
 

 ماگا کراو سبک با ییآشنا

 آن در که   است یشخص دفاع و یرزم یها ورزش از یبیترک ستمیس کی ماگا کراو رزم، تک یرزم ینترنتیا فروشگاه قاتیتحق اساس بر

 چهون  نه  یو و یتا یمو همانند زین یگرید یرزم یهنرها ر،یاخ یها سال در و کرده بیترک هم با را دویکیآ و تسو،یجوج جودو، بوکس،

 .اند شده اضاف  ماگا کراو آموزش ب 

 ماگها  کهراو  گهر ید نیقوان تمام بر ،یکل هدف نیا. دیکن یخنث را دیتهد عاً،یسر ک  است نیا ماگا کراو در یاصل هدف. دیتهد کردن یخنث

 ماگها  کهراو  در حرکات تمام باًیتقر د،یدرآور یپا از را او و شده مسلط خود کننده حمل  ب  ک  است نیا شما هدف ک  آنجا از. دارد احاط 

 یکهار  ههر  ک  است نیا ورزش نیا فلسف  نیبنابرا. دیباش مبارزه آداب نگران دیتوان ینم است، خطر در شما یزندگ ک  یزمان. است مجاز

 .دیده انجام خودتان یزندگ حفظ یبرا را است الزم ک 

 ضهربات،  از تنهها  ماگها  کراو. دیکن ینم مشاهده را گرید یرزم یها ورزش خاص یالگوها و کاتا شما ماگا کراو در: موارد داشتن نگ  ساده

 .کرد یعمل استفاده آن از وقت اسرع در بتوان ک  است شده یطراح یطور ماگا کراو. است شده لیتشک ها دفاع و ها گرفتن

 مهث ً  یعنه ی کنند، یم برخورد جداگان  و مجزا حرکات عنوان ب  یا حمل  و یدفاع حرکات با ،یرزم یهنرها اکثر: زمان هم حمل  و دفاع

 و اسهت  یانفعهال  یلیخ ک  است نیا راهکار نیا ضعف نقط . دیکن حمل  دیکن یم دایپ حمل  یفضا ک  یزمان سپس و کرده دفاع دیبا اول

 دنبهال  به   کننهده  مبارزه ماگا کراو در. دید دیخواه محبوس یدفاع حرکات ریناپذ انیپا چرخ  کی در را خودتان موارد از یاریبس در شما

 زمهان  هم طور ب  و کرده مختل را حمل  ک  است نیا دنبال ب  او. کند  بیترک یا حمل  حرکت کی با را یدفاع حرکات تمام ک  است نیا

 تنهها  نه   شهما  کند، وارد یا ضرب  شما یگلو ب  ک  است نیا دنبال ب  مهاجم فرد کی اگر مثال طور ب . بدهد انجام را خود متقابل حمل 

 ههدف . دیه ده یمه  انجهام  متقابهل  حمل  او یگلو ای ران، کشالة ها، چشم ب  زمان هم طور ب  بلک  د،یکن دفع را او حمل  ک  دیکن یم ت ش

 جنه   کیه  در مانهدن  زنده یبرا ک  است یورزش ماگا کراو واقع در. دیکن یخنث وقت اسرع در خودتان ب  وارد دیتهد ک  است نیا یکل

 .است شده یطراح یواقع

 نیه ا ههدف  نجها یا در. شود یم دهینام وست یپ حرکت قانون است، مرتبط زمان هم حمل  و دفاع قانون با ک  یگرید قانون: وست یپ حرکت

 به   کننهده  حمله   که   یزمهان . دیه درآور یپها  از را کننهده  حمله   فرد ،یا حمل  و یدفاع/ یا حمل  حرکات از وست یپ یسر کی با ک  است

 در. شهود  یخنثه  مهاجم فرد دیتهد نک یا تا دیده یم پاسخ شتریب سر ضربات و لگدها، ها، مشت با شما دهد، یم پاسخ شما یها ضدحمل 

 .ندارد وجود قانون نیا یبرا شده میتنظ شیپ از نیروت کی و کرده اتکا خود زهیغر کنندهب  مبارزه ک  است الزم وست ،یپ حرکت قانون

 ،یسهنت  یهها  سه ح  نیه ا بر ع وه. دیکن ماگا کراو وارد را گرم و سرد یها اسلح  یراحت ب  دیتوان یم: ممکن فرصت در س ح کاربردن ب 

 د،یه کل. کنهد  اسهتفاده  سه ح  عنهوان  به   خهود  اطراف لیوسا و طیمح از البداه  یف صورت ب  ک  دهد یم آموزش آموز دانش ب  ماگا کراو

 از وقهت  اسهرع  در را مههاجم  فهرد  تا دیکن بیترک ماگا کراو یاصل یها کیتکن با دیتوان یم گرراید لیوسا تمام و یصندل کمربند، خودکار،

 .دیدرآور یپا

 حمه ت  برابهر  در دفهاع  روش نیهمچنه  ماگها  کهراو  آمهوزش  ان،یهنرجو ب  س ح از استفاده روش آموزش بر ع وه: س ح برابر در دفاع

 .دهد یم ادیشما ب  زین را مسلحان 
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. اسهت  فشار نقاط و نرم یها بافت ب  حمل  یرو بر آن دیتأک ماگا، کراو شده شناخت  قانون کی: فشار نقاط و نرم یها بافت یرو بر تمرکز

. دارد یادیه ز منتقهدان  ورزش نیا ک  است لیدل نیهم ب  شود یم گلو ب  ضرب  و ران، کشال  چشم، ب  حمل  شامل حم ت ضد از اریبس

 وقهت  اسهرع  در مهاجم و خطرناک فرد کی دیتهد کردن یورزش،خنث نیا یاصل هدف ک  ندیگو یم ورزش نیا دار افرادطرف حال نیا با

 ورزش نیقهوان  تهابع  کننهده  حمهل  فهرد  شهود،  یمه  حمله   شهما  به   ابانیخ در خشونت با ک  یزمان ب  ک  شود یم گفت  نیهمچن و است

 .بکشد را شما یحت ای و زده صدم  شما ب  ک  است نیا دنبال ب  بلک  ست،ین جوانمردان 

 زیه آم خشهونت  تیوضع کی کردن آرام یبرا زین مهارکننده یها کیتکن از ماگا کراو در ،یا ضرب  حم ت بر ع وه: مهارکننده یها کیتکن

 به   تیه موقع در شهما  دادن قرار و کننده، حمل  فرد یرو بر کنترل اعمال یبرا مختلف، یها گرفتن و مفصل کردن قفل. شود یم استفاده

 .شود یم استفاده دیتهد رساندن انیپا

 

 اول سطح

 مبهارزه  و یشخصه  دفهاع   یه پا مهوارد  که   است نیا ک س نیا هدف. است شده یطراح ماگا کراو دیجد انیهنرجو تمام یبرا سطح نیا

 آرنه   با ضربات نشست ، و ستادهیا حالت در لگد ضربات زدن، مشت کردن، وحرکت یا مبارزه ستادنیا طرز انیهنرجو. شود داده آموزش

 .رندیگ یم ادی را مچ گرفتن و سر، کردن قفل گلو، گرفتن مشت، برابر در دفاع روش و زانو، و

 )زرد کمربند( دوم سطح

 نیهمچنه  برسند، یشتریب تبحر ب  بودند گرفت  ادی اول سطح در ک  ییها مهارت در ک  کنند یم ت ش انیهنرجو متوسط، سطح نیا در

 خفه   کیه تکن نوع نیچند برابر در دفاع و لگد، ضربات برابر در دفاع متقابل، حمل  با مشت ضربات برابر در دفاع شتر،یب یها لگد و مشت

 در نیگزیجها  یهها  یریه گ هدف و فاصل ، ،یبند زمان همانند یفن موارد. رندیگ یم ادی را دست دو با کردن بغل و سر، کردن قفل کردن،

 .شود یم داده آموزش سطح نیا
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 )ینارنج کمربند( سوم سطح

 یهها  دفهاع  و حمه ت  برابهر  در را خودشان دانش ک  دهد یم اجازه انیهنرجو ب  و کند یم تیتقو را  یپا یها کیتکن متوسط، سطح نیا

 یشخصه  دفاع و ضربات، برابر در  دفاع ضربات، مورد در خودشان یها نیتمر انیهنرجو ماگا، کراو سوم سطح در. بدهند شیافزا ماگا کراو

 .دهند یم ادام  را است چوب و تفن  همانند ییها س ح برابر در دفاع ب  مربوط ک  ییها کیتکن جمل  از

 )سبز کمربند( چهارم سطح

 عه وه . است شده یطراح هستند خودشان یها مهارت دادن گسترش دنبال ب  ک  یتر شرفت یپ انیهنرجو یبرا خاص طور ب  سطح نیا

 دفاع تر، خطرناک مسلحان  حم ت برابر در دفاع یها روش با انیهنرجو شده، داده آموزش گذشت  سطوح در ک  ییها روش و ها کیتکن بر

 .شوند یم آشنا نشست  حالت در مبارزه تر شرفت یپ یها مهارت آموزش و مهاجم، فرد نیچند برابر در

 )یا قهوه و یآب کمربند( پنجم سطح

 دفهاع  شرفت ،یپ یشخص دفاع نشست ، حالت در مبارزه مبارزه، مانند تر شرفت یپ موارد ب  و است  شرفت یپ انیهنرجو یبرا صرفاً سطح نیا

 .پردازد یم ثالث شخص از دفاع و ها، س ح تمام برابر در

 )یمشک کمربند( ششم سطح

 گرفته   یمشهک  سهطح  به   ورود امتحهان  انیه هنرجو از انجامهد،  یمه  طول ب  یادیز مدت معموالً ک  ،یا قهوه سطح رساندن انیپا از پس

 .کنند افتیدر را خود یمشک کمربند توانند یم آن در تیموفق صورت در ک  شود یم
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