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  كانوپولو آموزش درمورد كلمه چند

 جنبه دو رشد حال در نسل با كردن كار در. باشد يم يكيتكن و يكيتاكت ،يكيزيف ناتيتمر از يبيترك شامل آموزش

 در كار نيا. آب يرو و ساختمان  بسته يفضا درداخل كاركردن از عبارتند بيترت به كه ،يعمل و يتئور است؛ مطرح

  .است شده نيتدو آب يرو موميماكز طيشرا با بسته يفضا

  يكيزيف ) ناتيتمر (آموزش

 نديفرآ در فعال و ريدرگ عضالت يرو بر فشار و ديتاك با ،ياختصاص و يعموم يها عملكرد شامل يكيزيف ناتيتمر

 يمعن به استقامت. است تياهم حائذ استقامت داشتن) paddler (پاروزن كي يبرا. باشد يم ،)paddling(يپاروزن

 با همراه تكرار روش توسط) استقامت (روين يداريپا. باشد يم يطوالن زمان مدت يبرا كوشش نيشتريب انجام توان

 به يكشور يسراسر دو مسابقات ما. ابدي يم پرورش و رشد) تكرار 15 حداقل (شتريب يتكرارها و كوچك ي وزنه

 بهتر چند هر م،يكن يم يباز فوتبال نيهمچن و ميكن يم برگزار ،ييهوا و آب مساعد طيشرا در را لومتريك 8 طول

  .ميكن يباز كانوپولو است

Paddle fartleck) ياستقامت يزن پارو(  

Fartleck به را آن خود لكردعم با مطابق تواند يم كه باشد يم پاروزن كي يبرا يخوب ورزش ياستقامت ورزش 

 به شتريب نيتمر نيا. دهد انجام) خم و چيپرپ ريمس در يسرعت) (خروشان يها آب (slalom اي يمسافت صورت

  :مثال يبرا. است متفاوت يها سرعت در يپاروزن صورت

 زمان )paddling (يپاروزن روش

 قهيدق 5 كردن گرم جهت آرام يپاروزن

 عيسر معكوس ضربات و جلو به رو ديشد يپاروزن از ييها مجموعه

)reverse sweep(، ضربات draws) ضربات و) برابر اي يكشش C 
 قهيدق 3

 قهيدق 1 جلو به رو دتريشد يپاروزن

 قهيدق 2 معكوس تر آرام يپاروزن

 با يا هيثان 15 قسمت 4-5 با همراه متوسط سرعت با جلو به رو يپاروزن

 باال سرعت
 قهيدق 3

 قهيدق 1 )سرعت شيافزا با (تابش با عيسر يپاروزن

 قهيدق power braking 2 ضربات يها يسر با همراه معكوس آرام يپاروزن

 قهيدق 1 نيسنگ يپارو با جلو به رو عيسر يپاروزن

 يسكان ضربه كي با يسر هر كه) sweep (عيسر ضربات يها يسر

)rudder (انجام جلو به رو آرام يپاروزن ضمن در نهايا ي همه و شود ختم 

 شود

 قهيدق 4
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 يا قهيدق 1) وقفه (ي بازه چهار نييپا و باال سرعت از يزمان يها بازده با جلو به رو يپاروزن

 قهيدق 5 متنوع يكيتكن يها مهارت با همراه متوسط سرعت با جلــو به رو يپاروزن

  يكيتكن و يكيتاكت آموزش

 يم ليتكم سفرها و ها رقابت در شركت نات،يتمر با هادام در كه باشد يم يتئور دروس شامل يكيتاكت آموزش

  .شود

 ،)شده يساز هيشب ابزار و طيشرا با (سازها هيشب با نيتمر ،يتئور: شود يم ميتقس مرحله سه به يكيتكن آموزش

 هاساز هيشب با ناتيتمر انجام با و شد ارائه آب يرو در ماًيمستق يتئور مباحث كه ديآ يم شيپ گاهاً. آب در نيتمر

  .گردد يم ليتكم

 White Water (Solfeggio(") خروشانيها آب(دي سفي آب هايهارمون" يتئور دروس يبرا ياصل اتيادب

ه ي شبيتمام.  باشدي كنت فورد مي نوشته ")  خروشانيها آب(د ي سفيمكتب آب ها"ن و يورين ي والنتينوشته 

 ي شده با نوارهايچي نوارپيم و پاروهايت قابل تنظ صفحاي نصب شده بر رويمكت هايستم نيژه شامل سي ويسازها

  .مييم سازگار نمايار داري خود را با آنچه در اختيد تا حدوديبا.  باشندي، ميكيالست

) قدرت(ر از توان ي باشد؛ غيت ميگر از آموزش وجود دارد و آن، كمك به بروز شخصي قابل ذكر ديك جنبه ي

 وجود انسان است كه پسران ي پهلوانانه ي هايژگير ويرش اراده و سا پرورد، پروي كه ورزش آن را ميكيزيف

  . شوندي درخور احترام مي و دختران جوان، زنانيجوان، مردان واقع

 


