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تزای هثتذیاى تا ػٌاٍیٌی هاًٌذ توزیي ًفس کطیذى،  آهَسش ضٌا در ایي هقالِ سؼی ضذُ است تصَرت کاهل تِ

سزخَردى تزرٍی اب، تکٌیک ٍ اخزای حزکات پا، ضزتِ رٍی پا در ضٌای کزال، حزکات دست، پزتاب دست ّا، 

 .ّواٌّگی دست ٍ پاّا ّوزاُ تا ػکس پزداختِ ضَد

 توزیي ًفس کطیذى تزای هثتذیاى

 

 (کالُ ضٌا)سپس تا رسٌگاُ هَ ٍ یا لثِ .اس دّاى ًفس تکطیذ.لثِ ی استخز را گزفتِ ٍتا ارتفاع ضاًِ ّا در آب فزٍ رٍد

 20ایي توزیي را .در ٌّگام فزٍ رفتي در آب تا قذرت اس دّاى ٍ تیٌی آب را تا ضذت تیزٍى تذّیذ. در آب فزٍ رٍیذ

 .تار تکزار کٌیذ

 (تز رٍی سیٌِ)سز خَردى در آب 

دست ّا را تاالی سز .کف یک پا را رٍی دیَارُ استخز قزار دّیذ.تِ پطت ًشدیک دیَارُ استخزتایستیذ

تا کطیذى ًفس تاال تٌِ را تا حالت افقی .تاسٍّا را تِ گَش ّا فطار دادُ ٍ اًگطتاى ضست در ّن قالب هیطًَذ.تکطیذ

ضٌاگز اتتذا کوی سیز آب ،سپس تز رٍی آب سز . پائیي آٍردُ سپس تا خْص خَد را تطزف خلَپزتاب هیکٌین

 .اًذاسُ سز خَردى ضٌاگز،فاصلِ کف پای اٍدر خائیکِ تحالت ساکي در هیایذ، تا لثِ استخز هیثاضذ.هیخَرد
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 ضٌای کزال

 تکٌیک ٍ اخزا حزکات پا

سیزا حالت تذى پیَستِ در اثز حزکات سز ٍپا تغیز . حزکات پا کالً تزای ًگْذاری حالت افقی تذى در آب هیثاضذ

 .تخصَظ تچِ ّا ٍ ًَ خَاى ّا تا حزکات پایطاى ای ػول را ضذت هیثدطٌذ.هیکٌذ

 (1).پا ّا تتٌاٍب تاال ٍ پائیي حزکت هیکٌٌذ

ایي حزکت  (3،4) ، سپس ساق پا تذًثال آى (2).در ٌّگام پائیي رفتي پا دقت کٌیذ کِ ،اتتذا راى تِ پائیي تزٍد

 .فطار آب، راى ٍ قَسک ضل ضذُ پا را تطزف داخل خن هیکٌذ.ّواًٌذ ضَت سدى تا رٍی پا در فَتثال هیثاضذ

قثل اس ایٌکِ پٌدِ پا ، تِ پائیٌتزیي ًقطِ تزسذ،تَسط راى .ایي ضزتِ ّای رٍی پا ًیزٍی خلَ تزًذُ را ایداد هیکٌذ

 .(5) حزکت تِ تاال ضزٍع هیطَد

 .(6).ساق ٍ پاضٌِ پا ،ایي حزکت را دًثال هیکٌٌذ
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 ضزتِ رٍی پا در ضٌای کزال

 تَضیحات رٍی ضکل

 (در تاال ٍ پائیي آب)دست سدى در ضٌای کزال
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 حزکات دست

در ّیچ ضٌای دیگزی ًویتَاى، هثل کزال . حزکات تکٌیکی صحیحِ دست ،ػاهل هْن پیطثزًذُ در ضٌای کزال هیثاضذ

تزای تکار گیزی صحیح حزکات دست ًیاس تِ قذرت . اس دست ّا تطَر ّذفوٌذ تزای پیطزٍی تِ خلَ استفادُ کزد

 .دارین

تٌْا تا ضٌای استقاهتی، هذت ّا ًیاس است تا قذرت کافی تذست آٍرد، تزای آًکِ سزیؼتز ایي قذرت را تذست آٍرین 

 .تایذ هضافاً توزیي ّای تا کص ٍیا دستگاُ ّای کطص را اًدام داد
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 (سِ حزکت هْن دست)گزفتي آب ، کطص ٍ فطار

، تایذ آب ***قثل اس ایٌکِ ضٌاٍر خَد را تطزف خلَ تکطذ ٍ سپس تا فطار تِ ػقة تِ خلَ راًذُ ضَد: گزفتي آب-ا

 .را تگیزد

در ایي حالت ، اًگطتاى تْن . یؼٌی تکیِ گاّی در آب تزای حزکات تؼذی دست ،درست هیکٌذ: خن کزدى آرًح -2

در توام هذتی کِ دست سیز آب، حزکت هیکٌذ، تایذ ایٌطَر تصَر کزد . چسثیذُ ٍ دست هثل یک تیل تخت هیواًذ

تصَیزایي خط . کِ ًَک اًگطتاى حزکات دست را ّذایت هیکٌٌذ ٍ یک خط ًَری اس ًَک اًگطتاى هتصاػذ هیگزدد

دست تذٍى  (تیي اداهِ ضاًِ ٍ هحَر طَلی تذى)اس ٍرٍد دست تِ آب . ًَری، تقزیثاً خط هستقیوی سیز تذى هیثاضذ

آًکِ تَسط فطار آب کح ضَد، تطزف پائیي هیزٍد، تا ارتفاع ضاًِ ضٌاگز خَد را تطزف خلَ هیکطذ، در ایي حالت 

 .دست اس آرًح خن هیطَد

  درخِ هیثاضذ100 تا 90در ارتفاع ضاًِ ساٍیِ آرًح در ضٌای استقاهت 

کف دست ٍ ساػذ، آب را در سیزقفسِ سیٌِ ٍ .  ٍ تیطتز هیطَد130در ضٌای سزػتی ساٍیِ : فطار آب تِ ػقة -3

 .ضکن تطزف اًگطتاى پا تؼقة فطار دادُ ٍ ًشدیک راى تِ تیزٍى تاب هیخَرد

 پزتاب دست ّا

ٍ ایي سهاًی .تؼذ اس فطاری کِ در ٌّگام تِ ػقة راًذى آب ،رٍی دست هیایذ،تاالی آب دست تایذ استزاحت کٌذ

اهکاى پذیز است کِ در هَقغ تیزٍى آهذى دست اس آب آًقذر تا قذرت تاضذ،کِ تیزٍى اس آب تذٍى ًیاس تِ ًیزٍ ،تا 

اًگطتاى ٍ ساػذ .آرًح تاال تاضذ.(دست ّا ضل تاضذ، تا خزیاى خَى رٍاى تاضذ)ٍارد ضذى در آب ، تاب تخَرد

 .،ریلکس ٍارد آب هیطَد

ٍ در کٌار آى .دست ضل ٍ تذٍى هقاٍهت ٍارد آب ضذُ ٍآًزا تا کطیذى دست ٍ صاف ضذى آرًح در آب ّل هیذّین

 .***حثاب ّای آب را کِ ایداد ضذُ است تزای پیطزٍی تْتز اس هیاى تزداضت

پزتاب دست تِ خلَ در خارج اس آب ، ٍ دست پیص تزًذُ در سیز آب ،طَری ّواّوگ تاضٌذ کِ یک دست پیَستِ 

 .در حال پیص تزدى تذى تِ خلَدر سیز آب،ٍ دست دیگز، تاالی آب ، در حال تاب خَردى تِ خلَ تاضذ

تا چزخص ّزدٍ طزف تاال تٌِ تِ یک اًذاسُ، تِ دٍر هحَر طَلی تذى ٍ آرام ًگْذاضتي سز، ًفس کطیذى آساًتز 

 .هیگزدد ٍ گزفتي آب تا فاصلِ تیطتز درخلَی تذى اهکاى پذیز هیگزدد

 ّواٌّگی دست ٍ پا

 .دٍ ًوًَِ ، ّن آٌّگی حزکات دست ٍ پا در تیي ًوًَِ ّای سیاد قاتل ضٌاسائی هیثاضٌذ
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 (6-1)ضٌای ضص ضزتِ ای پا 

ػکس ّا ایي حالت را ًطاى .ضص پا سدُ هیطَد (یک حزکت دست راست ٍچپ)در ایي رٍش تا ّز سیکل دست 

 .پا ّا در حالت فزٍد آهذى هیثاضٌذ.هیذّذ

 )2-1)ضٌای دٍ ضزتِ ای پا 

ضٌاگزاى تا هسافت ّای کَتاُ تا ضص ضزتِ پا ضٌا هیکٌٌذ، ضٌاگزاًِ . تا ّز سیکل دست دٍ تار،دٍ ضزتِ پا هیخَرد

 .هسافة دٍر اس ضزتِ دٍ پائی استفادُ هیکٌٌذ،سیزا در تکار تزدى ًیزٍ هیخَاٌّذ صزفِ خَئی کٌٌذ

 حالت قزار گیزی تذى در آب

تزای ایٌکِ پاّا، ضٌاگز را ّل دّذ، ٍ دست ّا تذى ضٌاگز را تِ خلَ تکطٌذ، تایذ قزارگیزی ضٌاگز در آب خَب 

سز آًقذر در آب فزٍ هیزٍد کِ لثِ خلَئی کالُ ضٌا ٍیا رسٌگاُ هَ در سطح آب قزار  (هقاٍهت آب کن تاضذ). تاضذ

 .گیزد

 .تاسي تقزیثاً در سطح آب، لگي ًثایذ خن ضَد ٍ ضکن ًثایذ آٍیشاى ضَد.چطن ّا تاس ٍ کوی هتوایل تِ خلَ (3)
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 ًفس کطیذى

تکٌیک ًفس  (تاالی صفحِ)توزیي ًفس کطیذى تزای هثتذ یاى. ضٌای صحیح کزال یؼٌی،صحیح ًفس کطیذى

تا کطص آب ٍ تِ ػقة راًذى آب .در ضٌای کزال تایذ ّن آٌّگ تا دست سدى تٌفس کزد. کطیذى صحیح را هیاهَسد

 تا قذرت توام

در حالیکِ دستی کِ آب را هیکطذ ًظارُ .تایذ تواهی َّا را اس تیٌی ٍ دّاى تا ضذت در داخل آب تیزٍى تذّین

سز تدای اًٍل (رٍی آب)تٌْگام پزتاب کزدى دست تِ خلَ.هیکٌین ،سز را تطزف چزخاًذُ ٍ تِ سزػت ًفس هیگیزین

حالت قزار گیزی سز ٍ ًفس گیزی در قزار گیزی تذى ٍ ّن آٌّگی دست ٍ .ٍ سیکل خذیذ ضزٍع هیطَد.تزهیگزدد

 .پا هَثز ّستٌذ

سز خیلی سیاد ٍ یا خیلی دیز اس آب تیزٍى تیایذ ٍ یا ایٌکِ گَئی سزرا تِ تذى تا پیچ ٍ هْزُ سفت : اضتثاُ تشرگ

 .ٍ یا ایٌکِ تزای ًفس گیزی سز سیاد تچزخذ. کزدُ اًذ
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