
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا پرچم FLAGحرکت :  پنجتکنيک بنيادين شماره 
  

" در حقيقت يک حرکت مکمل برای حفظ تعادل پرچم"حرکت 
مقدور  -(دست و پاهای مخالف)–است زمانی که صعود نردبانی 

برای گرفتنش تالش کنيد نباشد. فرض کنيد گيره ای که قرار است 
کمی دور تر از آن است که با يک حرکت رو به باالی ساده به آن 
برسيد و در عين حال موقعيت شما طوری است که نمی توانيد از 
صعود نردبانی استفاده کنيد و مجبوريد و دست و پاها ی يک 
سمت بدنتان را همزمان درگير کنيد. در اين صورت بالفاصله بدن 

ه بيرون خواهيد چرخيد، به همان مثال نردبان شما رو ب
برميگرديم تا مساله عينی تر و قابل لمس تر شود؛ فرض کنيد در 
حين باال رفتن از نردبان به جای اينکه از دست و پای مخالف 
استفاده کنيد از دست و پای راست استفاده کنيد و دست و پای 

حض وارد چپتان هيچ اثری نداشته باشند در اين صورت به م
کردن فشار بر دست راست و پای راست بدن حول محور مچ دست 
راست شروع به چرخيدن به سمت راست و به سمت بيرون می 
کند و سمت چپ بدنتان به کلی از نردبان جدا می شود.؛ اتفاق 
مشابه در هنگام صعود نتيجه ی مشابه خواهد داشت و بدنتان به 

اند منجر به رها شدن و شدت به سمت بيرون ميچرخد که می تو
و يا شرايطی را تصور کنيد که دست و پای  پاندول شدن شود.

درگير تقريبا در يک خط قرار بگيرند و شما بخواهيد روی آن پا و 
دست نيرو وارد کنيد در اين حالت بدنتان حول محور همان دست 

راهکار مقابله با  و پا به سمت بيرون از ديواره خواهد چرخيد.
خش ناخواسته خيلی ساده است! پای آزاد خود را به شکل اين چر

يک پرچم که در هوا تکان می خورد به سمت مخالف حرکت خود بيرون از بدن قرار دهيد تا بدنتان به سمت ديواره باقی بماند 
و پای راست و پای چپ نقش پرچم را بازی ميکند  )۱شماره ( و مرکز ثقل به حالت تعادل دربيايد. برای مثال در اين شکل

) ۲در تصوير شماره ( دست چپ به گيره ی مورد نظر برسد. دست راست نيروی الزم برای باال کشيدن بدن مهيا می کنند تا
حرکت پرچم در وضعيت مشابه با تصوير شماره يک انجام 
شده با اين تفاوت که دست راست و پای چپ نقش ميله را 

ر تصوير مشاهده می ايفا ميکنند تا پای راست به طريقی که د
کنيد پرچم شود تا دشت چپ به گيره ی بااليی برسد. نکته ی 
مشترک هر دو تصوير در اين است که پا و دستی که می 
خواهند نقش ميله را ايفا کنند در يک خط قرار دارند با بدن 
به بهترين حالت ايستايی برسد. در حرکت پرچم مرکز ثقل 

منتقل ميشود. مثال در  شما به حدفاصل دست و پای درگير
) مرکز ثق باالتر از پای راست و پايين تر ۱تصوير شماره (

از دست راست قرار دارد و نيروی چرخشی بدن کامال به 
سمت ديواره متمايل است و بهترين شرايط ممکن برای صعود 

 کننده به وجود می آيد. 

 )۱تصوير (  

 )۲تصوير (  
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را نشان ميدهندو از رنگها برای  برای عينی تر شدن حرکت پرچم دو تصوير فوق به خوبی شرايط
 درک بهتر شرايط و چگونگی قرارگيری مرکز ثقل استفاده شده. 

 : دست و پای درگير را نشان می دهدآبیرنگ 
 : دستی که برای گرفتن گيره بعدی تالش می کند را نشان می دهدنارنجیرنگ 
 : پای پرچم را نشان می دهدسبزرنگ 
 ثقل را نشان می دهد: محل تقريبی مرکز قرمزمثلث 

 
 ببينيد.  اين لينک متن انگليسی همين مطلب را در

 لينکهای مرتبط:
 )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش دومتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش سومتکنيک های بنيادين سنگنوردی ( -
 قسمت اول) - بخش چهارمتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -

 قسمت دوم)-بخش چهارمتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -

 )هفت تمرين ساده برای افزايش مهارت پاهاپاهای فوق العاده ( -
  برای سنگنوردان ده تمرين مفيد -

 
 

 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. 
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