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 مقدمه

هدف این آئین نامه انتخاب روش واحدی در برگزاری کالسهای آموزشی ، آزمونهای ارتقاء سطح فنی به منظور حفظ استاندارد ورزش 

ان برابر با استاندارد بین المللی ، به نحوی که داوطلبین واجد شرایط بتوانند ضمن حضور فعال در فعالیتهای ورزشی اسپوکس ایـر

  .و ممتحنین با اجرای کامل این آئین نامه موجب ارتقاء سطح کیفی اسپوکس کشور گردند ودهاسپوکس در آزمونها شرکت نم

بطوری که یک ورزشکار اسپوکس  ،( برنامه ریزی شده استگاممرحله ) 5س در آموزش تکنیکهای پایه تا پیشرفته ورزش اسپوک

  ماید.ن پاسگام را در پنج ها  مورد نظر  تاکتیکتکنیک پایه و پیشرفته و با کلیه ابزارهای ورزش اسپوکس ،  با آن بایدبرای آشنایی 

حضور فعال ومستمر در ماه  16بطور طبیعی یک ورزشکار میتواند مهارتهای الزم پنج ابزار یا ماده های ورزشی اسپوکس را به مدت 

 فراگیرد. کالسهای آموزشی اسپوکس تحت نظر مربی رسمی انجمن 

برای هنرآموز یا ورزشکار در نظر گرفته   " 1گام ممتاز – 2گام ممتاز – 3" گام ممتازبه ترتیب  گام اولیه سه درجه ممتاز 5پس از  

 بدست می آید.شده که بر اثر تمرین و کسب تجربه در طول مدت فعالیت و حضور در رویدادهای مختف آموزشی و قهرمانی 
 

 احترامات بخش اول 

و همرزم  موجب صمیمیت ، افزایش همبستگي  شکسوتیپ ،و احترام به استاد  یاداي احترام در ورزش ضمن قدردان "فلسفه احترام"

باید اجراي  و پرسنل ارشد مربیان،  اساتید ارشدو تحكیم مباني انضباط مي گردد. و رعایت آن از طرف ورزشکاران ضروري است . 

 :است لیورزش اسپوکس  به طور كلي بر دو نوع به شرح ذ احترام. بخواهند ورزشکار آن را دقیقاً از 

پاها چسبیده و  ،در ناحیه کمر قرار گرفته   " شمشیر در دست چپد یا ورزشکار به استاد و یا ورزشکاران ارشداحترام شاگر .1

 به معنی سالم یا احترام گفته میشود."درود" قرار میگیرد" در همین حالت کلمه  سمت قلب دست راست مشت روی سینه چپ

" شمشیر در دست چپ،پاها چسبیده و درست راست نیزه ای پاسخ احترام اساتید به ورزشکاران و نیروهای تحت پوشش  .2

 به معنی پاسخ احترام گفته میشود."سپاس" مابین جناق سینه قرار میگیرد" در همین حالت کلمه 
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با  ییآن  آشنا یوکاربرد یکامل با ابزار و نحوه استفاده علم ییآشنا –ورزش اسپوکس  خچهیبا تار ییآشنا  ی"تئور"  .1

 و مسابقات یداور نیقوان

 یباشکوه هخامنش ریشمشآکیناکه : " کوتاه  یشمشیر اسفنج "  

طراحیش از طرف سکاها بوده ولی توسط پارسیان مشهور  و رفتهآکیناکه، یک گونه شمشیر یا خنجر بوده که توسط هخامنشیان بکار می

یر توان یافت(. این شمشگشترش یافت )حتی تأثیرش را در طراحی شمشیرهای بعدی چینی نیز میشد و به سرعت در تمام جهان باستان 

دوهزار و چهارصد ساله که در شهر همدان یافت شده است از جنس طال بوده و طولی نزدیک به چهل و چهار سانتی متر دارد. سبک 

این اثر  .ته آن به شکل سر دو شیر پرداخته شده استطراحی و ساخت این شمشیر متعلق به عصر هخامنشی بوده و دو طرف دس

 .امروزه در موزه ملی ایران نگهداری میشود

  اسپوکس" اسفنجی کوتاهمشخصات آکیناکه "شمشیر 

سانتی متر دسته آن می باشد. جنس  25سانتیمتر قبضه و  50سانتی متر است بطوری که  75طول شمشیر کوتاه اسفنجی اسپوکس 

  و اسفنج فشرده که کامال ایمن می باشد. کار با این ماده ورزشـی با یک دست میباشد. PVCاز لوله شمشیر تشکیل شده 

                                                        25 cm                                                 75 cm  

 

 

 " یا گارد ژاپنی در کشتی 50در  50گارد  –چپ و راست و بلند  گارد کوتاه ستقرارها " ا  

  رداربرخو خاصی همیتاز ا ورزش اسپوکس نیزو در  دمیشو بمحسو مهم مرا هاورزش متما  در دلتعا حفظ   یا استقرارگارد 

 باید مغز ايبر صلا ینو ا دنبو دهماآ یعنی ردگا . کند حملهو  عفاد خوبی به ندانتو زشمشیربا دشو می باعث دلتعا معد. ستا

 .دبو هداخو کمتر طسقو نمکاو ا بیشتر دلتعا باشد پایینتر ردگا عتفاار رقد هرچه. یددرآ ملکه رتبصو

  درجه"  90سرپنجه پای عقب با زاویه  رو به جلوگارد کوتاه چپ و راست برای فرم ها و مبارزه آکیناکه "سر پنجه پای جلو 

  نیزه ای ، تهاجمی و بیشتر پایین تنه استفاده میشود.بلند با مشخصات گارد کوتاه و برای ضربات گارد 

 گردد. یتنه م نییپا هیاز ناح  فیحر ازیمانع شدن کسب امت ی" اصوال برایگارد عرض سرشانه "گارد ژاپن 
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اه اصوال ضربات اصلی شمشیر کوتدر آکیناکه ضربه با نوک و کلیه قسمت قبضه اسفنجی مجاز است . " آکیناکهضربات  " .2

ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و  -تنه  انیم ضربه به -و راست سر ضربه به سمت چپ –سر  یضربه به باالشامل 

 می شود. ضربه نیزه ای به بدن و سر – ضربه به پاها –راست 

   

 

 

 

 

   ،پاییدن یا حراست است.پاد به زبان پارسی به معنی پاس  "پادها یا تکنیکهای دفاعی " .3

  :دفاع ضربه سرباال پاد 

  : و دستها تنه انیدفاع ممیان پاد 

  : پاها" تنه نییدفاع پاپایین پاد" 

 

 

 

 

 جاخالی دادن یا گریز از ضـربه حریف نیز از مهارتهای الزم در ورزش اسپوکستکنیکهای " هوشیاری - جاخالی دادن"  .4

 ورزشکار در طول مدت آموزش با آن آشنا می گردد.است که  برای ناحیه سر، بدن و پاها
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ل یاد گرفت حارا ضربه زدن ، دفاع کردن و جاخالی دادن  تکنیک های درواقع پس از اینکه ورزشکار اسپوکس"  تاکتیک"  .5

ف نسبت به حری برتری ورزشکارموجبات این فنون  باید مهارت نحوه استفاده از تکنیک ها را در بازی کردن آموزش ببیند که

  .اینجاست که فرق تکنیک و تاکتیک مشخص می شود او را فراهم می کند.

چگونگی به کار بردن آن تکنیک ها در  تاکتیک، اما  همان فنون و آیتم هایی است که به شما آموزش داده می شود تکنیک : تـوجه

به خاطر داشته . شرایط مختلف است ، زیرا هر کسی استیل خاص خودش را دارد و تاکتیکی عمل کردن برای هر کسی متفاوت است

تنهایی  تکنیک ها به .این شما هستید که باید از فنون و تکنیک های خود با تاکتیکی حرفه ای استفاده کنید تا موفق شوید باشید ،

.ارتقاء سطح تاکتیک با انجام تمرینات مستمر ، بازی با آدمک یا مسابقه خوب نیسنتد مگر آن که با تاکتیک حرفه ای اجرا شوند

  دادن انجام پذیر خواهد بود.

 اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف )هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله("  فرم"  .6

  ماده ورزشی یک فرم خاص وجود دارد و ورزشکار تکنیکهای آموزش دیده را در جهتهای در ورزش اسپوکس برای هر

 مختلف اجرا میکند.برای فرم نیز مسابقه طراحی شده و به بهترین اجرا جایزه تعلق می گیرد.
 

 ارتقاء سطح "  موارد آزمون"  .7

 اطالعات کامل درباره تاریخچه و قوانین آکیناکه 

 استقرارها 

 ضربات هیکل یاجرا 

 دفاع ها 

 جاخالی دادن ها 

 " اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف 

  دقیقه 3بازی با رده سنی دو تایم 

 قوانین مسابقات ماده آکیناکه .8

 ( در رده سنی هم برگزار می گردد.شمشیر وکاله قـرمز – شمشیر و کاله آبیمسابقات آکیناکه بین دو ورزشکار ) 

 و در دو بخش تک آکیناکه یا دوبل قابل اجرا می باشد.دی و تیمی برگزار مسابقات آکیناکه بصورت انفرا 

  متر مربع  8در  8متر مربع است و اجرای فـرم یا هنرهای فـردی در محوطه  6در  4آکیناکه ابعاد زمین یا محوطه مسابقه

زمین خاکی یا شنی و سالن های برگزار میشود. بازیهای اسپوکس در کلیه ماده های ورزشـی قابل اجرا در زمین چمن ، 

 ورزشی می باشد.

  مسابقه پایان می یابد. برنده مسابقه کسی است که در پایان  10دقیقه می باشد " با کسب امتیاز  3زمان بازی آکیناکه مدت

 را کسب نماید. 10وقت بازی بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد یا قبل از اتمام وقت بازی امتیاز 

 دقیقه بازی خواهند کرد و تا جایی ادامه می یابد که برنده مشخص  3ثانیه استراحت مجددا  30اوی شدن پس از در صورت مس

  گردد.   
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 امتیازات  .9

  )امتیاز 2هر ضربه به نقاط حفاظت شده سر )کاله ایمنی 

  امتیاز 1)نقاط مجاز(   دستها  –پاها  –هرضربه به بدن 

  اداش پ یک امتیازدر صورتی که بازیکن از تاکتیکهای زیبا و هنری )مجاز( استفاده نماید عالوه بر کسب امتیاز تعریف شده

 ضربه با خیز روی زمین " –ضربات چرخشی زیبا  –ضربات جهشی   "نیز به او داده می شود.

  .به ضربات همزمان دوبازیکن امتیاز داده نمیشود 

 اده میشود که اولین ضربه را با کیاپ کشیدن "فریاد زدن برای قدرت گیری " وارد نماید.به بازیکنی امتیاز د 

 امتیاز تعلق  "به ضربات وارد شده قبل از اعالم شـروع بازی، پس از قطع بازی توسط داور و بیرون از خط حد "محوطه بازی

 نمی گیرد.

 خواهد داشت یدر پ ینمره منف نیسالح در دست و افتادن آن بر زم یعدم تعادل در نگهدار. 

 .نمره منفی به منزله از دست دادن یک امتیاز به نفع حریف مقابل است 

 ها مهیاعمال ممنوعه و جر .10

 بیرون رفتن هر دو پای بازیکن از محیط مسابقه )خط حد( یک امتیاز به نفع حریف او را درپی دارد. 

  در پی دارد(." یک نمره منفی " هر گونه حمله به کلیه نقاط غیر مجاز ممنوع است  )تذکر و متعاقبا جریمه 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " هر ضربه و حمله با پا و دست ممنوع بوده". 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " سد کردن حمله رقیب با دست یا پا ممنوع بوده" 

  رفتاری از سوی مبارز به هر شکل ممکن که باعث توقف یا ایجاد اختالل در مسابقه گردد. به عنوان مثال بدون دلیل بر سر

 ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. مبارز داد بزند.

 .اجتناب از مسابقه یا به تاخیر انداختن آن ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

 .گرفتن،بغل کردن حریف ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

  ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.به عوامل برگزاری رفتار یا گفتار ناشایست یا اعتراض ناشایست توسط بازیکن یا مربی 

 جریمه در پی دارد.داور ممنوع بوده و  " بایس "یا بعد از فرمان پایان   " رو " ضربه زدن به حریف قبل از فرمان شروع 

  اگر یک بازیکن مرتکب خطای غیر عمدی شود در مرحله اول تذکر و در صورت تکرار ضمن ثبت اخطار برای وی یک امتیاز

 به نفع حریف ثبت میگردد.

  داور وسط و کنار تایید گردد. 3امتیازی توسط منشی ثبت میگردد که حداقل توسط دو داور از 

 گردد. هر اخطار بعنوان یک امتیاز برای حریف مقابل محاسبه می به میگردد.اخطارها در پایان راند محاس 

 گردد. زمانی که داور برای دادن امتیاز یا اخطار صرف میکند محفوظ است و جزء تایم مسابقه محسوب نمی 
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یر شمش و مسابقات یداور نیبا قوان ییآشنا -آن  یوکاربرد یو نحوه استفاده علم مربوطه کامل با ابزار ییآشنا ی"تئور"  .1

 اسفنجی بلند " سوســر "

  هایمشیرش "که در سمت چپ کمر می بستند دوره ساسانیان بلند ریشمش برگرفته از بلند یشمشیر اسفنجسوســر نام 

 .ساسانیان مثل پارتیان دولبه و بلند بودند

  اسپوکس بلند یاسفنج ری"شمش سوســرمشخصات" 

باشد.  یمتر دسته آن م یسانت 28قبضه و  متریسانت 72که  یمتر است بطور یسانت 100اسپوکس  ی بلنداسفنج ریطول شمش

 . باشدیدست م دوبا  یماده ورزشـ نیباشد. کار با ا یم منیو اسفنج فشرده که کامال ا PVCشده از لوله  لیتشک ریجنس شمش

                               28 cm                                                           72 cm 

 

  " استقرار آنر و ـنحوه گرفتن شمشیر سوس"  .2

 ست گرفته میشود .معموال پایی که جلو است همان دشمشیر سوســر با دو

البته  ودست وپای بعدی عکس آن عمل می کنند.باال دسته و قسمت دست 

ورزشکار در انتخاب گارد و نحوه قرار دادن دستها "باال و پایین دستها " 

 دودست صحیح گرفته شود.آزاد است. مهم این است که دسته سوســر باید با 

  . گارد بازی و اجرای تکنیکهای سوســر گارد کوتاه چپ یا راست است

بطوریکه یک پا جلو و پای دیگر به اندازه یک قدم عقب تر از پای جلو قرار 

می گیرد. با توجه به اینکه شمشیر اسفنجی بلند با دو دست گرفته میشود 

شناخته موثرترین و سریعترین گارد برای حمله ، ضد حمله و جاخالی دادن 

 شده است.

 "  شمشیر اسفنجی بلند " ضربات 

  ضربات سوسـر کامال شبیه آکیناکه است با این تفاوت دسته شمشیر با

در  ه می شود. فقط ضربه به جلو یا نیزه ای سوسـر با تک دست "دست جلو یا عقب " انجام میشود.تدو دست گرف

 است .ضربه با نوک و کلیه قسمت قبضه اسفنجی مجاز سـوسـر 
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 تنه  انیضربه به  م -ضربه به سمت راست کاله  –ضربه به سمت چپ کاله  –سر  یباالضربه  ات سوسر شامل :ضرب- 

کلیه ضربات در حالت جلوروی ، عقب روی چپ و راست انجام .  ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و راست و پا ها

 میگیرد.

ار اگر ورزشک می باشد. تر از آکیناکه دهیچیپ یسوســر کم یدفاع هاپاد ها یا  "سوسـر  پادها یا تکنیکهای دفاعی " .3

امکان دریافت امتیاز از حریف را سلب کرده و درصد دریافت امتیاز از هر  ردیفراگ یسوسر را بخوب یمهارت دفاع کردن ها

 داشته باشد.حمله حریف را امکان پذیر می نماید. هر دفاع می توانند یه حمله خوب به همراه 

  : دفاع در مقابل ضربه باالی سر و بالفاصله ضربه به حریفباال پاد 

 :دفاع در مقابل ضربات به میان تنه -در مقابل ضربه به دست  میان پاد 

  :دفاع در مقابل ضربات به پایین تنهپایین پاد 

مهارتهای  –ضد حمله  انواع (یفرض آدمک یرو کی)اجرا تکن سوسـر یچابک ناتیتمر –دادن جاخالی انواع "  کیتاکت"  .4

 کسب امتیاز در ضد حمله ها و پس از یک دفاع صحیح

 اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف )هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله("  فرم"  .5

 ارتقاء سطح موارد آزمون"  .6

 به شرح ذیل می باشد. 2موارد مورد نیاز برای ارتقاء سطع ورزشکار در گام 

 اطالعات کامل درباره تاریخچه و قوانین سوسـر 

 استقرارها 

 ضربات هیکل یاجرا 

 دفاع ها 

 جاخالی دادن ها 

 " اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف 

  دقیقه 3بازی  با سالح سوسـر در  دو تایم 

 سوسـرقوانین مسابقات ماده  .7

 ( در رده سنی هم برگزار می گردد.وکاله قـرمزشمشیر  – شمشیر و کاله آبیمسابقات سوسـر بین دو ورزشکار ) 

 .مسابقات سوسـر بصورت انفرادی و تیمی برگزار می گردد 

  متر مربع  8در  8متر مربع است و اجرای فـرم یا هنرهای فـردی در محوطه  6در  4ابعاد زمین یا محوطه مسابقه سوسـر

 زمین خاکی یا شنی و سالن های ورزشی می باشد.برگزار میشود. بازیهای سوسـر قابل اجرا در زمین چمن ، 

  مسابقه پایان می یابد. برنده مسابقه کسی است که در پایان  10دقیقه می باشد " با کسب امتیاز  3مدت زمان بازی سوسـر

  را کسب نماید. 10وقت بازی بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد یا قبل از اتمام وقت بازی امتیاز 

 دقیقه بازی خواهند کرد و تا جایی ادامه می یابد که برنده مشخص  3ثانیه استراحت مجددا  30وی شدن پس از در صورت مسا

 گردد.    
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 امتیازات  .8

  امتیاز 2 "فقط قسمت خارجی پا مجاز است" ضربه به  پاها " و کاله ایمنی"هر ضربه به نقاط حفاظت شده سر 

  امتیاز 1(   نقاط مجاز دستها  ) –هرضربه به  نقاط باال تنه 

  اداش پ یک امتیازدر صورتی که بازیکن از تاکتیکهای زیبا و هنری )مجاز( استفاده نماید عالوه بر کسب امتیاز تعریف شده

تشخیص ضربه هنری با داور وسط  " دفاع خوب و ضربه – ضربات چرخشی زیبا –ضربات جهشی   نیز به او داده می شود."

 است.و تایید داوران کنار 

  به ضربات همزمان دوبازیکن امتیاز داده نمیشود. به بازیکنی امتیاز داده میشود که اولین ضربه را با کیاپ کشیدن "فریاد زدن

 برای قدرت گیری " وارد نماید.

 خواهد داشت یدر پ ینمره منف نیسالح در دست و افتادن آن بر زم یعدم تعادل در نگهدار. 

  به شرطی که عمدی از طرف حریف مقابل وجود نداشته باشد" یک زمین خوردن یا تماس زانو با زمین در این ماده ورزشی"

 مقابل می باشد. نمره منفی بازیکن به منزله یک امتیاز به نفع حریف  نمره منفی در پی دارد.

 ها مهیاعمال ممنوعه و جر .9

 قه )خط حد( یک امتیاز به نفع حریف او را درپی داردبیرون رفتن هر دو پای بازیکن از محیط مساب. 

  ممنوع است  )تذکر و متعاقبا جریمه مانند بازوها ، کشاله داخلی ساق و ران پا و گردن هر گونه حمله به کلیه نقاط غیر مجاز

 در پی دارد(" یک نمره منفی " 

 به استثنا ضربه نیزه ای که با  بوده و هر ضربهبا دو دست مجاز ورزشی اسپوکس سالح و ضربه زدن در این ماده  نگرفت "

  یک دست مجاز است " با یک دست عالوه به غیرمعتبر بودن، تذکر و نمره منفی در پی خواهد داشت .

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " هر ضربه و حمله با پا و دست ممنوع بوده". 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " سد کردن حمله رقیب با پا ممنوع بوده" 

  رفتاری از سوی مبارز به هر شکل ممکن که باعث توقف یا ایجاد اختالل در مسابقه گردد. به عنوان مثال بدون دلیل بر سر

 ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. مبارز داد بزند.

 ابقه یا به تاخیر انداختن آن ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.اجتناب از مس 

 .گرفتن،بغل کردن حریف ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

  ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.به عوامل برگزاری گفتار یا اعتراض ناشایست توسط بازیکن یا مربی  ،رفتار 

  داور ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. " بایس " ایستیا بعد از فرمان " رو " شروعضربه زدن به حریف قبل از فرمان 

  اگر یک بازیکن مرتکب خطای غیر عمدی شود در مرحله اول تذکر و در صورت تکرار ضمن ثبت اخطار برای وی یک امتیاز

 به نفع حریف ثبت میگردد.

  ط و کنار تایید گردد.داور وس 3داور از  2امتیازی توسط منشی ثبت میگردد که حداقل توسط 

 .گردد. هر اخطار بعنوان یک امتیاز برای حریف مقابل محاسبه می اخطارها در پایان راند محاسبه میگردد 

 گردد. زمانی که داور برای دادن امتیاز یا اخطار صرف میکند محفوظ است و جزء تایم مسابقه محسوب نمی 
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  فراتر از آکیناکه تک می باشد و آکیناکه دوبل در واقع مهارتی

ورزشکار پس از کسب تجربه در ماده " آکیناکه تک و سـوسـر" 

حال یاد میگیرد به آکیناکه دوبل تمرین و مسابقه دهد. با توجه به 

ماده ورزشی مهارتی خاص را طلب میکند ، یکی از ماده اینکه این 

های زیبا ، پر انرژی می باشد. کسب امتیاز در این ماده ورزشی 

دشوار تر از ماده های دیگر ورزش اسپوکس است. درواقع یک 

شمشیر نقش دفاعی دارد و دیگری برای حمله و کسب امتیاز عمل 

دفاعی آزاد است ، شمشیر تهاجمی و انتخاب رزشکار در و .میکند

همچنین هردو شمشیر هم میتواند دفاع کند و هم ضربه زده و کسب 

 امتیاز نماید.

با  آکیناکه دوبلدر ماده  ، ضربات و پاد یا دفاع استقرار یا گارد  " پادها یا تکنیکهای دفاعـی -ضربات  -استقرارها "  .1

 مشترک می باشد. تک ماده آکیناکه

کسب  کیانواع تاکت –ضد حمله  انواع (یفرض آدمک یرو کی)اجرا تکن یچابک ناتیتمر –جاخالی انواع "  کیتاکت"  .2

 ازیامت

 اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف )هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله( " آکیناکه دوبل  1 فرم"  .3

 ارتقاء سطح موارد آزمون"  .4

 شرح ذیل می باشد.به  3موارد مورد نیاز برای ارتقاء سطع ورزشکار در گام 

 استقرارها 

 ضربات هیکل یاجرا 

 دفاع ها 

 جاخالی دادن ها 

 " اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف 

 2  با آکیناکه دوبلبا  دقیقه مسابقه  3تایم 

 آکیناکه دوبل شبیه آکیناکه تک بوده با این تفاوت آکیناکه دوبل مهارت ویژه ای نیاز دارد.مسابقات ماده  نیقوان 
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 نیزه و مسابقات یداور نیبا قوان ییآشنا -آن  یوکاربرد یو نحوه استفاده علم مربوطه کامل با ابزار ییآشنا ی"تئور"  .1

 " زوبین تک" تک سواسفنجی 

  های زهیننیزه یا آرشتا یاشا یکی از سالح های موثر و مهم در دوران جنگ ایران باستان بوده است. محور یا اندازه 

 یاز سو هازهیاستفاده از ن .شدندیشش تا هفت پا )حدودا دو متر( بودند و از چوب درخت زغال اخته ساخته م انیرانیا

ارتش  یواحدها نیداران از مهمتر زهین یواحدها، گرددیبازم انیاسلحه به دوران هخامنش نیسنگ یهاکاتافراکت یواحدها

 دار بود. زهین کیهده بر ع زیدرجه در ارتش ن نیبودند و باالتر انیهخامنش

 اسپوکس زوبین تک سو"  نیزه مشخصات" 

باشد. جنس  یمتر دسته آن م یسانت 100قبضه و  متریسانت 50که  یمتر است بطور یسانت 150اسپوکس  نیزه تکسوطول 

 . باشدیدست م دوبا  یماده ورزشـ نیباشد. کار با ا یم منیو اسفنج فشرده که کامال ا PVCشده از لوله  لیتشک ریشمش

100cm                                                                       50 cm        

 

 

اصوال استقرار و گارد در سالح های اسپوکس آزاد است و ورزشکارمعموال استقرارها "  "  .2

گاردی را انتخاب میکند که بتواند حالت دفاعی خود را حفظ و به موقع با چابکی خاص حالت 

گارد نیزه کوتاه که بیشتر در هنگام دفاع و تهاجمی گرفته و از حریف خود امتیاز کسب نماید. 

 د و در هنگام تهاجم به گارد بلند تبدیل می گردد.آماده باش استفاده می شو

ده زبا نوک و کلیه نقاط امن نیزه "قبضه اسفنجی"  اسلحه آرشتی یا زوبین هضرب " ضربات "  .3

 )نقاط محافظت شده کاله نقاب دار(  و صورت  ضربه به سر -حرکات چرخشی یا پروانه  می شود.

 و" قسمت بیرونی پا "  ، پاها ضربه به دستها -)شکم ، پهلوها و پشت ( تنه  انیضربه به م  -

. ضربات نیزه ای یکی از ضربات اختصاصی بوده و پاداش اضافه بهمراه سرشانه ها چپ و راست

این ماده ورزشی توسط هر دودست مهار میشود و فقط ضربه نیزه ای با یک دست  خواهد داشت.

 مجاز است.

سالح زوبین عالوه بر حمله یک سالح دفاعی دارای قدرت مانور بسیار زیاد است. پیامد هر "تکنیکهای پاد یا دفاعی "   .4

 باال "باال پاد" دفاعدفاع  –"پایین پاد"دفاع هوشیارانه زوبین یک حمله و کسب امتیاز موفق است. دفاع ضربات پایین تنه 

 میان تنه " میان پاد " و دفاع ضربات نیزه ای

 سطح "  ارتقاء موارد آزمون"  .5

 - مربوطه یو چابک یاستقامت – یسرعت ناتیتمر -استقرارها  –دفاع ها  –ضربات  هیکل یاجرا -اجرای فـرم اصلی و ابداعی 

 دقیقه 3تایم  1هر سالح  زوبین ( -آکیناکه دوبل  –) آکیناکه کوتاه و بلند  مربوطه یمسابقه با رده فن
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 زوبین تک سر یا آرشتایاشا"ورزشی نیزه تک سر " قوانین مسابقات ماده  .6

 ( در رده سنی هم شمشیر وکاله قـرمز – شمشیر و کاله آبیمسابقات زوبین تک سر بین دو ورزشکار ) بصورت انفرادی و

 تیمی برگزار می گردد.

 متر  8در  8متر مربع است و اجرای فـرم یا هنرهای فـردی در محوطه  8در  8سر  ابعاد زمین یا محوطه مسابقه زوبین تک

 قابل اجرا در زمین چمن ، زمین خاکی یا شنی و سالن های ورزشی می باشد. زوبین تک سرمربع برگزار میشود. بازیهای 

  برنده مسابقه کسی است که در پایان مسابقه پایان می یابد.  10دقیقه می باشد " با کسب امتیاز  3مدت زمان بازی سوسـر

 را کسب نماید. 10وقت بازی بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد یا قبل از اتمام وقت بازی امتیاز 

  دقیقه بازی خواهند کرد و تا جایی ادامه می یابد که برنده مشخص  3ثانیه استراحت مجددا  30در صورت مساوی شدن پس از

 گردد.    

 امتیازات  .7

  امتیاز 2ضربه به نقاط حفاظت شده سر )کاله ایمنی( هر 

  امتیاز 1دستها  )نقاط مجاز(   –هرضربه به  نقاط باال تنه 

   )امتیاز 2هرضربه به  پاها  )فقط قسمت خارجی پا مجاز است 

  اداش پ ک امتیازیدر صورتی که بازیکن از تاکتیکهای زیبا و هنری )مجاز( استفاده نماید عالوه بر کسب امتیاز تعریف شده

  دفاع خوب و ضربه –ضربات چرخشی زیبا  –ضربات جهشی  -ضرات نیزه ای "به سر و باال تنه "  نیز به او داده می شود."

 .تشخیص ضربه هنری با داور وسط و تایید داوران کنار است 

  .به ضربات همزمان دوبازیکن امتیاز داده نمیشود 

  اولین ضربه را با کیاپ کشیدن "فریاد زدن برای قدرت گیری " وارد نماید.به بازیکنی امتیاز داده میشود که 

 خواهد داشت یدر پ ینمره منف نیسالح در دست و افتادن آن بر زم یعدم تعادل در نگهدار. 

  زمین خوردن یا تماس زانو با زمین در این ماده ورزشی "به شرطی که عمدی از طرف حریف مقابل وجود نداشته باشد" یک

 مقابل می باشد. نمره منفی بازیکن به منزله یک امتیاز به نفع حریف  نمره منفی در پی دارد.

 ضربه زدن برای کسب امتیاز با یک دست در این ماده ورزشی مجاز است 

 ها مهیاعمال ممنوعه و جر .8

  داردبیرون رفتن هر دو پای بازیکن از محیط مسابقه )خط حد( یک امتیاز به نفع حریف او را درپی. 

  ممنوع است  )تذکر و متعاقبا جریمه مانند بازوها ، کشاله داخلی ساق و ران پا و گردن هر گونه حمله به کلیه نقاط غیر مجاز

 در پی دارد(" یک نمره منفی " 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " هر ضربه و حمله با پا و دست ممنوع بوده". 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " سد کردن حمله رقیب با پا ممنوع بوده" 
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  رفتاری از سوی مبارز به هر شکل ممکن که باعث توقف یا ایجاد اختالل در مسابقه گردد. به عنوان مثال بدون دلیل بر سر

 ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. مبارز داد بزند.

  از مسابقه یا به تاخیر انداختن آن ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.اجتناب 

 .گرفتن،بغل کردن حریف ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

  ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.به عوامل برگزاری گفتار یا اعتراض ناشایست توسط بازیکن یا مربی  ،رفتار 

  داور ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.  " بایس "ایست یا بعد از فرمان  " رو " شروعضربه زدن به حریف قبل از فرمان 

  اگر یک بازیکن مرتکب خطای غیر عمدی شود در مرحله اول تذکر و در صورت تکرار ضمن ثبت اخطار برای وی یک امتیاز

 به نفع حریف ثبت میگردد.

  وسط و کنار تایید گردد. داور 3امتیازی توسط منشی ثبت میگردد که حداقل توسط دو داور از 

 .گردد. هر اخطار بعنوان یک امتیاز برای حریف مقابل محاسبه می اخطارها در پایان راند محاسبه میگردد 

 گردد. زمانی که داور برای دادن امتیاز یا اخطار صرف میکند محفوظ است و جزء تایم مسابقه محسوب نمی 

 

 

 

 اسپوکس دوسـرزوبین "  نیزه مشخصات" 

طول و  متریسانت 50 قبضه سالح به ابعاداز ـر چپ و راست دو س که یمتر است بطور یسانت 200اسپوکس  دو سـرنیزه طول 

و اسفنج  PVCشده از لوله  لیتشک ریجنس شمش .  می باشدمتر  یسانت 100به ابعاد  بین دو قبضه  ادسته سالح متشکیل شده و 

 .باشدیدست م دوبا  یماده ورزشـ نیباشد. کار با ا یم منیفشرده که کامال ا

             50 cm                                        100 cm                                     50 cm 

 

است با این تفاوت که قبضه این ماده ورزشی در  رسـ همه این موارد شبیه زوبین تک"  پادها  –ضربات  –" استقرارها  .1

با دو دست قسمت وسط سالح را بگیرد و نسبت سانتی متر طراحی شده است و ورزشکار باید قسمت  50هردوطرف به ابعاد 

 به زوبین تکسو به مهارت و کنترل بیشتری نیازمند است.

ه ضرب -ضربه به سمت راست کاله  –ضربه به سمت چپ کاله  –سر  یضربه به باال -حرکات چرخشی یا پروانه " ضربات "  .2

. کلیه ضربات با دو دست و ضربه نیزه ای با یک دست مجاز و سرشانه ها چپ و راست ، پاها ضربه به دستها -تنه  انیم  به 

 است.

 پایین پاد( –میان پاد  –)باال پاد پادها یا دفاع های آرشتایاشا دوبل عبارتند از  "  پادها " .3
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 ازیکسب امت کیانواع تاکت –ضد حمله  انواع (یفرض فیحر یرو کی)اجرا تکن یچابک ناتیتمر –جاخالی انواع "  کیتاکت"  .4

اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف )هدف  ابتکار ، اعتماد بنفس ، هارمونی و هماهنگی ابداعی "  -استاندارد   فرم"  .5

 اعصاب و عضله(

 یسرعت ناتیتمر -استقرارها  –دفاع ها  –ضربات  هیکل یاجرا -اجرای فـرم اصلی و ابداعی ارتقاء سطح "  آزمونموارد "  .6

 (تک و دوسـرزوبین  - آکیناکه دوبل -) آکیناکه کوتاه و بلند  مربوطه یمسابقه با رده فن - مربوطه یو چابک یاستقامت –

 

 زوبین تک سر یا آرشتایاشا"ورزشی نیزه تک سر " قوانین مسابقات ماده  .9

  ( در رده سنی هم برگزار می گردد.شمشیر وکاله قـرمز – شمشیر و کاله آبیسر بین دو ورزشکار ) دومسابقات زوبین 

  سر بصورت انفرادی و تیمی برگزار می گردد. دومسابقات نیزه 

  متر  8در  8متر مربع است و اجرای فـرم یا هنرهای فـردی در محوطه  8در  8سر  دوابعاد زمین یا محوطه مسابقه زوبین

 مربع برگزار میشود. بازیهای سر قابل اجرا در زمین چمن ، زمین خاکی یا شنی و سالن های ورزشی می باشد.

  نده مسابقه کسی است که در مسابقه پایان می یابد. بر 10دقیقه می باشد " با کسب امتیاز  3 دو سـرزوبین مدت زمان بازی

 را کسب نماید. 10پایان وقت بازی بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد یا قبل از اتمام وقت بازی امتیاز 

  دقیقه بازی خواهند کرد و تا جایی ادامه می یابد که برنده مشخص  3ثانیه استراحت مجددا  30در صورت مساوی شدن پس از

 گردد.   

 امتیازات  .10

  )امتیاز 2هر ضربه به نقاط حفاظت شده سر )کاله ایمنی 

  امتیاز 1دستها  )نقاط مجاز(   –هرضربه به  نقاط باال تنه 

   )امتیاز 2هرضربه به  پاها  )فقط قسمت خارجی پا مجاز است 

 اداش پ یک امتیازه در صورتی که بازیکن از تاکتیکهای زیبا و هنری )مجاز( استفاده نماید عالوه بر کسب امتیاز تعریف شد

  دفاع خوب و ضربه –ضربات چرخشی زیبا  –ضربات جهشی  -ضرات نیزه ای "به سر و باال تنه "  نیز به او داده می شود."

 .تشخیص ضربه هنری با داور وسط و تایید داوران کنار است 

  .به ضربات همزمان دوبازیکن امتیاز داده نمیشود 

 اولین ضربه را با کیاپ کشیدن "فریاد زدن برای قدرت گیری " وارد نماید. به بازیکنی امتیاز داده میشود که 

  به ضربات وارد شده قبل از اعالم شـروع بازی، پس از قطع بازی توسط داور و بیرون از خط حد "محوطه بازی" امتیاز تعلق

 نمی گیرد.

 خواهد داشت یدر پ ینمره منف نیسالح در دست و افتادن آن بر زم یعدم تعادل در نگهدار. 

  زمین خوردن یا تماس زانو با زمین در این ماده ورزشی "به شرطی که عمدی از طرف حریف مقابل وجود نداشته باشد" یک

 مقابل می باشد. نمره منفی بازیکن به منزله یک امتیاز به نفع حریف  نمره منفی در پی دارد.

  ورزشی مجاز استضربه زدن برای کسب امتیاز با یک دست در این ماده 
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 ها مهیاعمال ممنوعه و جر .11

 بیرون رفتن هر دو پای بازیکن از محیط مسابقه )خط حد( یک امتیاز به نفع حریف او را درپی دارد. 

  ممنوع است  )تذکر و متعاقبا جریمه مانند بازوها ، کشاله داخلی ساق و ران پا و گردن هر گونه حمله به کلیه نقاط غیر مجاز

 در پی دارد(" یک نمره منفی " 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " هر ضربه و حمله با پا و دست ممنوع بوده". 

  در پی دارد" یک نمره منفی " تذکر و متعاقبا جریمه " سد کردن حمله رقیب با پا ممنوع بوده" 

 ا ایجاد اختالل در مسابقه گردد. به عنوان مثال بدون دلیل بر سر رفتاری از سوی مبارز به هر شکل ممکن که باعث توقف ی

 ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. مبارز داد بزند.

 .اجتناب از مسابقه یا به تاخیر انداختن آن ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

 .گرفتن،بغل کردن حریف ممنوع بوده و جریمه در پی دارد 

  ممنوع بوده و جریمه در پی دارد.به عوامل برگزاری گفتار یا اعتراض ناشایست توسط بازیکن یا مربی  ،رفتار 

  داور ممنوع بوده و جریمه در پی دارد. " بایس " ایستیا بعد از فرمان   " رو" شروعضربه زدن به حریف قبل از فرمان 

 و در صورت تکرار ضمن ثبت اخطار برای وی یک امتیاز  اگر یک بازیکن مرتکب خطای غیر عمدی شود در مرحله اول تذکر

 به نفع حریف ثبت میگردد.

  داور وسط و کنار تایید گردد. 3امتیازی توسط منشی ثبت میگردد که حداقل توسط دو داور از 

 .گردد. هر اخطار بعنوان یک امتیاز برای حریف مقابل محاسبه می اخطارها در پایان راند محاسبه میگردد 

 گردد. زمانی که داور برای دادن امتیاز یا اخطار صرف میکند محفوظ است و جزء تایم مسابقه محسوب نمی 
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