
 

 

 تاريخچه خرك

نام خرك وجـود نداشـت   براي مدتهاي طوالني وسيله خاصي به     
 بدون دسته ها جهت پرش در مسابقات مورد         وهمان خرك حلقة  

 در آتـن    يندر اولين مسابقات المپيك نـو     .استفاده قرار مي گرفت   
در رشـته پـرش خـرك كـارل اسـچومن آلمـاني از       ۱۸۹۶بـسال  

 سـال بعـد در اولـين مـسابقات          ۷. برلين برنده شـد    چارلوتنبورگ
ك طولي جزو   رقهرماني جهان در آتورپ بلژيك پرش پا باز از خ         

ــود   ــول بـــــــ ــاري معمـــــــ ــات اجبـــــــ                                           . حركـــــــ
  

 از اسب هاي چوبي تا پگاسوس

  وسيله عجيبـي اسـت  واقعاًاين :ژوزف استانل متعجب شد و گفت   
 سـاله اي از     ۷۳ايـن را مـرد      .سـال جـوانتر بـودم      ۵۰كاش مـن    

زامبـورگ در حاليكـه پگاســوس را تحـسين مــي كـرد بيــان     كلو
پگاسوس وسـيله اي اسـت پيـشرو و مربـوط بـه آينـده بـا             .نمود

تكنيكي بسيار باال كـه بـراي اولـين بـار در مـسابقات قهرمـاني           
 المپيـك بـين   ۵استانل در .جهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

قهرمان زامبورگ بود و اولين     ك نماينده لو  ۱۹۶۴ تا   ۱۹۴۸هاي  سال
-۱۹۵۵(اروپايي در رشـته پـرش از خـرك محـسوب مـي شـود              

تا وقتي آدالبرت ديكت آلماني مـدال طـال را از آن خـود        ) پاريس
                                                                       كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
 .  

 هلندي جانسن و فريتسن ساخته خرك پگاسوس بوسيله شركت
عدد به صورت يكجا به بزرگ ترين ستارگان ۱۰۰۰۰و به تعداد 

ميزبان (ژيمناستيك سرتاسر اروپا كه در كاخ ورزش آتورپ 
.گرد هم آمده بودند فروخته شد)۱۹۲۰المپيك  

 نمو، آلكسي ، قهرمانان المپيك روسي مانند النا زامولچيكوا
 سبكي خاص بروي خرك جديد  و ديگران هر يك به خوركينا
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آلكسي نمو .مي پريدند كه اين انقالبي نو را در پرش بوجود آورد
دائما رتبه اول را در جهان كسب ميكرد بنابراين ملزم بود كه 

ماه پرش خود را با خرك جديد منطبق ۳حداكثر در عرض تقريبا 
.سازد  

 بعد از سالها مذاكره فدراسيون جهاني ژيمناستيك تصميم گرفت
اسب پير را در اصطبل قرار داده و خرك جديد را از اول ژانويه 

ارتفاع اين وسيله كه در مسابقات . به جهان معرفي نمايد۲۰۰۱
جهاني جنت بلژيك مورد استفاده قرار خواهد گرفت متغير بوده 

) متر۲۰/۱(و هم براي زنان )  متر۳۵/۱(بنابراين هم براي مردان
 سال۲۰۰رات در اين وسيله پس از داليل تغيي.قابل استفاده است

.در تاريخ آن مي تواند يافت شود  

در مورد اسكندر كبير گفته مي شود كه او با باال پريدن از روي 
وجتيوس سربازاني را در قرن چهارم .اسبي چوبي تمرين مي كرد

.توصيف مي كند كه بروي اسب هاي چوبي تمرين مي كردند  

در قرن نوزدهم وقتي به جان به عنوان پدر ژيمناستيك 
نگريسته شدواوهنوز زنده بود،سه نوع خرك مختلف در هاسن 

يكي خيلي شبيه به اسب واقعي وداراي .هايد برلين وجود داشت
بود ولي سري رو به باال و   و بدون دمديگري چرمي.سرودم بود

 تغيير نام  اين وسيله به خرك حلقهبعداً.شوينگل چوبي داشت
.يافت  

 گذشته وسيله اي جدا به نام خرك وجود نداشت ةدر چندين ده
ز  ا ژيمناستها و خرك حلقه را به صورت طولي قرار مي دادندتا

دسته ها خيلي مناسب نبودند بنابراين برداشته مي .روي آن بپرند
.شدند تا از آسيب به انگشتان ژيمناستها جلوگيري بعمل آيد  

رليني موفق ترين ورزشكار آلماني در المپيك كارل اينچومن ب
 ةولي پرش از اين وسيل.بپرداين خرك  بود كه توانست از ۱۸۹۶

ژيمناستها سقوط ل وبسيار باريك كار بسيار مشكلي بود ويطو
. زيادي را بچشم ديدندبرخوردهايو  

وقتي ترنت دياس دارنده مدال طالي بارفيكس مسابقات 
ني جهان اينديانا پوليس بارسلونا در مسابقات قهرما

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 
 

Carl Schuhmann 1896 in Athens 

  

  

  

 

 

 

 

 



فدراسيون جهاني  رئيس  زيگفريد فيچرآسيب جدي ديد)۱۹۹۱(
فراخواني براي ابداع خركي جديد را داد كه هم  ،ژيمناستيك

.براي مردان و هم براي زنان مورد استفاده قرار گيرد  

 كه خركهاي موجود براي مردان ديكي از داليل اين كار اين بو
ت كه براي ژيمناستها با شانه هاي  سانتي متر پهنا داش۳۵

.عريض بسيار باريك بود  

ولتر هافمن از آلمان شرقي براي اولين بار اين شكل را در سال 
 مطرح نمود و از آن پس در تيتر سرمقاالت و سخنرانيها ۱۹۸۲

استفاده نمود بخصوص از زماني كه مشخص شد اين خركها 
شكل بعد از ارائه براي مردان بسيار نامناسب است و حتي اين م

.حركت يورچنكو آشكارتر شد  

نام پگاسوس از افسانه يوناني اسب پرنده مشتق مي شود و 
مجسمه ساز اطريشي .حاكي از پرش به هزاره بعدي است

،هنرمند و مربي هلموت هودل موسر از وين يك مدل چوبي 
ساخت كه اسلينگن طراح كارخانه اشپيت از آن براي ساختن 

 چيزيكه آنرا به ژيمناستهاي جهان در .ه كردآرگوجت استفاد
در كل شش . اهدا نمود۱۹۹۷مسابقات جهاني لوزان در سال 

نسخه از اين خرك براي ارزيابي به موسسه بيومكانيك دانشگاه 
 ارائه شد و دو روز بعد گواهينامه ۲۰۰۱فرايبورگ در ژانويه 

ستارگان .ارزشمند فدراسيون جهاني ژيمناستيك دريافت شد
هاني ژيمناستيك با اين وسيله در مسابقات آينده قهرماني ج

.جهان به هزاره بعدي ژيمناستيك پرواز خواهند كرد  

n ر مدت اين تحول كه در بازار جهاني براي عرضه خركهاي
جديد طول خواهد كشيد ژيمناستها مجازند از روي خركهاي 

بپرند قديمي  
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Dieter Hofmann among  
Sven Tippelt and Sylvio Kroll (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


