
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهينه سازی انرژی با قرار گرفتن در وضعيت استراحت :  چهارتکنيک بنيادين شماره 
 

تن موقعيت های استراحت و تجديد قوا به اندازه ی ياف"
-(سخت ترين نقطه ی مسير)–يافتن راه عبور از کراکس 

را از مهم است؛ اگر شما يک موقعيت استراحت خوب 
دست بدهيد در حقيقت فرصت ريکاوری و تجديد قوايتان 
را از دست داده ايد که نهايتا به افت توان ذهنی و روحی 
برای مراحل بعدی صعود منجر خواهد شد؛ در نظر گرفتن 
نقاط استراحت به اندازه ی پيدا کردن گيره ها و حرکات 
 بعدی مهم است به اندازه ای که بايد در مرحله ی مسير

 ". خوانی به آن فکر کرد و در نظر گرفت
پروسه ی صعود با مسيرخوانی شروع می شود، زمانی که شما هنوز 
پاهايتان بر روی زمين است بايد به همه چيزهای مربوط صعود فکر کنيد 
حتی نقاط استراحت و شرايطی را متصور شويد که به محض رسيدن به آن 

(ساعد، جلو بازو و دوقلوهای -ودنقاط بتوانيد عضالت درگير و خسته ی خ
شرايطی که در آن بدن به از فشار رهانيده و به آرامش برسانيد. را   -پا)

فرم نسبت به شرايطی که شما روی زمين ايستاده ايد برسد.  تريننزديک
 يعنی باسن دقيقا با پاها در يک خط و پاها تا حد ممکن صاف و بی فشار

که بيشتر از عرض شانه از هم باز يره های باشند ی گو پاها بايد بر رو
(مسيری با شيب کمتر از –. اگر بر روی مسير شيب دار قرار داريد شوند

بنابراين به راحتی ميتوانيد بدنتان را ريلکس  -درجه نسبت به سطح) ۹۰
بر روی مسيرهای  . اما زمانی که -(در اين مسير به راحتی ميتوان روی پاها صاف ايستاد)–کنيد و از موقعيت استفاده کنيد 

صاف، شيب منفی يا کالهکها قرار داريد شرايطی که بتوانيد تمام وزن را به پاها منتقل کرد سخت و يا بعضا غير ممکن است. 
در چنين شرايطی برای اينکه وزنتان را به پاها منتقل کنيد به طور حتم بخشی از اين وزن بر روی دستان باقی می ماند. در اين 

چون زمانی که دستها صاف و کشيده است  شداتا حد ممکن دستها صاف و کشيده بن نکته را به ياد داشته باشيد که حالت بايد اي
اما همچنان بيشترين . بخشی از فشار از عضالت ساعد برداشته شده و به استخوانها که توان بيشتری دارند منتقل می شود

يرند و نگه دارند در اين حالت بهترين استراتژدی دست يافتن به يک رند گيره را بگفشار بر روی ساعدهای شماست که مجبو
به ثانيه دستان خود را تکان دهيد. در اين حالت می توان با تعويض دست ۲۰يا  ۱۰وضعيت ايستا و مناسب است که بتوانيد هر 

يت انرژی بيشتری از شما ميگيرد مانی ميرسد که شما احساس ميکنيد ايستادن در يک موقعهردو دست اجازه ی استراحت داد. ز
سمت نقطه به به جای اينکه بتوانيد ريکاوری کنيد خسته تر ميشويد بنابراين به هيچ عنوان در اين نقاط توقف نکنيد و با ديد باز 

 ی استراحت بعدی حرکت کنيد. 
بزرگترين چالش يکی از بهترين روشهای ريکاوری توان دستها به ويژه ساعدهاست که تاکس) -(جی  G-TOXتکنيک 

تاکس که در قسمت بعدی ترجمه خواهد شد به خوبی با ساده ترين روش -عضالنی برای يک سنگنورد هستند. در تکنيک جی
 استراحت و تجديد قوای دستها آشنا خواهيد شد. 
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 توضيح تصاوير: 

 
طبق توضيحات باال فرد در مناسب ترين نقطه ی استراحت قرار دارد وزن کامال بر روی پاها منتقل شده : تصوير شماره يک

در شرايطی که پاها صاف و باسن با پاها در يک خط قرار دارد و دستها برای جلوگيری از فشار مضاعف بر روی ساعدها 
 کامال کشيده است . 

 
: فرد در شرايطی قرار دارد که فرضا نمی تواند بر روی دو پا بايستد بنابراين خود را به يک حالت ايستای تصوير شماره دو

مناسب رسانده و و با دست راست که کامال کشيده شده خود را نگه داشته و تا جای ممکن وزن را روی پاها منتقل کرده تا 
آنرا تجديد قوا می جريان خون در آن متعادل شود و با تکان دادن دست بتواند دست چپ را رها کند و به سمت پايين بگيرد تا 

 کند.
 

: فرد بر روی يک کالهک در وضيعت کامال وارونه در حال تالش است. با قرار دادن پاها در يک شرايط تصوير شماره سه 
ت کشيده قرار دهد تا فشار اضافی را از ايستا و خم کردن کردن زانوها حداکثر استفاده را از پاها برده تا دست راست را در حال

 عضالت ساعد به استخوانها منتقل کند و با رها کردن دست چپ و تکان دادنش رو به پايين آنرا ريکاوری ميکند. 
 
 

 ببينيد.  لينک اين متن انگليسی همين مطلب را در
 لينکهای مرتبط:

 )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش دومتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش سومتکنيک های بنيادين سنگنوردی ( -
 )هفت تمرين ساده برای افزايش مهارت پاهاپاهای فوق العاده ( -
  ده تمرين مفيد برای سنگنوردان -

 
 
 
 
 
 
 

۱   
    

 ۲ ۳ 
  

 با ما در تماس باشيد:
دريافت نظرات، پيشنهادات، انتقادات و يا راهنمايی در رابطه با 
خطاهای احتمالی در ترجمه ما را خوشحال و مسيرمان را هموار 

 خواهد کرد. 
www.carabin.persianblog.ir 

www.mehreganmg.blogfa.com 
www.facebook.com/mehreganbabolsar 

 

http://www.nicros.com/training/articles/fundamentals-of-technique-4/
http://carabin.persianblog.ir/post/9/
http://carabin.persianblog.ir/post/10/
http://carabin.persianblog.ir/post/11/
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

