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   لغت نامه ي فنّي روئينگ-قوانين

  )قايقراني(واژه نامه اصطالحات روئينگ 

  ):Blade(تيغه  

  پارو، همچنين انتهاي پارو كه در آب قرار مي گيرد

  ):Boathouse(آشيانه ي قايق 

  .ساختماني كه جهت نگهداري قايق ها استفاده مي شود

  :(Buoy)شناور راهنما 

  .شخّص كردن مسير به كار مي روديك نشانگر شناور كه گاهي براي م

  :(Bow)دماغه 

ر نزديك ترين نشيمنگاه به دماغه دفردي كه . بخش جلويي قايق؛ اولين بخش از قايق كه از خطّ پايان مي گذرد

  مي نشيند و اولين كسي است كه از خطّ پايان مي گذرد

  :(Bow coxed boat) سكّاندار -قايق دماغه

ديدن سكّاندار در اين ). پاشنه ي قايق(ك دماغه قرار مي گيرد، نه نزديك عقب ي نزداسكلتي كه در آن سكّاندار

خواباندن تقريبي سكّاندار در دماغه قايق، مقاومت باد . نوع قايق ها دشوار است، چرا كه فقط سر آن ديده مي شود

  .را كاهش مي دهد و توزيع وزن در اين حالت مناسب تر است

  ):Bow ball(توپ دماغه 

  .توپ پالستيكي كه قايق را از آسيب هاي ناشي از تصادف محافظت مي كنديك 

  ):Bow man(پاروزن سينه ي قايق 

  . در دماغه1شماره ي ) نيمكت(نشيمن 

 مانع سر خوردن پارو از  قرار دارد و بر روي پارو كه ي عريضيتسمه)Collar() مهار (تسمهيا :(Button)دكمه 

  . پارو مي شودلميان قف
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  :(Catch)اگهان خوردن به ن

  .وارد آب مي شود] قبل از ساير قسمت ها [(blade)لحظه اي كه تيغه 

  ):Check(توقّف ناگهاني، مهار كردن 

  .در آب توقّف كند) در يك لحظه(حركت ناخواسته ي قايق هنگامي كه ناگهان 

CLAM (C.L.A.M):  

به (يك پارو مي لغزد ) بدنه، ساقه ( Shaftي كه بر روي ؛ وسيله ا يا گيره ايكليپسي) بار(مكانيسم تنظيم وزن 

 oar از (inboard)و جهت تنظيم سريع بخشي كه در درون قايق قرار مي گيرد ) صورت كشويي سوار مي شود

 را يك inboard به پارو، C.L.A.Mاضافه كردن يك . به كار مي رود) پاروي لوال شده با قايق (scullو يا ) پارو(

  .افزايش مي دهد و در عين حال وزني را كه روي پارو احساس مي كنيد كاهش مي دهدسانتيمتر 

  ):Cox box(جعبه ي سكّاندار 

 كوچك؛ باطري خوري كه به سكّاندار امكان صحبت كردن با (amplifier)امروزه اسم عامي است براي آمپليفاير 

 را به سكّاندار منتقل مي (stroke rate)د ضربات گروه قايقرانان را مي دهد و همچنين اطّالعات مربوط به تعدا

  .كند

  ):Coxswain(سكّاندار 

  . روي آب است بر(crew) گروه قايقرانان كسي كه بدنه ي قايق را هدايت مي كند و مربي

  :(Collar) تسمه

  .يك حلقه ي پالستيكي كه مانع ليز خوردن پارو از ميان قفل پارو مي شود. Buttonيا 

  :(Crab)خرچنگ 

. تيغه ي پارو آب را با زاويه قطع مي كند و لذا زير سطح آب گير مي كند.  اي كه بد انجام شود(Stroke)ضربه 

اين . تيغه پيش از خروج آب به طور كامل تغيير جهت نمي دهد و اين منجر به گير كردن آن در آب  مي شود

يك «اين اصطالح از اين ادعا مي آيد كه .  مي كندرخداد، شديداً سرعت قايق را كم كرده و آن را از دسته جدا

اين اصطالح همچنين براي توضيح حالتي به كار مي رود كه در آن » .خرچنگ تيغه ي پارو را گرفت و رها نمي كرد
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  .در آب گير كند و بيرون كشيدن پارو از انتهاي آن براي روئر امكان پذير نباشد) پاروزن(تيغه ي پاروي يك روئر 

  :(Crew)) دسته (گروه

ر خارج از د. به كار مي رود) قايقراني(اين اصطالح در مدارس آمريكايي جهت مشخّص كردن ورزش روئينگ 

مدارس و دانشگاه هاي بريتانيا و اروپا كلوپ هاي روئينگ . فضاي آكادميك، اين ورزش روئينگ ناميده مي شود

» تيم«استفاده مي كنيد، ديگر نيازي به استفاده از اصطالح » crew«هنگامي كه از اصطالح . crewدارند نه كلوپ هاي 

  .اضافي و اشتباه است) Crew team(» تيم كرو«عبارت . نداريد

  ):Deck(عرشه 

قايق كه توسط پارچه ي فايبرگالس و يا پالستيك نازك پوشانده ) پاشنه(بخشي از اسكلت در قسمت دماغه و عقب 

  .شده است

  ):Drive(راندن 

كن و بي حركت نيرو وارد مي اس) پارو(به تيغه ) قايقران(كه در آن روئر ) روئينگ(از چرخه ي قايقراني بخشي 

  .كند

  ):Double(دوتايي 

  . نشان داده مي شود2-گاهي به صورت . اسكلتي كه داراي دو اتاقك باشد

  ):eight(هشت 

  . است8+نشانه ي آن . و يك سكّاندار) روئر( قايقران 8اسكلتي با 

Erg (ometer):  

است كه با دقّت زيادي حركات واقعي ) قايقراني(اين وسيله يك ماشين روئينگ . مي گويند» erg«روئرها به آن 

اين وسيله از يك فالي ويل و يك بازخوان .  مي باشدConcept IIانتخاب روئرها . روئينگ را تخمين مي زند

و همچنين مسافت پيموده شده » تعداد ضربات در دقيقه«د تا ديجيتال تشكيل شده است كه به روئر امكان مي ده

 .اين وسيله براي تمرينات و آزمون به كار گرفته مي شود. را اندازه بگيرد
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Feathering:  

  .تيغه ي پارو به حالت افقي در طول زمان استراحت جهت كاهش مقاومت باد) قرار دادن(چرخاندن 

 ):Fin Or skeg(نگهدارنده ي تيغه ي سكّان 

كوچك الحاقي كه در طول بخش عقب بدنه ي قايق قرار دارد و به حفظ و ادامه ي حركت در ) قطعه(يك بخش 

  .يك مسير مستقيم كمك مي كند

  ): Finish(پايان 

  ترك كردن آب، در پايان هر ضربه توسط تيغه ي پارو

FISA:  

 بين المللي اداره كردن فدراسيون .Federation International des Societes d’Avrinنشان اختصاري براي 

  . تأسيس شده است1892ورزش روئينگ در جهان كه در سال 

Foot Stretcher:  

  .را بر عهده دارد) قايقران(صفحه ي قابل تنظيمي كه محافظت پاهاي روئر 

Four:  

  .(sweep rower)قايق با چهار پاروزن 

 ):Full Pressure(فشار كامل 

 توانايي تالش يك روئرباالترين حد.  

Gate:  

  .ميله اي كه از قفل پارو مي گذرد و پارو را در جاي خود نگه مي دارد

 ):German rigging(تنظيم كرن به شيوه ي آلماني 

 آماده قرار مي (sweep boat)كه در آن پاروها در يك طرف قايق ) آماده سازي(روش متفاوتي جهت كارگذاري 

ر طرفين باشند دو د، به جاي آنكه پاروها در طول قايق يك در ميان German Riggedدر يك قايق . گيرند

  .پاروهاي روئر متوالي در يك طرف قايق قرار گرفته است
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  ):Bunnels Or Gunwale(لبه ي عرشه ي قايق 

  . طناب هاي بادبان به آن متّصل مي باشند. لبه ي بااليي اسكلت قايق

  ):Hatchet( تبرزين -تبرچه

  .ك نوع بسيار رايج تيغه ي پارو كه تقريباً مربع شكل استي

  ):Heavy Weight(سنگين وزن 

  .وجود ندارد) حداكثر وزن(كه در آن محدوديت وزن ) قايقراني(شاخه اي از روئينگ 

  ):Hull(بدنه ي قايق 

  .پوسته ي خارجي قايق

Inboard:  

 يا Scull( بزرگ تر باشد، پارو Inboardهر چه . C.L.A.M يا فاصله  ميان انتهاي دسته تا وجه رو به تيغه ي طوقه

Oar (ام حركت دادن در آب كمتر خواهد بودگدر دست سبك تر احساس مي شود و وزن آن هن.  

Insert:  

  . باال و پايين قفل پارو را مي پوشاندسطحغالف پالستيكي كه 

Jumped Seat:  

ن يك روئر از روي صندلي خود، در هنگام پارو زدن رخ مي دهدر خورداتّفاق ناخوشايندي است كه در صورت س.  

Jumped Slide:  

  ).درمي آيد(قايق از جاي خود خارج مي شود ) صندلي(هنگامي كه نشيمن 

Keel: 

  .خطّ مركزي بدنه ي قايق

  ):Launch(آغاز كردن 

  .ه كار مي برد در آبقرار دادن قايق مسابقه دهنده و يا قايقي كه مربي جهت دنبال كردن گروه ب
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  ):Light weight(سبك وزن 

براي هر ) ماكزيمم وزن ممكن(در مسابقات سبك وزن يك حداكثر وزن . مربوط به روئرها مي شود و نه قايق ها

  .روئر و نيز يك ميانگين وزني براي قايق، وجود دارد

  ):Mega phone( بلندگوي دستي قوي -مگافون

 آنها به ندرت مورد Cox boxبا ظهور . وسيله اي كه قبالً جهت صحبت كردن سكّاندار با گروه به كار مي رفت

  .استفاه قرار مي گيرند

  ):Oar)(پاروهاي معمولي قايقراني(پارو 

  . استفاده مي كنندPaddle) پاروي كوتاه(روئرها از . جهت راندن قايق به جلو استفاده مي شود

  ):Oar lock(قفل پارو 

در قسمت باالي آن وجود دارد ) در قفل (Locking gateيك .  قرار مي گيردrigger شكلي كه در آنهاي Dوسيله 

  .كه پارو را در جاي خود نگه مي دارد

Outboard:  

 بزرگ تر outboardهر چه .  و تيغه ي پاروC.L.A.M طوقه يا (Collar)فاصله ي بين نوك وجه رو به تيغه ي 

  . وزن آن در آب بيشتر خواهد بوددر نتيجهسنگين تر احساس مي شود و) Oar يا Scull(ارو باشد پ

  :(pain)جفت 

  .(sweep rower)قايقي با دو قايقران 

Port:  

  .قرار دارد مسير حركت رو به جلو راستاي  درسمت چپ قايق در حالي كه

Port-rigged:  

جز پاروهاي سمت ) 8# (Stroke oar) پاروي ضربه زن(كه  شده است (rigged)قايقي كه به قسمي ترتيب بندي 

  .چپي است
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Power 10:  

اين روش استراتژي .  را به كار بندند(stroke) ضربه كه بهترين و قدرتمندترين ضرباتشان 10خطابي به روئرها تا 

  .اي است كه براي جلو زدن از يك رقيب به كار مي رود

Puddle:  

  . در آب ايجاد مي شود(Stroke)رو، به ويژه در قسمت پاياني ضربه تأثيري كه در اثر حركت پا

Racks:  

 .به كار مي رود) اسكلت(ساختارهاي چوبي يا فلزي در اطاقك قايق كه جهت نگه داشتن چهارچوب 

Ready-All, Row:  

  .فرمان شروع در بيشتر مسابقات

Recovery:  

  .رو در حال حركت از ميان هوا مي باشد، كه تيغه ي پا)drives(فاصله ي ميان پيش راندن ها 

Repechage:  

كه اين اطمينان را ايجاد مي كند كه هر فرد دو شانس براي صعود از ) Second chance(مسابقه ي فرصت دوم 

رتبه بندي در مسابقات براي آنكه شركت كنندگان  (Seeding در مسابقات مقدماتي همسابقات مقدماتي دارد چرا ك

  .وجود ندارد) ابقات ابتدايي با هم روبرو نشوندبرتر در مس

Rig:  

  .آماده سازي يك قايق براي استفاده ي يك فرد) دانش(علم / هنر

Rigger:  

  .وسيله ي فلزي مثلث شكل كه به كناره ي قايق متّصل شده است و پاروها را نگه مي دارد

  ):Rudder(سكّان 

  .رودوسيله اي كه جهت هدايت بدنه ي قايق به كار مي 
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Run 

 هاي ايجاد شده puddleميتوان ان را با توجه كردن به . مسافتي را گويند كه بدنه ي قايق در اثر يك ضربه مي پيمايد

  .توسط يك پارو محاسبه كرد

Sculls:  

  . از دو پارو  استفاده ميكنند ي روئينگ كه در ان اسكالر هايكي از دو رشته

Setup ) : آغاز به حركت, برافراشتن(  

 قرار ميگيرد كه همه ي پاروها set-upبرقراركردن تعادل قايق در هنگام شركت در مسابقه قايق در زماني در حالت 

  .در فاصله مساوي از آب قرار داشته باشند

 Shell ) : بدنه ي قايق(  

  .قايق مسابقه. اين اصطالح ميتواند به جاي كلمه ي قايق به كار رود

Single) : انفرادي, يك نفره(  

  .قايق يك نفره

Skey:   

در يك  يك قطعه ي كوچك الحاقي كه در طول بخش عقبي بدنه ي قايق قراردارد و موجب استمرار و حفظ حركت

  .مسير مستقيم ميشود

Sky) : آسمان(  

  .از آب قرار گيرد) دور(تاثير فرآيند پائين آوردن بيش از حد دست ها كه موجب ميشود تا پاروها بسيار بيرون

Slide :  

  .در قايق) نشمين( چرخ هاي هر نيمكت )هاينررا(ست 

Slings:   

  .تاشو داراي نوارهايي در رويشان كه ميتوان قايق را روي آن قرارداد/ چهارچوب هاي قابل حمل 

Spacing:   

  . هاي ايجاد شده توسط تمامي روئرهاpuddleفاصله ي حقيقي بين 

Split) : شقه, قسمت(  

  . متري از مسير مسابقه را طي كند500تا يك گروه قايقراني يك قطعه ي  دميكش مدت زماني كه طول

Squaring:   

به كار ) squared(به حالت عمودي ) feathered(افقي ) وضعيت(اين اصطالح به معني چرخش تيغه ي پارو از حالت 

  .ميرود

Stake boat) : تقسيم كننده/ قايق پخش(  

  .به كار ميرود, پيش از شروع مسابقه, ادن قايق ها در جاي خودشان قايق كوچك لنگرداري كه به منظور قرارد

Starboard rigged:   

  . پارو ميزندstarboardاز محل ) stroke)  8#كه قايقران زماني 
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Star board:   

 .هنگامي كه در حال حركت روبه جلو ميباشد, سمت راست قايق 

Stern:   

  . آن هستندبخش عقبي قايق؛ يعني جهتي كه روئرها رو به

Straight) : صرف, محص(  

 pairو يا ) چهار صرف-تنها پاروزن ( four Straightمربوط به يك قايق بدون سكاندار است به عبارت ديگر

Straight) تنها دو نفر(  

Stretcher or foot stretcher:  

كه كفش روئرها را نگه شيبدار است ) ركاب(اين بخش شامل دو زير پائي. محلي كه پا هاي روئرها قرارميگيرد

 .ميشود) بسته(متصل ) foot rests(به زير پائي ها) قايقرانان(كفشهاي روئرها . ميدارد

Stroke :  

 ريتم يا آهنگ  Stroke .كه در نزديكترين موضع نسبت به بخش عقب قايق مي نشيند) #8(شماره ) قايقران(روئر

  . قراردارند بايد از ريتم او پيروي كنندو ديگران كه در پشت وي, حركت قايق را تنظيم مي كند

Stroke coach:   

يك نمايشگر كوچك الكترونيك كه روئرها در داخل قايق نصب ميكنند تا اطالعات مهم مربوط به مسابقه مانند 

  .سرعت ضربات و زمان سپري شده را نشان دهد

  

Stroke rate) : ميزان ضربه(  

  . ضربه در دقيقه است38 تا 34اين تعداد بين , مسابقه دريك . در دقيقه) strokes(تعداد ضربات 

Stroke watch:  

  .بات بكار ميرودرسكاندار اندازه گيري ميزان ض توسط

Sweep:   

چهار , )براي دو نفر(جفت . يكي از دو رشته ي روئنيگ كه در آن روئرها تنها از يك پارو استفاده مي كنند

جفت و چهار ممكن است دارا يا فاقد .  ميباشندsweepقسام قايق هاي و هشت ا, )براي چهار نفر) (fours(تائي

  .اما هشت همواره يك سكاندار دارد, سكاندار باشند

Swing) :تاب خوردن(  

صيفي كه زماني دست ميدهد كه هم زماني و هماهنگي تقريباً كامل حركات در قايق حاصل مي احساس غير قابل تو

  .ت ميگرددآيد و موجب افزايش عملكرد و سرع

Tanks :  

كه در كه از يك رديف از نيمكت هاي قايقراني ) in door (ي بستهيك وسيله ي آموزشي قابل استفاده در داخل فضا

روئرها ميتوانند عمالً ضربات خود را در آب . تشكيل شده است, آب قرار گرفته اند) مخزن تانكر(بين دو تانك 

  .يك قايق را همانند سازي نمايند كنند و تجربه ي حقيقي بودن در "احساس"
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Track:   

  .را در يك خط مستقيم نگه مي دارند) نشيمنگاهها(زهوارهاي فلزي كه چرخ هاي نيمكت هاي 

Wash:  

  .تالطم اوليه كه توسط حركت قايق در آب ايجاد ميشود

Weigh – enough:  

  .فرمان سكاندار مبني بر توقف پارو زني توسط تمامي روئرها

Win:  

  !!!!!ه كه هر روئر تالش مي كند بدان برسدآنچ

زماني كه به چند مسابقه ي قايقراني برويد و به . اينها برخي از اصطالحاتي هستند كه از روئر جوان خود خواهيد شنيد

  .با بيشتر تعاريف ارائه شده آشنا خواهيد شد, گوش دهيد) قايقراني اش(حرفهاي فرزندتان و دوستان روئينگش 

http://www.pittsfordcrew.org/glossary.htm 


