تمرينات گرم كننده ،تمرينات تعادلي ،در تير اندازي
تمرينات گرم کننده :
تمرينات گرم کننده ،تمرينات ساده کششي هستند که با انجام آن بدن براي انجام ساير
تمرينات آماده مي شود .به خصوص قبل ازانجام تمرينات انعطاف پذيري و تمرينات
قدرتي بايد حتما حرکات گرم کننده را انجام دهيد .قبل از انجام هر حرکت يک نفس
عميق بکشيد .
 بايستيد و دست ها را روي شانه بگذاريد .در حالي که به روبرو نگاه مي کنيد ،شانه هارا به سمت عقب بکشيد .از يک تا شش بشماريد .به حالت اول برگرديد .
بايستيد دست ها را روي شانه بگذاريد .در حالي که به روبرو نگاه مي کنيد ،شانه هارا به سمت جلو بکشيد از يک تا شش بشماريد .به حالت اول برگرديد .
 در حالي که دست ها در کنار بدن آويزان است ،هر دو شانه را باال ببريد  .از يک تاشش بشماريد .به حالت اول برگرديد .
 دست راست را به سمت باال ببريد .مثل اينکه مي خواهيد دستتان را به سقف بزنيد .بهحالت اول برگرديد .اين حرکت را با دست چپ تکرار کنيد 4 .تا  8بار اين حرکت را
تکرار کنيد .
 در حالي که دست ها در کنار بدن آويزان است،بايستيد .هر دو دست را به سمت جلوبياوريد .انگشتان دست را در هم فرو کنيد .دقت کنيدکه کف دست ها رو به جلو وآرنج
ها صاف باشند .از يک تا شش بشماريد .به حالت اول برگرديد .
 دست ها را روي شانه بگذاريد .شانه ها را از عقب به سمت جلو به صورت نيم دايرهبچرخانيد .در طي اين حرکت آرنج ها خود به خود از پهلو به جلو مي آيند .سعي کنيد
حرکت به آرامي و با کنترل انجام شود .اين حرکت را  3تا  5بار تکرار کنيد .
1

 در ادامه حرکت قبل ،شانه ها را از جلو به سمت عقب به صورت نيم دايره بچرخانيد.در طي اين حرکت آرنج ها خود به خود از جلو به پهلو مي روند .سعي کنيد حرکت به
آرامي و با کنترل انجام شود .اين حرکت را  3تا  5بار تکرار کنيد.حرکات  1تا  7را
مي توان در حالت نشسته بر روي صندلي يا روي زمين هم انجام داد .طوري ورزش
کنيد که نفس کم نياوريد .
پشت به ديوار بايستيد .به آرامي به سمت راست بچرخيد و سعي کنيد کف دست چپ رابه ديوار برسانيد .به حالت عادي برگرديد .اين حرکت را به سمت چپ نيز انجام دهيد.
اين حرکت را  3تا 5بار تکرار کنيد .
 پشت يک صندلي بايستيد .پشتي صندلي را با دو دست بگيريد .پاي راست را جلو وپاي چپ را به اندازه يک گام ،عقب قرار دهيد .زانوي پاي راست را خم کنيد .در حالي
که زانوي پاي چپ صاف و کف پاي چپ روي زمين است .پنجه پاها بايد رو به جلو
باشد( .اگر حرکت را درست انجام دهيد در پشت ساق پاي چپ احساس کشش مي
کنيد)از يک تا شش بشماريد .به حالت عادي برگرديد .اين حرکت را در حالتي که پاي
چپ جلو و پاي راست عقب است تکرار کنيد .
 دو دقيقه درجا راه برويد .پاها را باال بياوريد و دست ها را آزادانه حرکت دهيد مثلرژه رفتن .براي انجام اين حرکت بهتر است کفش ورزشي بپوشيد و يا اينکه زير پايتان
يک چيز نرم مثال چند اليه پتو يا يک تشک باشد .
تمرينات تعادلي :
آيا به راحتي از زمين بلند مي شويد؟ آيا تا به حال دچار لغزش پا شده ايد؟ آيا تا به حال
پس از لغزيدن پا به زمين افتاده ايد؟ بهتر است بدانيم که «افتادن» شايع ترين حادثه در
بين سالمندان است و معموال باعث شکستگي استخوان ران و لگن مي شود که مشکالت
بسياري از جمله ناتواني و محدوديت حرکت را به دنبال دارد .تمرينات تعادلي از طريق
تقويت عضالت خصوصا عضالت پاها باعث مي شود که بتوانيم هنگام لغزيدن ،تعادل
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خود را حفظ کنيم .بنابراين از افتادن و زمين خوردن پيشگيري مي کند .براي انجام
تمرينات تعادلي در کنار ديوار و يا يک ميز يا صندلي که بتواند وزن شما را تحمل کند
بايستيد تا در صورت از دست دادن تعادل بتوانيد به آنها تکيه کنيد.
نمونه تمرينات تعادلي :
 1کنار ديوار بايستيد ،روي پنجه پا بلند شويد .از يک تا هشت بشماريد .آنگاه رويپاشنه هاي خود روي زمين برگرديد و زانوها را خم کنيد .دوباره به حالت اول برگرديد.
اين حرکت را  4تا  8مرتبه تکرار کنيد.در مقابل آينه مي توانيد حرکات را صحيحتر
انجام دهيد .
2بايستيد .بر روي زمين سه نقطه فرضي را در جلو ،پهلو و عقب پاي راست در نظربگيريد  .سپس وزن خود را روي پاي چپ انداخته و بعد پنجه پاي راست را به ترتيب در
اين سه نقطه قرار دهيد .اين کار را با پاي چپ تکرار کنيد .
3پشت يک صندلي بايستيد .پشتي صندلي ر ا با دو دست بگيريد .پاي راست را از زانوبه طرف عقب خم کنيد .پا را زمين گذاشته و اين کار را با پاي چپ تکرار کنيد.اگر اين
حرکت را به آساني انجام مي دهيد به تدريج در روزهاي بعد حرکت را با گرفتن يک
دست به صندلي ،با تماس يک انگشت به لبه صندلي و بدون گرفتن صندلي نيز انجام
دهيد .
ورزش موجب افزايش کارآيي مفاصل مي شود .
4يک صندلي را کنار ديوار قرار دهيد .در کنار صندلي بايستيد .طوري که پشتيصندلي در کنار دست شما باشد .با دست چپ لبه صندلي را بگيريد .دست راست را به
جلو ببريد و براي کمک به تعادل افقي نگه داريد .سپس پاي چپ را از زانو خم کرده و
از زمين بلند کنيد .سعي کنيد تعادل خود را با نگاه کردن به جلو ،بر روي پاي راست
حفظ کنيد .اين حرکت را با دست و پاي ديگر هم انجام دهيد .
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حرکت ساده ديگري که مي توانيد انجام دهيد ايستادن بر روي يک پا است .در هر
موقعيتي که بي حرکت ايستاده ايد مثال زماني که آشپزي مي کنيد ،ظرف مي شوييد و يا
در صف منتظر ايستادهايد پاها را جابجا کنيد و يا به نوبت هر چند لحظه روي يک پا
بايستيد .
تمرينات هوازي وبي هوازي الزمه تمرينات تيراندازي

تمرين هوازي و تمرين بيهوازي :
به منظور ايجاد انقباض در عضله و در نهايت ايجاد حركت نياز به انرژي ميباشد .اين
انرژي از شكسته شدن مادهاي به نام آدنوزين تري فسفات )  (atpدر سلول عضله ايجاد
ميشود .براي توليدي atpدو دستگاه توليد انرژي به نامهاي دستگاه هوازي و دستگاه
بي هوازي وجود دارد .با مراجعه به كتابهاي فيزيولوژي ورزش در مورد چگونگي عمل
اين دو دستگاه جهت توليد atpاطالعات بيشتري كسب خواهيد نمود .در اينجا ما سعي
ميكنيم به دو نوع تمرين هوازي و بيهوازي كه سبب توسعه دستگاههاي مذكور
ميشوند بپردازيم .
تمرين هوازي :
به انواع ورزشهايي كه بطور مستمر و طوالني مدت (بيش از  2دقيقه) طول ميكشند و
ضربان قلب در هنگام تمرين كمتر از 70درصد حداكثر ضربان قلب ميباشد تمرينات
هوازي و يا زير بيشينه گفته ميشود .دويدن و پيادهروي دوچرخهسواري ،شنا در
مسافتهاي طوالني مدت از انواع تمرينات هوازي هستند .تمرينات هوازي به دو روش
صورت ميگيرد1 :ـ روش تداومي 2ـ روش تناوبي(اينتروال)  ،در روش تداومي فرد
بدون استراحت به تمرين ميپردازد مثالً  20دقيقه دويدن پيوسته و بدون استراحت ولي
در روش تناوبي فرد مابين تمرين كردن استراحت ميكند .معموالً زمان استراحت با
زمان فعاليت در تمرينات تناوبي هوازي برابر است .به عنوان مثال يك دقيقه دويدن و
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يك دقيقه استراحت كردن (استراحت فعال مثل راه رفتن) يك تمرين انيتروال هوازي
محسوب مي شود .انرژي مورد نياز براي انجام تمرينات هوازي از گلوكز و چربي تامين
مي شود بنابراين براي كاهش چربيي خون و يا كاهش وزن چربي بدن ،تمرين هوازي
بهترين نوع تمرين است .
تمرين بيهوازي :
تمرينات بيهوازي يا بيشينه به ورزشهايي گفته ميشود كه براي مدت زمان كوتاه (كمتر
از  2دقيقه) و با شدت بيش از  70درصد حداكثر ضربان قلب صورت ميگيرد.
ورزشهاي مثل دوي سرعت  100متر و يا  800متر همچنين ورزشهاي گروهي مثل
فوتبال ،بسكتبال ،واليبال از نوع تمرينات بيهوازي محسوب ميشوند .هر چند زمان
ورزشهاي گروهي مذكور بيش از  2دقيقه طول ميكشد ولي بايد توجه داشت يك
فوتباليست هنگام  90دقيقه بازي فوتبال تمام مدت بطور پيوسته در حال دويدن نيست
بلكه در بين فعاليت به استراحت و يا تماشاي بازي نيز مي پردازد بنابراين اين گونه
ورزشها در طبقه تمرينات بيهوازي جا ميگيرند .از نشانههاي تمرين بيهوازي افزايش
بيش از حد ضربان قلب هنگام تمرين و تجمع اسيدالكتيك در عضالت فعال و خستگي
مفرط مي باشد بطوري كه اگر شدت تمرين باال باشد مثل مسابقه دويدن 800متر فرد
پس از مسابقه نياز به زمان زيادي براي بازسازي انرژي از دست رفته و استراحت
دارد

.

يك آزمون ساده براي اينكه شما متوجه شويد كه فعاليت شما از كدام نوع تمرين می باشد
اين است كه اگر هنگام تمرين بتوانيد صحبت بكنيد ،تمرين شما از نوع هوازي ميباشد و
اگر نتوانيد صحبت كنيد و اصطالحا ً نفس ،نفس بزنيد ،نوع تمرين شما بي هوازي خواهد
بود .
انرژي مورد نياز براي انجام تمرينات بيهوازي از گلوكز (قند خون) تأمين ميشود.
تمرينات بيهوازي را مي توان به صورت تناوبي نيز انجام داد ولي زمان استراحت  2تا
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 4برابر زمان فعاليت ميباشد ،به عنوان مثال  5ثانيه دويدن با شدت بيش از  70درصد
حداكثر ضربان قلب و  20ثانيه استراحت كردن يك تمرين بيهوازي محسوب ميشود .
ورزش تيراندازي ،شنا و اسب سواري رابه فرزندان خود بياموزيد .پيامبر گرامي اسالم
(ص)
مسلم است که توانايي هاي تيم را قهرمانن تعيين مي کنند .اغلب چنين تصور مي شود
که توانايي هاي فيزيکي مهم ترين عامل موفقيت در ورزش تيراندازي است اما واقعيت
اينگونه نيست.
تيراندازي مهارتي است اکتسابي که به کمک توانايي هاي فيزيکي وفکري پيشرفت مي
کند ،عالقه شخصي ،فداکاري وپشتکاري تيرانداز تعيين کننده ميزان موفقيت او در
مسابقات است ،نه قدرت بدني وتوانايي فيزيکي.
تيراندازي
در رشته تيراندازي با تفنگ و تپانچه بادي درفاصله ده متري انجام مي شود که براي
مردان تعداد  60تير وبراي زنان  40تير مي باشد .زمان  60تير مردان  105دقيقه
است ،تيرهاي قلق نيز در اين زمان زده مي شود ،براي زنان زمان  40تير  75دقيقه
مي باشد .تنها يک تير در هر کارت قابل قبول است وهيچ محدوديتي در تعداد تيرهاي
قلق وجود ندارد اما بعد از زدن اولين تير نمره ،تيرانداز ديگر مجاز به تيراندازي قلق
نمي باشد.
مسابقه مرحله نهايي فينال
بعد از اتمام مرحله مقدماتي هشت نفر اول رقابت ،به مرحله فينال راه پيدا مي کنند .در
مرحله فينال هفت دقيقه فرصت براي زدن تير قلق دارند وبعد از آن با فرمان مسئول
خط در زمان  75ثانيه يک تير شليک مي کنند .پس از زدن  10تير بدين صورت،
حاصل مجموع نمرات فينال با امتياز دور مقدماتي جمع ومجموع امتيازات هر دو
مرحله اعالم مي شود .تعيين محل استقرار کساني که به مرحله نهايي راه مي يابند
طبق مقررات تکنيکي ويژه مرحله نهايي ونمره هاي کسب شده در دور مقدماتي
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صورت مي گيرد.
تيراندازان به ترتيب امتيازات به دست آمده از سمت چپ به راست در خط آتش قرار مي
گيرند.
پس از پايان مرحله قلق گيري يک دقيه بعد مسئول خط بايد فرامين را به زبان انگليسي
به ترتيب زير اعالم کند:
for the first/next competiton shot load
attention 3-2-1 start
stopchange the target
کارت هاي هدف بايد تنها پس از پايان زمان قانوني وفرمان مسئول خط آتش حرکت داده
شود.
عوامل مواثر در تيراندازي
اجراي عوامل زير به ترتيب گفته شده به ميزان زيادي در تيراندازي شما تاثير گزار
است.
البته قبل از هر جيز داشتن روحيه مناسب وآرامش ،بدور از استرس وعوامل منفي
روحي براي تيراندازي الزم وضروري است.
1 .چک کردن سالح ولوازم.
2 .حالت گيري درست بدن ( قرار گرفتن پاها وايستادن درست در حالت تعادل).
3 .تنفس
4 .نشانه روي
5 .کشيدن ماشه
6 .ديد تکميلي
تاريخچه تيراندازي با تفنگ بادي
تيراندازي با تفنگ بادي از جديد ترين رشته هايي است که در برنامه فدراسيون جهاني
گنجانده شده است .در اوايل قرن بيستم ميالدي تيراندازي با تفنگ بادي در بسياري از
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کشور ها رواج يافت اما نه به عنوان يک رشته رقابتي در سطح بين المللي .تا اينکه در
 1958ميالدي کارل آگوست الرسن (دبير کل فدراسيون جهاني تيراندازي در سالهاي
 )1947 -1960رشته تفنگ بادي را به عنوان رشته اي که مي توانست جاي گزين
مناسبي براي رشته هاي خفيف باشد معرفي کرد .تا آن زمان مسابقات تيراندازي در اين
رشته در برخي از کشور ها انجام مي گرفت اما تحقق خواسته او تا  1970ميالدي که
مسابقات قهرماني جهان در اين رشته برگزار شد به طول انجاميد .الرسن که در سال
 1971ميالدي درگذشت .وي سرانجام شاهد بر گزاري اين رشته ورزشي در برنامه
رقابت هاي بين المللي بود .در سومين دوره بازي هاي آسيايي  1958ميالدي اين رشته
براي اولين بار به صورت سه وضعيت برگزار شد .در  1966ميالدي اولين دوره
مسابقات اروپايي اين رشته در ويس بادن آلمان بر گزارشد .در اين مسابقات  80تيرانداز
در قالب  18تيم حضور داشتند .در رده بندي تيمي سوييس با کسب  1532امتياز به مقام
قهرماني رسيد و گ.کوميت از آلمان با کسب  385امتياز عنوان نخست اين مسابقات را
به خود اختصاص داد .
فدراسيون تيراندازي آلمان در  1966ميالدي کارت هدف جديدي را براي اين رشته
طراحي وپيشنهاد کرد .در  1970ميالدي با معرفي اين کارت رکورد هاي اين رشته
دستخوش تحول تازه اي شد .از کارت هدف جديد در اولين دوره مسابقات قهرماني جهان
در فونکس آريزونا استفاده شد .در اين مسابقات  93تيرانداز در قالب  20تيم حضور
داشتند .کشور آلمان با کسب  1512امتياز مقام اول تيمي را از آن خود کرد و در رده
بندي انفرادي گ.کاسترمان از آلمان با کسب  387امتياز نفر اول شد.
در سالهاي نخست تعداد  40تير در اين رشته شليک مي شد اما از  1981ميالدي به بعد
در رقابت مردان اين تعداد به  60تير افزايش يافت و هم رديف با رشته هاي ديگر (از
نظر تعداد تير) قرار گرفت .رشته تفنگ بادي نيز در  1984ميالدي به برنامه رقابت
هاي المپيک افزوده شد.
تيم ملي مردان کشورمان براي اولين بار پس از القالب شکوهمند اسالمي ايران
در 1366شمسي (1987ميالدي) در مسابقات تير اندازي قهرماني آسيا شرکت کرد .تيم
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ملي بانوان کشورمان نيز در 1369شمسي ( 1990ميالدي) در بازي هاي آسيايي پکن
حظور يافت .
تفنگ بادي
وزن آن  5کيلوگرم ودر آن ازساچمه  4.5استفاده مي شود ،آرايش اين تفنگ ها به گونه
اي است که به راحتي وبارعايت اصول حالت گيري ،مي توان وزن آن را مهار کرد.
الزم به ذکر است که داشتن امکانات ديگر مانند( :لباس مخصوص،كفش،گوشي
ودستکش و )...در اين رشته ورزشي از اهميت بااليي برخوردار مي باشد.
وزن ماشه در تفنگ بادي آزاد است ،شما مي توانيد آن را آن گونه که مي پسنديد وراحت
تريد تنظيم نماييد ،حتي مي توانيد آنقدر حساسيت آن را زياد کنيد که با اشاره انگشت تير
رها شود ،البته اين امر بستگي به خود فرد تيرانداز دارد.
تکنيک در تيراندازي با تفنگ بادي
تيراندازان رشته تفنگ بادي بايد نسبت به جنبه هاي خاص تيراندازي که ويژه اين رشته
است آگاه باشند .وضعيت ايستاده از سطح اتکاي کم ومرکز ثقل باالتري برخوردار است
بنا بر اين کنترل آن کمي دشوار است.
وزن سالح تنها فقت بوسيله بدن بايد مهار شود در نتيجه تيراندازان بايد وقت بيشتري را
براي تمرين تکنيک هاي ضروري آن صرف کنند .در سالهاي اخير امتيازهاي اين رشته
به طور چشم گيري افزايش يافته است واين موفقيت به خاطر پيشرفت هاي فني در
ساخت سالح ،طراحي تجهيزات وتاکيد بيشتر ومواثر بر افزايش تکنيک هاي ذهني
وآرميدگي است.
وضعيت ايستادن از نظر مقررات
1 .در اين وضعيت تيرانداز بايد در خط آتش (محل استقرار) به راحتي وآزادانه روي
هر دو پا وبدون اتکا به جاي ديگر بايستد.
2 .تفنگ بايد با هر دو دست ،شانه ،گونه وقسمتي از سينه در ناحيه شانه راست نگه
داشته شود.
3 .آرنج بهتر است از ناحيه استخوان لگن حمايت شود.
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وضعيت ايستادن از نظر تکنيکي
1 .بدن به اندازه 90-75درجه به سمت راست هدف متمايل است.
2 .پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند و وزن بدن تقريبا به طور مساوي
روي هر دو پا تقسيم شده است .پنجه هاي پا براي کنترل وتعادل نهايي کمي به سمت
بيرون قرار گيرد ،پا ها وزانو کشيده وفشاري بر آنها تحميل نمي شود.
3 .باسن در امتداد خط نشانه روي وتقريبا عمود بر آن است.
4 .بدن به سمت چپ هدف چرخيده وکمي به سمت عقب خم شده است .تمام چرخش ها
وخم شدن ها در باال تنه اتفاق مي افتد .اين عمل سالح را در ميان سطح اتکا حفظ
وباعث ثبات در حالت گيري مي شود .در حالت گيري نقش پايين تنه نسبت به باال تنه
بيشتر است.
5 .دست چپ بايد طوري سالح را نگاه دارد که وزن آن به طور مستقيم به سطح اتکا
انتقال يابد وبهترين وضعيت براي نگاه داشتن سالح فراهم شود .به خاطر وزن سالح،
مرکز سقل بدن بايد در داخل سطح اتکا و در قسمت داخلي پاي چپ قرار بگيرد.
6 .بازو وآرنج دست چپ به طور مستقيم زير تفنگ قرار دارند ،بعضي از تيراندازان
ترجيح مي دهند آرنج دست چپ را کمي جلو تر در ناحيه شکم قرار دهند.
دست راست به راحتي قبضه تفنگ را مي گيرد .ميزان فشار الزم براي گرفتن قبضه به
وزن ماشه بستگي دارد.
وضعيت هاي مختلف نگه داري سالح
حالت هاي بسياري متنوعي را مي توان در طريقه نگاه داري تفنگ بين تيراندازان
مشاهده کرد.
البته بايد توجه داشت که هر تيرانداز مجاز است حالتي را که بدن وي با آن راحت تر
است اما به صورت اصولي از خود داشته باشد.
يکي از عوامل تعيين کننده ،تناسب طول دست با باالتنه تيرانداز است.
دست نگاه دارنده سالح هنگام حالت گيري بايد:
1 .کشيده ومستقيم باشد.
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2 .در صورت امکان مشت شده وبه راحتي زير تفنگ قرار گيرد.
3 .بايد در زمان طوالني کمترين فشار را متحمل شود.
(اندازه قد و دور کمر دو عامل اساسي در تعيين وضعيت حالت گيري است) .
نشانه روي
چشم هنگامي مي تواند ببيند و دريافت کننده خوبي باشد که در وضعيت ثابت قرار گيرد.
بنابراين گونه بايد به راحتي روي قنداق تفنگ قرار گيرد .گردن وصورت بايد فاقد هر
گونه فشار وکشيدگي باشند وخط ديد نيز درست در مرکز روزنه ديد قرار گيرد.
منظور از نشانه روي در اينجا باال بردن تفنگ وقرار دادن آن در امتداد مرکز هدف
است.
براي اين کار تيرانداز از چهار قسمت تفنگ کمک مي گيرد ،تيرانداز بايد چشم ،روزنه
ديد ،حفاظ مگسک ،مگسک وخال سياه را در امتداد هم قرار دهد.
روزنه ديد
روزنه ديد سوراخي است که قطر آن  1/2ميلي متر مي باشد .فاصله چشم تا روزنه ديد
بايد بين  5-8سانتي متر باشد ودر طول تيراندازي نبايد تغيير کند.
لوازم
در رشته تفنگ داشتن لباس مخصوص اين رشته ( کت ،شلوار ،دستکش ،کفش ،گوشي
و )...از اهميت بااليي برخوردار است.
داشتن اين امکانات در اين رشته بسيار مفيد وتقريبا مي توان گفت که بدون آن تيراندازي
بسيار مشکل وسخت خواهد بود.

سعيد ترابی
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