


 راهنمای تیراندازی برای مبتدی ها
تیراندازی ورزشی است که در آن رقابت کنندگان از کمان برای شلیک کردن تیرهایشان به 

 .سوی هدف استفاده می کنند
از سال . تیراندازی یک ورزش المپیکی است که همه ی سنین می توانند از آن لذت ببرند

آلیسون . مدال در المپیک آتن کسب کرده اند 10میالدی به بعد تیراندازان بریتانیایی  1988
دوره اخیر المپیک حضور داشته ودر المپیک  5ویلیامسون تنها بازیکن بریتانیایی است که در 

 .توانست یک مدال برنز برای کشورش کسب کند 2004آتن 
تا از این مدال ها در 4مدال پاراالمپیک کسب کرده است که  23به بعد  1980از سال  GBتیم 

 .استپکن بدست آمده 

 ماده های تیراندازی
تیراندازی بر روی سطح صاف برگزار می پرطرفدار این ماده . یکی از ورزشهای المپیک است: تیراندازی از فاصله معین.1

ثبت میگردد  دز فاصله هفتاد که در آن تیراندازی انجام شده و نمرات مسابقات آن به  صورت راند برگزار می گردد شود و 
ماده در ماههای سرد فصل زمستان در سالن این .داردبرای نوجوانان نیز به رده سنی آنها بستگی میر برگزار می گردد و 

برگزار می شود با این تفاوت که هدف ها کوچکتر و فاصله ها نزدیک تر هستند و این ماده در زمستان طرفداران زیادی 
 .دارد 

این نوع تیراندازی با یک دوره از هدفها برگزار می شود که معموال هدفها در یک زمین سخت : تیراندازی در فضای باز.2
های تیراندازی عالمت گذاری شده نیستند بنابراین تیراندازان مجبورند بر فاصله (جنگلیمعموال زمینهای )کاشته می شوند 

 .داوران و غریزه خود اعتماد کنند، مخصوصا اگر تیراندازان بذون نشانه روی و یا با کمان سنتی شلیک نمایند
یارد  برای  180. )شبیه به هدف است جز آنکه تیرانداز از فاصله ی بیشتری تالش می کنند: تیراندازی با اهداف بزرگتر.3

و همچنین در یک سری از دوایر امتیازی که بر روی زمین نصب شده و با پرچم عالمت ( یارد برای زنان  140مردان و 
 .شودگذاری شده انجام می 



یکی از ماده های تیراندازی است که فقط آن را در فضایی که اجازه می دهد تیرانداز رقابت کند با : تیراندازی آزاد.4
 .کردانداختن تیر برای فاصله مستقیم می توان برگزار 

   کنیم؟چگونه تیراندازی 

انگلستان با وجود داشتن . ارتباط برقرار کند GBکه عالقمند باشد می تواند به وسیله باشگاه داخلیش با باشگاه هرکسی 
باشگا ه قهرمانیش زیاد دوراز دسترس نیست بعضی از باشگاهها فقط در ماده خاصی از تیراندازی کار می کنند و  1100

بیشتر این باشگاهها به وسایل الزم برای تیراندازی ماههای سرد زمستان ... و FIELDو  TARGETتخصصی هستند مانند 
دیگری هم وجود دارد که از جمله آنها تیراندازی رایگان در نمایشگاهها و غرفه راههای .هستنددر داخل سالن را دارا 

از آنها یاد می کنند از این طریق می توان اطالعاتی در مورد باشگاه و نحوه عضویت ( بیا و امتحان کن)هاست که به عنوان 
 .آوردهم بدست 

عضویت در یک باشگاه تیراندازی بطور نمونه شما برای :  دستورالعمل
درخواست عضویت در دوره مبتدی را می کنید که توسط باشگاه برگزار می 

جلسه معارفه است که مفاهیم و اصول  6تا  4این دوره معموال شمال . شود
بیمه . پایه و تکنیک است و مورد نظارت مربیان کارشناس قرار می گیرد

جلسه اول تحت پوشش قرار می دهد که حق  6تیراندازی مبتدیان را در 
بیمه را از باشگاهها دریافت می نماید و در صورتی که آنان بخواهند 

عضویت برای حق .شوندتیراندازی را ادامه دهند باید عضو ثابت باشگاه 
مبتدیان در دوره های مختلف و از باشگاهی به باشگاه دیگر متفاوت است 

 .شودپوند آغاز می  30ولی هزینه پایه از 



 تجهیزات مورد نیاز

باشگاهها تمام تجهیزات مورد نیاز را برای دوره مبتدیان تهیه می نمایند و این 
تیراندازان تیرهای اکثر .دهندماه عضویت به آنها اجاره می  3تجهیزات را بعد از 

ریکرو را که همان نسخه جدید کمان های سنتی می باشند را انتخاب می نمایند 
های سریع پیشرفت (شودکه هنوز هم در باشگاههای تیراندازی از آنها یاد می ) 

تکنولوژی طی سالهای اخیر منجر به افزایش محبوبیت تیراندازی با کمان 
سایتهای کامپوند شده است توسط طول کوتاه ، چرخ های قرقره ای، کابل ها و 

 .تلسکوپی آن برجسته شده است
استفاده می شوند که بیش این کمان ها از آلومینیوم ،کربن یا ترکیبی از کمان های سنتی بنابراین تیرهای چوبی هنوز توسط 

زیادی را صرف ننمایید زمانیکه برای اولین بار عضو یک هزینه .هستندآن دو هستند که خیلی سبک و مقرون به صرفه 
 .باشگاه می شوید و تجهیزات را بصورت آنالین خریداری ننمایید مگر اینکه به سایت موردنظر اطمینان داشته باشید 

 هزینه های من
میتواند هنگام عضویت در یک باشگاه تیراندازی جدید حق عضویت ساالنه پرداخت می نمایید که مقدار این حق عضویت 

بنابراین با بخش مورد نظر برای تیراندازی .حق عضویت در باشگاه به صورت منطقه ای پرداخت می شود.باشدمتفاوت 
GBپوند است و برای نوجوانان کمتر از این حد 100هزینه سالیانه برای بزرگساالن حدودا .ارتباط پیوسته ای دارد
برای افرادی که برای اولین بار در این .گاهی اوقات یک باشگاه برای عضویت های خانوادگی تخفیف می دهد.است

ورزش وارد می شوند تجهیزات تیراندازی می تواند گران باشد اما همانگونه که قبال خاطرنشان شد یک باشگاه می تواند 
 ...( ،تیرها،محافظ بازو و انگشتان وکمان)به عنوان مثال قیمت پایه تجهیزات.تجهیزات را به آنان به مدت کوتاهی اجاره دهد

تجهیزات دسته دوم می تواند صرفه جویی قابل توجهی برای شما داشته باشد اما .پوند خواهند بود 300-100تقریبا بین 
 .همیشه پیش از خرید باید نگاهی کارشناسانه به همراهی فردی با تجربه در این زمینه داشته باشیم



 آیا باید در رقابت ها شرکت کنم؟
 

رقابت های زیادی در داخل و خارج سالن در طی سال های اخیر برگزار می شود که 
یک تیرانداز می تواند در آن شرکت کند و این ها بخش مهمی از این رشته ورزشی   

با این حال تیراندازی تفریحی به هر .برای آنان که طبیعت رقابت جویی دارند .می باشند
ئز اهمیت است برای کسانی که می خواهند در فضایی خودمانی با دوستان نحوی حا

 .خانواده و همکاران باشگاه ها از تیراندازی لذت ببرند
تیراندازی همچنین از معدود رشته هایی است که حتی افرادی که از انواع ناتوانی جسمی رنج می برند را با ورزش آشتی 

راهنمایی ها و آموزش های خصوص در دسترس همگان حتی برای افرادی که دچار ضعف بینایی هستند      .داده است
گاهی اوقات دیدن یک تیرانداز معلول روی ویلچیر در حال هدف گیری در خط مسابقات و در کنار افراد سالم .می باشد

 .خیلی غیر عادی نیست
 GBباشگاه تیراندازی 

بنیان نهاده شده و پس از آن با نام تجاری باشگاه تیراندازی 1861دراصل در سال (GNAS)انجمن بزرگ تیراندازی ملی 
GBباشگاه تیراندازی .پدیرفته شدGB برای تمام اشکال تیراندازی در انگلستان که عهده دار (دولت)توسط هیات حاکمه

 .عضو از سرتاسر هشت انجمن منطقه ایست به رسمیت شناخته شد30000حدود 
عضو دارد و در حال حاضر یکی از اعضای  140به فدراسیون     بین المللی تیراندازی که حدود GBباشگاه تیراندازی 

   .،پیوستالمپیکی و پاراالمپیکی بریتانیاست




