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 تکنيک های بنيادين سنگنوردی (بخش اول):
جوهره ی سنگنوردی را به راحتی و زيبايی رقصی روان بر روی ديواره ی سنگی در نظر بگيريد که شامل چهار نقطه ی 
تماس می شود(دو دست و دو پا)؛ مجموعه ای از حرکات دستها و پاها و گيره ها و چالش شما اين است که حرکت دستها و پاها 

ه يک رقص هارمونيک و موزون بدل کنيد. در به اجرا در آوردن هر مهارت بدنی و گرفتن گيره ها و اوج گرفتن بر ديواره را ب
خواه پرتاپ توپ بسکتبال باشد يا دويدون ساده يکسری تکنيک های بنيادين وجود دارند که شيوه ی بکارگيری بدن، مصرف 

خص آموزش نديده سخت است تا زمانيکه اجرای يک تکنيک مشخص برای چشم يک شانرژی و حالت بدن را بهينه می کنند. 
 و يا بی پرواست.  يعنی او فقط از نگاه کردن به يک حرفه ای می تواند بفهمد که او در اجرای حرکات چقدر روان، خشک

 به طور کلی يادگيری"حرکات بنيادين" يعنی حرکات شما "راحت" و "بهينه" به نظر برسد. 
ين انرژی و تحمل حداقل فشار هدف نهايی و غايی است که تعداد کمی در سنگوردی دستيابی به حرکت "بهينه" با صرف کمتر

از سنگنوردان به آن نائل می شوند. شما هم می توانيد يکی از استثنائات سنگنوردی شويد اگر که در يادگيری و اجرای حرکات 
تلزم سورد حرفه ای و آموزش ديده مبنيادين به مهارت الزم دست پيدا کنيد. لطفا به خاطر داشته باشيد تبديل شدن يه يک سنگن

اتخاذ تصميمی جدی است که شامل پا گذاشتن در مسيری سخت و طوالنی به همراه رعايت نظم دقيق و سختگيرانه است. 
يک گروه بزرگی از سنگنوردان عادت کرده اند که بگذاريد روش کار دو دسته ی  متفاوت سنگنورد را در باشگاه بررسی کنيم. 

به باشگاه طناب حمايت را ببندند و از ساده ترين گيره های ممکن که در تواِن کم و آموزش نديده ی آنهاست  به محض ورود
صعود کنند و اين را يک تمرين خوب قلمداد کنند! در نهايت عدم آموزش و تمرين درست منتهی می شود به اينکه اين دسته 

 شد.  سنگنوردانی ضعيف با تکنيک های ناقص و ناکارا خواهند
اما عده ی مفيد اما کم تعداد دسته ی دوم هرحرکت و هر صعود را بر مبنای حرکات بنيادين و با فکر و برنامه انجام می دهند. 
اين افراد به جزئيات دقت می کنند و به کسب مهارت های جديد مشغولند. نتيجه ی کار اين عده به ساخته شدن و تربيت افرادی 

می شوند که تنها از راه تمرين و ممارست به اين موفقيت رسيده اند. و حاال صحبت کافی است! و در زبده و قابل ذکر تبديل 
 تکنيک بنيادين خواهيم پرداخت.  ۸ادامه به 

 
تکنيک بنيادين شماره يک : جاگذاری دقيق پاها که بتواند وزن شما 

 را تحمل کند
است. اولين نکته ی همانظور که ميدانيد پاهای شما از دستانتان قوی تر 

ونه از پاهايتان کار بکشيد و گبنيادين سنگنوردی اين است که يادبگيريد چ
بيشتر فشار را روی پاها بگذاريد. تنهای استثنای اين مساله صعود در شيبهای 
کامال منفی و کالهکهايی است که مجبور به آويخته شدن و استفاده ی بيشتر 

هستيد که در ادامه تکنيک های بنيادين از دستها و تکنيکهای پيشرفته تر 
پيشرفت در مسير استفاده از پاها مستلزم استفاده از دستها را هم خواهيم گفت. 

 انجام تمريناتی است که يکسری از آنها در لينک زير موجود است:
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تمرينات پاگذاری و حرکات پا بايد طوری باشد که شما ورای حرکات و 
مرکز بر روی پاها باشد. يکی از موقعيت دست آنها را انجام دهيد تا ت

کالت در رابطه با موقعيت درست پاها اين است که گيره های دست در مش
شدن ماسکه  و مقابل چشمتان هستند و اما فاصله ی زياد پاها از چشم و سر

کمتری از وضعيت دقيق پاها  گيره های پا توسط بدن باعث می شود ما ايده ی
داشته باشيم و اين اصال خوب نيست. ما بايد به همان خوبی گيره های دست 
بر گيره های پا اشراف داشته باشيم و دقيقا بدانيم پايمان کجاست و چگونه 
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و کشش پاهاست که معموال در افرادی که تمرينات عمومی و کششی  قرار گرفته است. مساله ی بعدی ميزان آمادگی فيزيکی
کمتری انجام می دهند چون پاها به خوبی از هم باز نمی شوند و زاويه های باز را پوشش نمی دهند ما در استفاده از آنها ناتوان 

پيشرفت کنند تا بتوانيم بهينه از آنها استفاده می مانيم . بنابراين بايد يادبگيريم که پاهايمان از نظر قدرت و انعظاف بايد همزمان 
جوری بر روی گيره قرار اصل ماجرا اين است که شما ميخواهيد  -(جدای تکنيک های پيشرفته تر)–کنيم. در استفاده از پاها 

ات بعدی کبگيريد که بخشی از وزن بدن را روی آن منتقل کنيد و همچنين اينقدر اين استقرار خوب باشد که برای انجام حر
. نيرويی که در صعود به شما وارد ميشود نيروی جاذبه است که شما را به پايين می کشد پا باال بکشيد بتوانيد وزن بدن را روی

فی است که می تواند در برابر اين نيروی کشش مقاومت کند و قطعا لو اصطکاک سطح کفش شما با سطح گيره ها نيروی مخا
روی يک پا نمی تواند تمام اين مقاومت را به خوبی ايجاد کند و احتماال پا ُسر خواهد خورد يا  وارد کردن تمام وزن بدن بر

" سه نقطه ی اتکااصطالحا از روی گيره در خواهد رفت . بهترين و تنها حالت باالنس بهينه در سنگنوردی اين است که شما "
دين هميشه به ياد داشته باشيد که اين سه نقطه می تواند شامل دو پا يا تماس خوب بر قرار کنيد و اين را به عنوان يک قانون بنيا

هارمی که آزاد است و درگير نيست در حقيقت اغاز حرکت بعدی شما را ا دو دست و يک پا باشد و نقطه ی چو يک دست و ي
يد! با فشار يک پا پای بعدی را شکل خواهد داد. بهترين حالت استفاده از پاها همان صعودی است که شما روی نردبان انجام ميده

و آخرين روی موقعيت باالتر قرار دهيد. و خيلی مهم است که اين شيوه ی صعود را برای خود به يک مهارت اصلی بدل کنيد. 
نکته در بحث حرکت بنيادين پا "دقت جاگذاری" و تنظيم "مرکز ثقل" است. توازن، تعادل و به کارگيری نيروها در حالتی به 

ن شکل در می آيند که مرکز ثقل بدنتان دقيقا در راستای پاها قرار بگيرد و دقيقا عمو در بر سطح زمينی باشد که از آن بهتري
ن بيرون از ديواره باالی يب منفی و عمودی) نيازمند اين است که ران و باسصعود می کنيد. در مسيرهای شيب دار (بدون ش

. در يک صعود بر روی ديواره ی عمودی و يا نزديک به آن الزمه اش آن است گيريد)(از سطح ديواره فاصله بگيره ی پا باشند
. و زمانی که بر و در يک راستا با پاها روی گيره بايستيد که تمان بدن را تا جايی که ممکن است نسبت به پاها صاف قرار دهيد

با غيرممکن است که وزنتان را روی پاها مستقر کنيد و نيازمند دانستن تکنيک های يرب منفی و يا کالهک قرار داريد تقروی شي
 پايه ای ديگری است که در ادامه خواهيم گفت. 

 
 

 مطالب مفيد و مرتبط: 
 (وبالگ کارابين) پاهای فوق العاده (هفت تمرين ساده برای افزايش مهارت حرکت پاها) -
 (وبالگ کارابين) ده تمرين مفيد برای سنگنوردان  -
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 استفاده و کپی برداری با ذکر منابع بالمانع است . ©

http://carabin.persianblog.ir/post/6/
http://carabin.persianblog.ir/post/6/
http://carabin.persianblog.ir/post/5/
http://carabin.persianblog.ir/post/5/
http://www.carabin.persianblog.ir/
http://www.carabin.persianblog.ir/
http://www.mehreganmg.blogfa.com/
http://www.mehreganmg.blogfa.com/
http://www.facebook.com/mehreganbabolsar
http://www.facebook.com/mehreganbabolsar

