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 تیراندازی با کمان  تاریخچه  -1

شود. اين تاريخچه نه تنها شما را  ترين هنرهايي است كه هنوز تمرين ميتيراندازی با كمان يكي از قديمي 

سازد كه به طور قطع هردو اينها  انسانها نيز آشنا ميبرد، بلكه با تاريخچه  به سفر تكامل تدريجي تيروكمان مي 

سال    2000رسد تاريخچه تيراندازی به دوران سنگي )در حدود  بهم پيوسته و متصل هستند. اگرچه احتمال مي 

قبل از ميالد ( برسد. مردمان باستان در مصر چگونگي استفاده از تيروكمان را برای شكار و جنگ دست كم  

های آسيايي و  سال قبل از ميالد شكارچيان عهد باستان از اقليت  1200دانستند. در  مي سال پيش    5000از  

كمان اين  از  استفاده  با  درشكه سوری  در  سبك  جنگهای  های  در  سرسخت  رقيباني  به  جنگي  دواسبه  های 

يراندازی  ای تبديل شده بودند. همسايگانشان آشوريها امپراطوری باستان در جنوب غربي آسيا از تخاورميانه

ساختند: پي، شاخ و چوب. آنها  های مختلف مي كردند. آنها تيرها را از انواع جنس در همه جا زياد استفاده مي 

دادند كه بسيار قدرتمندتر و كوتاهتر از نوع فعلي آن است كه حمل  هم چنين يك خم كوچك تيز به كمان مي 

تا   1766اريخچه تيراندازی به سلسله شنگ به سال  شان بهتر بود. در چين ت  آن برای تيرانداز بر پشت اسب

از ميالد مي   1027 با يك تيم سه نفره مردان كه شامل  رسد. درشكه قبل  های دواسبه جنگي در آن زمان 

قبل از    256تا    1027شدند. در طي روی كارآمدن سلسله چو  راننده، نيزه زن و تيرانداز بود، وارد جنگ مي

ن بازی، مسابقات تيراندازی را به همراه موسيقي و فرستادن دروردهای باشكوه به  ميالد، افراد اصيل در زمي

رساندند. تيراندازی متمدن چين از قرن ششم به ژاپن معرفي شد كه اثرات آن بعدها شامل آئين، انجام مي 

   شد.ها نيز رسوم و تكنيك 

)هنر كمان( كه    (kyujutsu)ا تسو  يكي از هنرهای اساسي ژاپني كه به طور معمول شناخته شده بود كايوج

شود. بعد از مراسم عبادت، كه ادامه دهنده سنتهای پيش است شناخته مي    (kyudo)امروزه به عنوان كايودو  

متری پرتاپ    28سانتيمتری كه در قطر دايره واقع است از فاصله   36تيراندازی با حركات سنجيده به هدف  

شود. در دوره  نوارهای نازك شده از جنس چوب ياني هندی تهيه مي   متر است و 21/2شود. اندازه كمان  مي

شده است البته به جز جنگ بنابر گفته روميان  يونانيانـ  روميان، كيان برای شكار و كارهای برجسته استفاده مي 

كه از    هايي بودهآنان دارای تيراندازی با روش ديگر تا قرن پنجم بوده اند كه تيراندازيشان به وسيله تركه 

از جلوی صورت دارای دقت و پرتاپ بيشتری است. جلوی سينه پرتاپ مي  تيراندازی  شده اند، در عوض 

اغلب، حريفانشان دارای مهارتهای بهتری بودند. به عنوان مثال پارتيزانها به عنوان اسب سوار مهارتهای آويزان  

كردند را به دست  مت عقب تيراندای مي تاخت به س كردن خود را از اسب در حاليكه اسب شان چهار سفل مي

 آورده بودند.  



ها برتری خود را در وسايل تير و كمان و تكنيك در تيراندازی را برای قرنها به دست آورده  خاورميانه ای 

و     (Hun)هان    و    (Attila)، آتيال(Parthians)ها  و پارتي  (Assyriansبودند. آنها با كمانهای آشوريها ) 

به سربازان     (Europe)و اروپا     (Asia)با نتيجه بخشهای زيادی از آسيا     (Turkish)تيراندازان تركيه ای

صليبي جواب دادند. برای آمريكائيان بومي، كمان هم وسيله امرارمعاش و هم هستي و وجودشان قبل و در 

انگليسي  اين موضوع در   ها مستعمره شان را تاسيسها و سپس آمريكايي طي روزهايي كه  كنند، بود. هنوز 

مفيد برای همه  بعضي از كشورهای قاره آفريقا وجود دارد، تيراندازی با كمان ورزشي است كم خطر، سرگرمي 

های شود و اين ورزش از ورزشسنين و آسان جهت يادگيری و باعث افزايش تمركز و مهارت تعيين هدف مي

های خوب بدني امری كامالً  رينات بدني كافي در جهت كسب حالتباشد. تمتوصيه شده پيامبر اسالم نيز مي

تواند از كمان خود انتظار داشته باشد كه در تمام طول  باشد. اگر فرد از لحاظ بدني فعال نباشد نمي ضروری مي

مسابقه در دستهايش محكم و بدون لرزش باقي بماند، فعاليت در رشته ورزشي تيرندازی با كمان با دو نوع 

 (. 13۹0ح در جهان متداول است، يكي كمان ريكرو و ديگری كمان كامپوند )حميدی،  سال

های قبضه، بازو، سايت، پيپ سايت، استاب اليزر، زه است. اين كمان  اين كمان شامل قسمت   کمان ریکرو:

افزايش يافت. مسابقات آهای قديمي به كمان  اندكي تغييردقت و قدرت آن  با  ن در  تشابه بيشتری دارد و 

های مردان،  متر المپيكي است و در بخش  70گردد. مسافت  متر برگزار مي  70و    50،  30  ،18های  مسافت

شود. اين كمان بايد پس از استفاده اجزايش برای زنان، ميكس مردان و زنان برگزار ميمردان، تيمي زنان، تيمي 

 شود. سالم ماندن جدا مي 

ای بازو، قبضه قرقره، سايت، پيپ سايت، استاب اليزر، شوكر و ...  هاين كمان شامل قسمت   کمان کامپوند:

است و از لحاظ قدرت و دقت بسيار بهتر از كمان سنتي و ريكرو است. مسابقات است. اين كمان بسيار پيشرفته

متر برگزار ميگردد. اين رشته المپيكي نيست. اين كمان از اول همراه    50و    30و    18های  آن نيز در مسافت 

 با زه است و نيازی به جداسازی قطعات ندارد.  

 

 

 

 



 اهداف مسابقه  -2

ــابـقه اـبه منظور    طراح لـبا  تيم ـهای ملي تيراـندازی ـبا كـمان  مسـ  آـماده كردن لـبا  تيم ـهای ملي منطبا ـب

 . گرددي، برگزار مباشد اسالمي يرانيهنر و تمدن ا فرهنگ،، اصالت ،تيهو

 لباس  یمسابقه طراح  موضوع -3

 طراحي لبا  تيم های ملي مخصوص آقايان -1

 طراحي لبا  تيم های ملي مخصوص بانوان -2

 مسابقه   تلفمخ یها   بخش. 3-1

 انيآقا بخش

 شامل:لبا  مردانه  يطراح

 تي شرت ✓

 شلوار مخصوص مسابقه ✓

 بانوان بخش

 زنانه شامل:لبا   يطراح

 سارافون ✓

 يسارافون ريز ✓

 شلوار ✓

 مقنعه ✓

 

 

 



 ی مورد توجه در بخش طراح یو محورها  ط یشرا -4

 ياصول طراح تيدرست از موضوع مسابقه با رعا یجهت بهره بردار یو نوآور تيخالق •

 لبا  ياز رنگ در طراح یو استفاده درست و كاربرد شناخت •

 از لبا  فادهو است دنيدر پوش يبرش و دوخت و راحت تيقابل •

 طرح دياز تقل یو دور يرانيو متناسب با فرهنگ ا ياسالم يرانيا یالگو یريبه كارگ •

 لباس  ی مشخصه ها و ضوابط اثربخش طراح -5

 .باشد يهنرمندان آزاد م يتمام یدر مسابقه برا شركت ➢

 .باشد يآزاد م كيتكن ➢

 طراحي بر روی مانكن انجام شود. ➢

 طرح حاتيداشتن فلت پترن + مود بورد + مودكالر + توضمكان در صورت ا  ➢

  كلمه 100 در  حداكثر يارائه ـشده در بخش انتخاب  یكانـسپت و ـشناـسنامه طرح ها  ،ینظر يارائه مبان ➢

 است.  يالزام

 .و الهام گرفته شده از طرح ذكر شود دهيمنبع ا ➢

 .داده شود حيخاص لبا  حتما توض بردو كار تي، خالق یدر صورت وجود نوآور  ➢

 .شوديم يارائه شده در صورت انطباق با اهداف مسابقه بررس یطرحها ➢

 .ندينما ليميا زيبه همراه ارسال آثار خود رزومه خود را ن انيمتقاض هيكل  ➢

ــابـقه با  یها و مدل ها  طرح ➢ عـمده    دـيو قابل تول  دـيجد  یو ابتـكار  يابداع دـيارائه شـــده در بخش مسـ

 باشد هداشت

 .ديشركت نما مسابقه بخش كياثر در  3تواند حداكثر با ارائه  يهر طراح م ➢

 

 



   مسابقه  یی اجرا  م یتقو -6

 1400ماه  فروردين 22آثار :  ارسال مهلت

 1400 ماه فروردين 25از آثار :  ييرو نما خيتار

 

 : رخانهیدب  ی نشان

 فدراسيون تيراندازی با كمان، 1۹تهران، مفتح جنوب، خ ورزنده، پ 

 آثار : ريجهت ارسال تصو ليميا

iranphe@gmail.com 

 

 

 : مسابقه یمجر

 فدراسيون تيراندازی با كمان

 

 

 

 

 

 

 



 : نمونه طرح های قبلی

 

  


