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تِ سوت پاییي در اثر گراًش )ًیرٍی جاذتِ( از حالت تاالًس، تدى در حالی وِ صاف است حروت در آغاز     

)تِ حَل هحَر هفصل شاًِ حروت هی وٌد؛ در ایي حالت شاًِ ّا ووی جلَتر از دست ّا وشیدُ هی شَد ٍ 

ػٌَاى تىیِ گاُ تدى( لرار دارًد. از آى جایی وِ شاًِ ّا )تِ ػٌَاى هحَر حروت تدى( رٍی دست ّا )تِ ػٌَاى 

روت )چرخش( تدى تِ سوت پاییي، هروس ثمل تِ ؛ تٌاترایي تا حٍ حروت ًوی وٌد تىیِ گاُ تدى( ثاتت است

اها ّیچ تواسی در طَل اجرای  تىیِ گاُ وشیدُ شدُ ٍ تِ هیلِ ًسدیه تر هی شَدتِ ػٌَاى دست ّا سوت 

از خط افك، هفصل راى ووی خن هی  (هروس ثملدر ٍالغ ). تا ػثَر تدى حروت تیي هیلِ ٍ تدى ایجاد ًوی شَد

تا ًسدیه ٍ پاّا حروت تدى را تِ سوت پاییي ٍ جلَ را ّدایت هی وٌٌد.  هی آیدشَد ٍ تدى تِ حالت لاشمی در 

رٍی تیشتری تِ سوت ػمة ٍ سپس پاییي حروت هی وٌٌد )هی ، شاًِ ّا تا ًیشدى پاّا تِ خط ػوَد زیر هیلِ

 ٍشاًِ ّا تِ سوت ػمة  حروتایي چرخش تدى، حَل هحَر هیلِ )یا دست ّا( اًجام هی شَد.  تا چرخٌد(. 

 پاییي، شتاب حروت پاّا تِ سوت جلَ ٍ زیر هیلِ تیشتر هی شَد ٍ اًدازُ حروت تدى افسایش هی یاتد. سپس



طرف دیگر هیلِ ًیس تا افسایش اًدازُ ٍ سرػت حروت تدى در ایي هرحلِ هَجة هی شَد وِ حروت تدى در 

ػول هی وٌد. از آى جایی وِ اّرم ّا  )ًَع اٍل(، تدى تِ ػٌَاى اّرم جادر ایي ٍجَد هماٍهت گراًش تداٍم یاتد. 

در اثر ایي گشتاٍر ایجاد شدُ، تدى  ثر چرخشی )گشتاٍر( ایجاد هی وٌٌد؛پیراهَى هحَری هی چرخٌد ٍ یه ا

ًیرٍی جاذتِ در هرحلِ اٍل حَل هحَر هیلِ )یا دست ّا تِ ػٌَاى تىیِ گاُ( هی چرخد. ًیرٍی هحرن ایي اّرم 

. طَل دست ّا تِ ػٌَاى ًیرٍی هماٍم ػول هی وٌددر هرحلِ دٍم ٍ اًمثاض ػضالت ّستٌد ٍ سٌگیٌی پاّا 

ایي ، تازٍی هحرن ٍ طَل پاّا، تازٍی هماٍم هحسَب هی شًَد ٍ هیلِ ًیس تىیِ گاُ یؼٌی طَل تازٍّا ٍ ساػدّا

هروس ثمل  ٌَّز ٍ تِ سوت تاال حروت هی وٌدِ در جلَی هیل. تا چرخش تدى حَل هحَر هیلِ، پاّا اّرم است

هفصل شاًِ تِ سرػت خن هی شَد )یؼٌی زاٍیِ ػثَر شاًِ از خط ػوَد زیر هیلِ،  پس ازتدى از هیلِ دٍر است. 

فَق خاری، ، سیٌِ ای تسري، تحت ٍ یددلتَئ) . ػضالت تاوٌٌدُ هفصل شا1ًِتیي تٌِ ٍ تازٍ تیشتر هی شَد(

ردى هفصل ًیرٍی الزم ترای خن و (تا ووه دًداًِ ای تسري ٍ ذٍزًمِ ایدٍسر تازٍی )سر وَتاُ(، غراتی تازٍیی 

رٍی دست ّا حروت تِ سوت تاال از هیلِ دٍر تر هی شَد ٍ تا ایي ػول، هروس ثمل تدى  شاًِ را تَلید هی وٌٌد.

رٍی دست ّا،  هروس ثمل تدىتا لرار گرفتي  .تدى در رٍی هیلِ تِ حالت تاالًس در هی آیدتا ایي وِ هی وٌد 

 تؼادل تدى ترلرار شدُ ٍ اجرای حروت ٍیویه تاالًس تِ پایاى هی رسد.

مطلب حاضر به درخواست کانال آموزش گام به گام ژیمناستیک جهت استفاده مربیان و سایر عالقه مندان  

شده است. استفاده از آن توسط سایر کانال ها، گروه ها و یا افراد منوط به اجازه کانال  نگاشتهرشته ژیمناستیک 

 آموزش گام به گام ژیمناستیک و با حفظ لینک کانال می باشد.
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 ػثارت اًد از:در ایي جا هْن است وِ هفَْم دٍ اصطالح فلىشي ٍ اوستٌشي هفصل شاًِ از ًظر حروت شٌاسی  درن - 1

 تازٍ تٌِ ٍ تاال آٍردى دست از جلَ یؼٌی تیشتر شدى زاٍیِ تیي  فلکشن یا خم کردن مفصل شانه:

 تازٍ تٌِ ٍ پاییي آٍردى دست از جلَ یؼٌی ون شدى زاٍیِ تیي  اکستنشن یا باز کردن مفصل شانه:


