
 

 تکواندو مبارزات در پیروزی برای مهم اصل ۸

 کهرده  یزیه ر برنامهه  آن یبرا شما که باشد یزیچ دیشا تکواندو مسابقات در حضور رزم، تک یرزم ینترنتیا فروشگاه قاتیتحق اساس بر

 بهبهود  مبارزه در را شما یها مهارت و تجربه نکهیا و کرده کمک شما یبعد کمربند به دنیرس و ناتیتمر یدست کی از حرکت نیا. دیا

 .میده آموزش یا حرفه صورت به را تکواندو مبارزه در یروزیپ یبرا یآمادگ طرز میدار قصد مقاله نیا در. دیبخش خواهد

 کار استارت1. 

 یمربه  به را تان عالقه دیبا. دیشو مبارزه به مربوط یها کیتکن یریادگی به شروع دیبا دیکن شرکت تکواندو مسابقات در دیخواه یم اگر

 یکمربنهدها  مسهابقات  اغله   در. کند آماده تکواندو یها رقابت در شرکت یبرا را شما تواند یم که است یکس او رایز د،یده نشان خود

 بهه  را خود یها آموزش دیبا شما د،ینباش نگران دیا دهینرس سطح آن به هنوز اگر. پردازند یم گریکدی با رقابت به اهیس و قرمز ،یآب زرد،

 .دیباش داشته کامل یآمادگ مسابقات در شرکت یبرا و کرده دنبال یتر یجد طور

 یبدن استقامت شیافزا2. 

 یبهرا  زمهان  هیثان 03 راندها نیب در. شد خواهد انجام یا قهیدق 2-1 راند سه در مبارزه دیا کرده شرکت یمسابقات چه در نکهیا به بسته

 در دنیه دو با روز هر. دیباش یم ییباال استقامت داشتن ازمندین شما سرعت، و تمیر حفظ منظور به. است شده داده اختصاص استراحت

 آمهده  بدسهت  عهدد . دیکن کم 223 از را خود سن کار، نیا انجام منظور به. دیده شیافزا درصد 03 را خود قل  ضربان ادیز یها فاصله

 نگهه  ثابهت  بهاال  حهد  را تان قل  ضربان یا قهیدق چند دیکن یسع. دیبرس آن به دیتوان یم که باشد یم تان قل  ضربان سرعت حداکثر

 .دیدار

 یبدن کشش3. 

 و عضهالت  شهدن  شهل  از کشهش  نکهه یا و شهوند  زده تهر  عیسهر  و بهاالتر  تان یپا ضربات که دهد یم را امکان نیا شما به ثابت کشش

 کهه  یکششه  کهه  دیباشه  مراقه   اما دیبرسان خود حد از باالتر به و کرده شتریب را خود کشش جیتدر به. کند یم یریجلوگ آن یدگیکش

 .نشوند پاره پا رباط ای عضالت که نباشد یتهاجم آنقدر دیده یم انجام

 یا حرفه زاتیتجه4. 

 یمه ( مردان یبرا) بند ضهیب و دستکش پا، ساق و بازو محافظ ،یمنیا کاله ،(بدن محافظ) hogu ازمندین تکواندو مبارزه در کاران یرزم

 یمه  محسهو   خطها  هها  قسمت گرید به ضربه و حمله هرگونه. باشند یم سر طرف دو و جلو و هوگو اطراف و جلو هدف، مناطق. باشند

 .شود
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 پا ضربات مدام نیتمر5. 

 فقه  . دیه ده ههل  را مقابهل  فیحر پا لهیوس به که دیندار اجازه البته باشند، یم پا ضربات دیزن یم ها رقابت طول در که یضربات شتریب

 قهدرت  و دقت در بهبود منظور به. بزنند ضربه سر به تا هستند مجاز( سال 11 یباال جاها از یبعض در) سال 12 یباال کنندگان شرکت

 و دیه ده انجهام  روزمهره  صورت به را ریز ضربات دیبا شما. دیبزن آن به را تان ضربات و دیکن استفاده بوکس سهیک از دیتوان یم پا ضربات

 .دیکن نیتمر تان یپا دو هر با بار 13 را کدام هر

 پا پشت و جلو با یانحراف ضربات    •

 یبرگشت ضربات    •

 برگشت یها قال     •

 اطراف از ضربات    •

 (تبر ضربه) یدنیکوب ضربات    •

 عق  یپرش ضربات    •

 عق  یپرش یها قال     •

 مشت ضربات نیتمر6. 

 یمه  حسها   را آنهها  نهدرت  بهه  معموال داورها که است شده شناخته تیواقع کی نیا یول است مجاز تکواندو در زدن مشت که یحال در

 اگهر  چراکهه  اسهت  یخهوب  کهار  مشهت  ضربات بهبود یرو بر کردن کار وجود، نیا با. شوند ینم شمارش ضربات از یاریبس اغل  و کنند

 یهها  سهه یک از دیه توان یم مشت ضربات نیتمر یبرا. دیکن فیتضع را تان فیحر آنها لهیوس به دیتوان یم باشند یقو تان مشت ضربات

 .دیکن استفاده نیسنگ

 کردن مسدود نیتمر7. 

 یطیشهرا  در کهه  یوقت تا دیکن نیتمر را آنها و دانسته را ها کردن مسدود انواع دیبا شما. است مهم اصل کی فیحر حمله کردن مسدود

 یها دست از دیتوان یم که دیکن حاصل نانیاطم مثال، یبرا. دیکن مسدود را فیحر ضربات فورا  یشرا آن به بسته دیبتوان دیگرفت قرار

 .دیکن استفاده شود یم زده سر به که یضربات کردن مسدود یبرا خود
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 کردن زیگر نیتمر8. 

 ایه  جلهو  اطهراف،  بهه  ممکهن  سرعت نیشتریب با دیبا شما. دیکن فرار ضربات مقابل در که است نیا خود از دفاع یبرا ها راه از گرید یکی

 ادیه  بهه . دیه ده انجهام  شده وارد ضربات برابر در را واکنش نیبهتر و شده یخنث فیحر ضربات که شود یم سب  کار نیا. دیزیبگر پشت

 و داده انجهام  را کهار  نیهم زین یا حرفه یکارها تکواندو ست،ین تان ضعف نشانه فیحر ضربات هنگام در دادن یجاخال که دیباش داشته

 .کنند فرار آنها مقابل از و کرده یریجلوگ خود به ضربات برخورد از که دهند یم حیترج
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