
 

 رینگ در مبارزه اصل ۷

تک رزم، یک ٍرزضکبر ثرای هجبرزُ در ریٌگ ثِ چٌذ ًکتِ ثبیذ تَجِ خبصی کٌذ کِ هاب نًْاب    فرٍضگبُ ایٌترًتی رزهی ثر اسبس تحقیقبت

 :ثِ ضوب گَش زد هی کٌینرا 

 :چاالک بودن بدن- 

ًخَاّذ ضذ جسء ثاب داضاتي تطاتکبر ٍ تارش در      ضوب هی تَاًیذ هجبرزُ کٌیذ کِ ثذى تبى کبهل نهبدُ ثبضذ ٍ ایي نهبدگی فراّن ٌّگبهی

تٌجلای فبصالِ    گ ّاب ثاب  ثبیذ طَری ثبضیذ کِ ثذى تبى ّویطِ ٍ در ّر ضرایطی نهبدُ ثبضذ ٍ فرساٌ  ضوب. اًجبم توریٌبت سخت ٍ هذاٍم

 .زیبدی داضتِ ثبضیذ

 :داشته تمرکس ذهه- 

ثیرٍى کردُ ٍ تورکس خَد را رٍی هجابرزُ هٌططا     ضوب ٍارد ریٌگ هجبرزُ هی ضَیذ ثبیذ ّوِ عَاهل حَاس ترتی را از فکر خَد ٌّگبهی

تلقیي کٌیذ کِ ایاي هجابرزُ    رسذ، ثبیذ ثِ خَدرا گن کٌیذ، جَری رفتبر کٌیذ کِ حری  از ثسرگی ضوب ثت ضوب ًجبیذ دست ٍ تبیتبى. کٌیذ

 ثطوبریذ لیکي حرف هب ایي ًیست کِ قَیتر از رقیجتابى اابّر ضاَیذ    حری  را کَچک  الجتِ ّذف هب ایي ًیست کِ. را حتوبً خَاّیذ ثرد

ثاِ  . ثلکِ کسی کِ در هقبثل ضوبست یک رزهی کبر اسات  را جوع ٍ تورکس کٌیذ زیرا در هقبثل ضوب جسوی ثیجبى ًیست  هذام حَاستبى

 .ایفب هی کٌذ ریٌگ هجبرزُ ثسیبر حیبتی ٍ هْن ثَدُ ٍ ًقص اصبصی در تیرٍزی یب ضکست ضوب خبطر دلیل داضتي تورکس در

 :داشته سرعت عمل باال- 

حبفظاِ عالارًی ضاوب قارار ثگیارد ٍ هبًٌاذ       در  ثبیذ ثسیبر ثر تکٌیک ّبی رزهی هرثَط ثِ رضتِ خَد تسلط کبهل داضتِ ثبضیذ کِ ضوب

تَاًیاذ در ریٌاگ    تکٌیک ّب هسلط ضذیذ ثبیذ سرعت عول خَد را ثبال ٍ ثسیبر تقَیت کٌیذ چًَکِ های  زهبًی کِ ثر. غریالِ عول کٌٌذ

 .خَد را ضکست ثذّیذ هجبرزُ در یک چطن ثِ ّن زدى ثب حولِ ای غبفلگیر کٌٌذُ حری 

 :تمریه رقص پا- 

حاب   . کطتی ٍسط اقیبًَسی طَفبًی گرفتبر ضذُ ایاذ  هیذاى هجبرزُ ٍ جلَی توبضبگراى جَری حرکت کٌیذ کِ اًگبر در یکثبیذ در  ضوب

احسابس گیچای    ّوچٌیي ایي کبر سجت هی ضَد کاِ حریا  تابى   . فرصت ضرثِ زدى حری  را کبّص دّیذ ثبیذ ثب تغییر هَقطیت خَد

 .اٍ ثسًیذکردُ ٍ ضوب ثتَاًیذ ضرثِ توبم کٌٌذُ ای را ثِ 

 :کیاپ کشیدن- 

. کیبح کطیذى دارای سِ هسیت های ثبضاذ  . حری  کطیذى یطٌی ثیرٍى دادى َّای ضص ّب ّوراُ صذا ٌّگبم ٍارد کردى ضرثِ ثِ کیبح

دستپبچگی حری  تبى هی  ثریذ، دٍم ایٌکِ حَاس رقیجتبى را ترت هی کٌذ ٍ در نخر سجت ایجبد ترس ٍ اٍ  ایٌکِ، قذرت تبى را ثبال هی

 .ضَد
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 :دن ضربه به قسمت های حساس بدن رقیبز- 

تٌْب تبثیری ثر رٍی حری  ًذارد ثلکِ ًیرٍ ٍ زهبى ضاوب را   ًجبیذ خَد را ثب زدى ضرثِ ّبی الکی ٍ ثیَْدُ خستِ کٌیذ زیرا ایي کبر ًِ ضوب

حتوبً ثِ ّذف هَرد ًظر ثخاَرد، یطٌای    کٌیذ  ای را کِ ثِ سوت حری  ترتبة هی طَری ثبیذ عول کٌیذ کِ ّر ضرثِ  .ًیس از ثیي هی ثرد

 ضرثِ حسبة ضذُ ٍ کبری استفبدُ کٌیذ ٍ سپس ثاِ ثاذى حریا  ٍارد کٌیاذ کاِ در غیار       ثِ جبی صذ ضرثِ ثیَْدُ ترش کٌیذ از یک

بهال  کِ در هَرد ضرثِ ای کِ هی خَاّیاذ ثسًیاذ ک   ثِ طَر خرصِ، در صَرتی. ایٌصَرت هجبرزُ ضوب طَالًی ٍ خستِ کٌٌذُ خَاّذ ثَد

 .ًسًیذ حتی در صَرتیکِ ًین درصذ ضک داضتِ ثبضیذ هطوئي ًیستیذ ّیچگبُ نى را

 :مبارزه کردن با تمام قدرت -

ثبیذ ثب توبم قذرت ٍ سرعت خَد هجبرزُ کٌیذ کِ اًگابر   ایٌکِ ضوب قبدر ثبضیذ کِ رقیجتبى تبى را در ّوبى اٍ  هسبثقِ ضکست دّیذ ثرای

ًذّیذ احسبسبت عابطفی ثار هغاس     عرٍُ ثر نى ثِ خبطر داضتِ ثبضیذ کِ ّیچگبُ در هجبرزُ اجبزُ. ضوب ّستص رقیت تبى، دضوي ٍاقطی

ثِ یبد داضتِ ثبضیذ کِ توبم ّذف یک جٌگجَ تیارٍز ضاذى     عرٍُ ثر نى،. ثَد ضوب هسلط ضَد در ایٌصَرت ضکست ضوب حتوی خَاّذ

گابّی  . کٌیذ تب ثتَاًیذ حری  تبى را ضکسات دّیاذ   وبهی اهکبًبت خَد استفبدُتیرٍز ضذى ثبیذ از ت ًِ ضکست خَردى، حب  ثرای  است

هَقیتی را از دست ًذّیاذ ٍ   تس ّیچگبُ، ّیچ. ترش کرد تب در هیبدیي جْبًی خَد را ثتَاًیذ ًطبى دّیذ ثرای یک هسبثقِ ثبیذ سب  ّب

 .ّر چِ داریذ رٍ کٌیذ
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