
 
 
 
 
 
 
 
 

 (توئيست الک و بک استپ)دو تکنيک مهم در شيب منفی:  هفتتکنيک بنيادين شماره 
 Twist Lock  وBackstep 
 

در ابتدای امر الزم است به رسم امانتداری و صداقت در ترجمه، اين نکته را متذکر شوم که معادل فنی و اصلی دو اصطالح 
از همان اسم معتبر و موثق فارسی نيافتم بنابراين بنده صرفا جهت سهولت در فهم مطلب مورد بحث را در هيچ کدام از منابع 

متذکر ميشوم که اين انتخاب بنده است و ممکن است معادل فارسی مصطلح و فنی اين دو کلمه در انگليسی استفاده ميکنم و 
بين حرفه ای ها  و مربی ها چيز ديگری باشد که يافتن آنرا به عهده ی خودتان واگذار می نمايم و سعی ميکنم اصل مطلب را 

معادل اين دو حرکت با چند تن از مربيان طراز اول هم مشورت الزم به ذکر است که برای يافتن هرچه بهتر قدمتتان ارائه کنم. 
نمودم که متاسفانه نتيجه ای حاصل نشد. اگر شما اطالعی از معادل فارسی اين دو حرکت داريد خوشحال ميشوم که به بنده هم 

 اطالع دهيد. 
   

Twist lock  وBackstep: 
 

کره ی صعود در شيب و و بک استپ حرکات سهل کننده و يا به عبارتی نان توئيست الک 
منفی هستند. همانطور که می دانيد با افزايش شيب مسير امکان قرار دادن وزن بر روی 

ن بايد توسط دستها حمل شود که توان د و در نتيجه بخش زيادی از اين وزپاها کمتر می شو
اهيد از تکنيک هايی مثل توئيست الک و بک استپ کمتری نسبت به پاها دارند و اگر نخو

استفاده کنيد دچار فشار مضاعف خواهيد شد. اين دو حرکت به شما کمک می کنند که خود 
را در سمت ديواره نگه داريد. اين چرخش ساده به سمت ديواره برآيند نيروها را در محل 

از قبل به و مطمئن تر تر گيره های دست به نوعی تنظيم می کند که گيره های دست راحت
. اما در نظر داشته باشيد که به اجرا در آوردن درست اين دو حرکت نيازمند تمرين بيايد نظر

در خيلی از  بک استپزياد و عضالت قوی در ناحيه ی ميانی بدن به خصوص شکم است. 
اين حرکت منابع به مختصر استفاده از قسمت بيرونی پا ذکر شده است؛ اما به طور دقيقتر 

به شما در شيب منفی و يا کالهکها در ادامه ی حرکت توئيست الک و مکمل آن قرار است 
به طريقی کمک کند که بتوانيد به راحت ترين شکل ممکن دستتان را برای گيره ی بعدی باال 

فرض کنيد دست راستتان در يک  (مطابق تصوير) ببريد و حرکتتان را ادامه دهيد. برای مثال
رار دارد و شما ميخواهيد در حرکت بعدی دست چپ را به گيره ی بااليی موقعيت مناسب ق

در حاليکه دقيقا خودتان را سينه به برسانيد شما می توانيد اين حرکت را مستقيم انجام دهيد 
بعد از اولين تالش در خواهيد يافت که اگر با محوريت پای چپ سينه ی ديوار باال می کشيد! 

دست چپ هم راحت تر باال خواهد  -(توئست الک)–ه بچرخانيد رانتان را به سمت ديوار
(بک -رفت. اما اين حرکت نيازمند اين است که به خوبی از بيرون پای چپتان استفاده کنيد

پای چپ در حال چرخش است بيرون پای چپ بايد روی يک گيره .  در حاليکه ران -استپ)
در ادامه شما نياز به يک گيره ی ر شود. مستق و پشت آن پايين تر از بدن يا بيرون از بدن

(يا همان قفلی برای –پای مکمل برای پای راست نياز داريد تا موقعيت توئيست الک 
را حفظ کنيد. در حاليکه همزمان روی دو پا فشار مياوريد دست  -جلوگيری از چرخش بدن)

مت پايين نيرو وارد راست را در حاليکه رو بدن و نيم تنه ی شما قرار دارد روی گيره به س
می کند و به راحتی در اين وضعيت می توانيد دست چپ را باال ببريد و گيره ی بعدی را 

شيب منفی تنها مديون جادوی چرخش بدن و تکنيک  ريد. اين انتقال راحت نيرو بر رویبگي
امر ممکن است در اجرای اين دو حرکت دچار ترديد شويد  یتوئيست الک است. در ابتدا

اگر در اجرای آنها به مهارت الزم نرسيد نسبت به حالت ساده ی صعود انرژی بيشتری چون 
صرف خواهيد کرد اما بعد از اينکه با تمرين و افزايش مهارت در اجرای آن خبره شديد 
خواهيد ديد که صعود در شيب منفی با بکار بستن اين دو حرکت چقدر ساده خواهد شد. 

درجه شيب ۲۰ن را اجرای آن در بولدرينگ هايی با حداکثر شروع تمرين ابدا خودتابرای 
 منفی انجام دهيد و کم کم سختی مسير را افزايش دهيد. 
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 ببينيد.  اين لينک متن انگليسی همين مطلب را در
 لينکهای مرتبط:

بخش ) (۲-بخش چهارم( )۱- بخش چهارم) (بخش سوم) (بخش دوم( )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش ششم() پنجم

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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