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 ):دومتکنيک های بنيادين سنگنوردی (بخش 
ی کنيم ياد بگيريم که دستها نقش ثانويه و کم اين دومين قسمت از سری مقاالت تکنيکها و اصول بنيادين است که در آن سعی م

 " يا "صعود نردبانی" پی خواهيد برد. راست  - تثرتری نسبت به پاها ايفا کنند. و شما در ادامه ی مطلب به اهميت قانون "چپ

 
  گيره ها را به آرامی بگيريد!:  دوتکنيک بنيادين شماره 

 
فظ تعادل "گيره های دست را به آرامی و تنها برای ح

 بگيريد و بگذاريد پاها نقش اصلی را ايفا کنند". 
به طور طبيعی هر صعودکننده ای برای حفظ جاِن شيرينش و 

نظور مسلط شدن ترس و اصظراب و فشار ناشی از افزايش همي
ارتفاع به دستان خود بيشتر اتکا می کنند و بيشتر به دستانشان خود 
را می آويزند. اين فشار مضاعفی بر دستها وارد می شود در مدت 

 عضالت دست و خستگی آنها می شود زمان کمی باعث تحليل رفتن
که معموال از اصالح "دم کردگی ساعد و جلو بازو" برای آن استفاده 
می کنيم. بی شک شما هم تجربه ی چنين دم کردگی و گرفتگی 
عضالنی را در ناحيه ی ساعد و بازو داشته ايد! که قطعا باعث 
ناراحتی و کاهش بازدهی شما است. اما جای نگرانی نيست! با کمی 

تکنيک ها و اصول بنيادين مطمئن باشيد تمرين، تمرکز و تسلط بر 
. الزمه اش اين است که گيره های که اين مشکل برطرف خواهد شد

؛ نه تعادل بگيريد دست را با حداقل فشار الزم و تنها برای حفظ
اينکه از دستها به عنوان عامل اصلی صعود استفاده کنيد. بايد ياد 
بگيريد که هماهنگی الزم را بين کشيدن دستها و فشار آوردن پاها را 

عادت کنيد که گرفتن هر گيره با دست برايتان يک برقرار کنيد. 
ه و از روی خواست و برنامه ريزی شما فرآيند ذهنی به همراه برنام

باشد نه اينکه مثل خيلی از صعود کنندگان عجول و کم دقت تنها به 
اين است که هميشه انتخاب و پيدا کردن هرچه که در دسترستان قرار گرفت چنگ بزنيد! يکی از چيزهايی بايد به ذهن بسپاريد 

گيره ی مناسب کافی نيست بلکه بايد به خوبی آن گيره را بررسی کنيد که "کجای" گيره را و "چطور" بگيريد بهتر است و به 
رين حرکت آويختن انجام حرکت فعلی و آغاز حرکت بعدی شما کمک خواهد کرد. هميشه بهترين جای يک گيره باالی آن و بهت

آورديد بايد سعی کنيد جوری مستقر شويد که به آن نيست! حاال که با رعايت همه ی اين نکات گيره ای را انتخاب و به دست 
کمترين فشار به دستها بيايد يعنی بايد عادت کنيد دستها تنها گيره را لمس کنند تا تعادلتان حفظ شود. اين حرکت را به دفعات در 

 ر سالن تکرار کنيد تا برای شما يک عادت شود. در ادامه تمرينات متناسب با اين حرکت نيز برايتان ارائه خواهد شد. طبيعت و د
مورد ديگری که بايد در گرفتن گيره ها در نظر داشته باشيد اين است که شما با توجه به وضعيت و موقعيتتان بايد تصميم بگيريد 

انطور که پيشتر گفته شد شما بايد وزنتان را روی پاها وارد کنيد و دستها را تنها نفاط تماسی که چقدر گيره را محکم بگيريد؛ هم
تصور کنيد که باعث می شود شما از ديواره جدا نشويد نه اينکه وزنتان و فشار اصلی را تحمل کنند حاال با اين پيش فرض 

ستان با ديواره برقرار بماند و از آن فاصله نگيريد چقدر نيرو برگرديد به جمله ی قبل و تصميم بگيريد که فقط برای اينکه تما
فرض کنيد می خواهيد از يک نردبان باال برويد. آيا با دستانتان خود را باال الزم است و چقدر بايد به دستهايتان فشار بياوريد؟! 

 می رويد و دستانتان تنها تعادل شما را حفظ می کشيد؟! يا فشار را بر روی دستان می گذاريد ؟! قطعا خير! شما با پاهايتان باال
می کند. درست است که سنگنوردی دقيقا شبيه به باال رفتن از نردبان نيست اما بايد اين اصول اوليه و متدهای ساده را به ذهن 

 بسپاريد و استفاده کنيد. 
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 راست" برای حرکت متوازن: –چپ "قانون  -
را  الزم  چگونه وزن را قسمت کنند و گشتاور(پيچش)معجزه ی يک صعود کارآمد در هماهنگی و همراهی پاها و دستهاست که 

نهايت تعادل و در عين حال  راست به حداکثر رساندن هماهنگی ميان دستها و پاها و ايجاد-هدف قانون چپدر بدن ايجاد کنند. 
(دست  ست آنهم با آموزش اين قاعده که دستها و پاها به شکل ضربدری هماهنگ و همراه شوند.ساده کردن حرکات سنگنورد ا

 برويد فرض کنيد از يک نردبان باالراست با پای چپ و بالعکس) مثل همان حرکتی که در صعود از يک نردبان انجام ميدهيد. 
ولی به جای اينکه دستها و پاها را ضربدری حرکت دهيد موافق هم حرکت دهيد يعنی دست راست و بای راست را با هم و دست 

يک سمت خواهد چرخيد. البته که بدن به ديد و پای چپ را هم با هم در اين حالت اگر عمال روی نردبان انجامش دهيد خواهيد 
سنگنوردی و صعود از ديواره بسيار پيچيده تر و غيرقابل پيش بينی تر از آن است که بتوان با يک حرکت ساده مثل صعود 

صادر کرد. اما اين اصل ساده می تواند خيلی به شما کمک کند: در  برايش دستورالعمل جامعنردبانی فرموالريزه اش کرد و 
چپ ست و پای يک صعود ساده معموال می شود همچين هماهنگی ساده ای بين دست و پا ايجاد کنيد به شکلی که با دست را

کشش و فشار الزم را برای بلند شدن ايجاد کنيد و يا بالعکس. اما ممکن است در مسيرهايی قرار بگيريد که به گيره های 
کوچکتری برخورد کنيد يا مجبور به ادامه در عرض شويد در اين شرايط تکنيک های ديگری الزم است که در ادامه آنها را هم 

 خواهی گفت . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ببينيد.  اين لينکتن انگليسی همين مطلب را در م
 لينکهای مرتبط:

 )بخش اول( سنگنوردی تکنيکهای بنيادين -
 )ن ساده برای افزايش مهارت پاهاهفت تمريپاهای فوق العاده ( -
  ده تمرين مفيد برای سنگنوردان -
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