محدودی زمان آن و دهید می دست از را یادگیری فرصت احتماالً کنید، تماشا بدون وقفه انتها تا ابتدا از را مسابقه یک اگر

 بازیشمشیر ةمطالع برای ضروری هایکاریکی از راه مسابقه، فیلم مهم های بخش مجدد پخش و برگرداندن ،بین صحنه ها مکث. کنید می تلف

مورد  مشیربازانش تاکتیک های و ها تکنیک دقیق ةمطالع برای فرصتی د،نکنی دقت کنید می تماشا که مسابقاتی به اگر. می باشد فیلم از طریق

 .داشت نخواهیدنظر 

 بینید، می که را آنچه. شود می بازیکنان مختلف شکست و پیروزی باعث یهایچیز چه بفهمید تا کند می کمک شما به کوچک جزئیات ةمطالع

 هایهیافت از را شما ،آنها کردن مرور و بردارییادداشت. بنویسید را کند می زده شگفت یا گیج را شما آنچه همه، از تر مهم و ،عالقه نکات مورد

 .کندمی متمرکز ایدگرفته یاد مسابقه در رقابت هنگام آنچه بر را شما و سازدمی آگاه خود
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اینکه ن ضم !می باشدصحیح  مطمئنا شود می منجر به نتیجه که کاری هرالبته . برند می سود دیگران ویدیوها ةمطالع از شمشیربازان از برخی

 هک در حالی کند درک تمرین حین در را چیزی است ممکن ورزشکار یک. نکنید فکر حد از بیش برخی مواردبه  که به شما توصیه می شود

 سترشگ منظور به آن را توانید می که است مهارتی فیلم ةمطالع د،وشمی  گفته. شودآن ب متوجه کردن یک فیلم مرور حین در دیگری ورزشکار

 .دهید توسعه خود، زشیآمو پشتیبانی پنهان ةحافظ

 ضایی،ف آگاهی ةمطالع. هستند متفاوت بسیار چیز دو مسابقه یک در حضور و بازی یک دیدن که باشید داشته خود ذهن در را نکته این همیشه

 هایفیلم از. هستند متفاوتی کامالً تجربیات مسابقه بازی در مقایسه با شرکت در آن یک تماشای هنگام در ی یک حرکتاجرا و ،یعمق درک

 .کنید استفاده حریف ها ضعف نقاط از استفاده و خود، ضعف نقاط یافتن خود، فنی اصول تکمیل برای ابقاتمس

 شمشیربازی تولید محتوا در منابع بهترین

 FIE (Fédération Internationale d’Escrime) فدراسیون جهانی شمشیربازی

 است المللی بین شمشیربازی ةحاکم هیئت FIEفدراسیون جهانی شمشیربازی . است متفاوت کامالً مقولة یک المللی بین سطح در شمشیربازی

 .است مفید نیز کار تازه شمشیربازان برای حتی که است داده جای خودوب سایت  در را شمشیربازی های فیلم از وسیعی ةمجموع که

FIE رسمی کانال در را خود شمشیربازی اتمسابق ویدیوهای تمام FIE Fencing در خود YouTube مجدد پخش بر عالوه. کند می منتشر 

 همصاحب و رسانی آگاهی های کمپین تبلیغاتی، ویدیوهای مشهور، بازیکنان بازی های شامل FIE ویدیوهای برجسته، های فیلم و المپیک مسابقات

 یایدن جزئیات در زمینة خوبی بسیار کارهای و است باالیی العادهفوق تولید کیفیت دارای ی آنمحتوا. است جهانی کالس شمشیربازان با

 !کند می زده هیجان شمشیربازی مورد در را شما آنها محتوای در گذار و گشت. دهدمی انجام رقابتی شمشیربازی

FIE توانیدیم همیشه ،کنید ریزیبرنامه مسابقات برای دیدن توانیدن اگر اما کند،می پخش خود کانال در زنده صورت به را خود مسابقات همچنین 

 بطض شامل و دکش می طول ساعت چندین ویدئوها این از بسیاری. کنید تماشا دوباره هاآن پایان از پس را رویدادها ضبط و برگردید عقب به

 فراهم ورزش این ورزشکاران برای را فرصتی بلکه هستند، عالی مطالعه برای تنها نه طوالنی ویدئوهای این. می باشد برش بدون مسابقات ةزند

 ندرو و ،ببینند را مختلف برگزاری های مکان های گوناگون طرح باشند، داشته بازی ها بین تغییرهای ناگهانی از درستی درک تا ندک می

 !ستطال معدنآن واقعا یک . کنند تجربه شمشیربازان خود با همراه را مسابقات

 

 Cyrus of Chaosکانال 

ت که اکنون زمان آن اس شناسید،نمی را او هنوز اگر. است آنالین شمشیرباز ترین محبوب مسلماً فیشل اندرو شود، می یوتیوب از صحبت وقتی

 .کنید کانال او را دنبال

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=29dd9f7437&e=11eac97619
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 خود کار در آغاز که می کند تکیه ویدیویی تحلیل و تجزیه شیوة به در کانال خود ،یی رسیدشکوفا خود به شمشیربازی دوران اواخر در که اندرو

 مشکل کمبود ویدیوهای محتوایی در مورد با ی کاردر ابتدا اندرو حال، این با. می آموخت ورزش این مورد در از این طریق توانست می که آنجا تا

او که به  . کانالکند راه اندازی شمشیربازی ةدربار را خود کانال گرفت تصمیم پدرش تشویق و الهام با اندرو. بود روبرو اینترنت در شمشیربازی

 را جهانی جام قهرمانی جهان، مسابقات مانند شمشیربازی مسابقات از هاییفیلم عمدتاً معروف است (Cyrus of Chaos)گر آشوب کوروش نام

 را مهم رویدادهایبرخی  وآمریکا  رقهرمانی کشو بزرگ، جایزه مسابقات بازی های از ایمجموعه همچنین اندرو ایویدئوه. کندمی بارگذاری

 .دهندمی پوشش

تعطیل  با. دش تبدیل شمشیربازی تحلیل و تجزیه برای عالقه مورد مرجعمکان و  یک به سرعت به اندرو کانال کرد، پیدا شیوع کووید که هنگامی

 با ار طوالنی میزگردهای و کند مصاحبه شمشیربازی برتر مربیان و ورزشکاران از برخی با تا آورد دست به را تفرص این اندرو چیز، همه شدن

 ارائه ورزشی هب عمیق نگاهی و کندمی ارائه را باالیی سطح بینش و تحلیل و تجزیه نخبه، مربیان و مجریان با مکالمات این. کند میزبانی افراد این

 .اردد پوشش به نیاز که دهدمی

 در ینکات ورزشکار، یک عنوان به خود سوابق مورد در اندرو مصاحبه، این در. داشتیم گیری همه اوج در پیش سال چند را اندرو با گفتگو لذت ما

 در اندرو Cyrus of Chaos کانالبه  اگر .گوید می ما به دارد وجود او کانال و ورزش این برای آینده در آنچه و شمشیربازی، ةمطالع مورد

 !است العاده خارق واقعاً عامل های سیستم ةهم در او کانال! یکی از طرفداران پروپاقرص آن خواهید شد حتما کنید مراجعه یوتیوب

 Olympic Channelکانال 

 شد تأسیس 6102 تابستانی المپیک های بازی با همزمان و پیش سال شش شود، می اداره IOC کمیتة جهانی المپیک توسط که المپیک کانال

 بهتری نآنالی پوشش که امیدواریم قطعا ما و ،است کار این کانال اصلی محور این. کند منتشر آنالین بصورت جهان مختلف نقاط در را ها بازی تا

 .باشیم داشته 6162 سال در ها بازی از

 

 مسابقات تبرترینمع میزبان المپیک کانال. دارد وجود (پلتفرمسکو ) این شمشیربازی بخش در ویدیو 011 از بیش حاضر، حال در

 المپیک، یرویدادها ةهم پلتفرم این. شود می شپخ جهان شمشیربازان بهترین از برخی از زیبا و باال کیفیت با که مسابقاتی است، شمشیربازی

 .دکنمی عرضه را فینال و نیمه نهایی هایبازی مقدماتی، مسابقات جمله از

 شیربازانشم با مصاحبه مسابقات، ةخالصتا  ،گرفته زنده رویدادهای از ییبا محتوا یویدئوهاکانال  این المپیک، شمشیربازی مسابقات بر عالوه

 .عرضه می کند دیگر موارد بسیاری و متحرک های کلیپ کوتاه، های فیلم اخبار، تاریخی، مستندهای ،نامدار

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=29dd9f7437&e=11eac97619
https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=7407fa297a&e=11eac97619
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 رویداد مورد نظراز پنجرة استفاده 

وب سایت فدراسیون جهانی و انتخاب مسابقات با مراجعه به بهره می گیرند. بنابراین از پخش زندة مسابقات  FIEاغلب مسابقات رسمی امروزه 

 می توانید بازی های مهم مسابقاتپنجرة مسابقات  Livestream و کلیک روی گزینة Results & Competitionsگزینة مورد نظر در 

 تماشا کنید. آنالین تمورد نظر را بصور

 

 شمشیربازی ویدیوهای بهره گیری از

 را رقبایی و اه تیمی هم! هستند بخش الهام شمابرای  که باشید شمشیربازهایی دنبال به کنید، ترآسان خود برای را فیلم ةمطالع دوست دارید اگر

 محتوای نوع به و کنید دنبال اجتماعی های شبکه در را افراد این. آورند می ارمغان به شما برای را عایدی بهترین که قرار دهید مطالعهمورد 

 یمرینت روتین در شما مطالعات پیاده کردن نتیجة برای عالی راه یک این. کنید توجه گذارند می اشتراک به آنها که پست های شمشیربازی

 .است خود روزانة

 ابیجذ و تازه راه یدده می قرار مطالعه موردکه را  کسی وقتی اما .شود کننده کسل و کننده خسته زود خیلی تواند می ویدیوها مکرر تماشای

 را ابقاتیمس از برخی دارید، عالقه یخاص شمشیربازی ةبرنام یک به اگر! توجه را دارد ارزشکه واقعا  ،شود می باز شما شمشیربازی هنر با ارتباط در

 اجتماعی ةرسان باشگاه ها این آیا ببینید. کنید بررسی کنند، می میزبانی خود YouTube های کانال یا ها سایت وب در ها برنامه این که

 است ممکن زنی شمشیربازی مربیان و ورزشکاران بسیاری از. کنید توجه دارند شرکت ها برنامه این در که ورزشکارانی به و خیر یا دارند یاختصاص

 .باشند داشته آنها از گرفتن الهام و مطالعه برای معتبری منابع

 که دباشی ویدیوهایی مراقب. نگاه کنید اندکی شک و تردید با بینید می که چیزی هربه به شما اکیدا توصیه می کنیم که  ،حال عیندر 

 ات سعی خود را بکنید مقابل در و کنند،می ی را ارائهمشخص تمرینی هایروش یا دهندمی نشانبه گونه ای خاص  را شمشیربازی هایتکنیک

 همان ینیبرنامه های تمر از کند دریافت تواند می شمشیرباز یک که یادگیری ةتجرب بهترین زیرا .کنید توجه خود مربی هایتوصیه به بیشتر

شما  ظرن به و کنید می تماشا آنالین بصورت را شمشیربازی یک برنامة اگر. ، می باشدکند می شرکت آن در منظم طور به که است باشگاهی

 شک صورت در و اتکا کنید خود به حس درونی همیشه! است گونههمین  گاهی اوقات خوب است، اشتباه که برخی جاهای آموزش آن رسد می

 .کنید صحبت خود مربی با

 ماش تمرین برای عالی مکملی ومی باشد  پویاتر قهرمانان به آنها تبدیل و ورزشکاران آموزش برای مفیدی ابزار فیلم ةمطالع

 .است گرامیشمشیرباز 

Igor Chirashnya 


