با هل دادن کسی  ،کسی به قله نمیرسد
وسعت دلتنگیهایم به اندازهی همهی راههای نرفته و جاهای ندیده است و از
همین روست که بخشی از این اندوه را از پس هر سفری از دست می دهم اما کو تا
پایان دلتنگی؟ ...کو تا پایانِ نوردیدن همهی راهها و دیدن همهی جایها ! و اگر
گــاهنــامه آمــوزشی  ،خبــری همـنـورد
شماره  17سال پنجم تیر ماه 1396
باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان
همایش هفتگی  :یکشنبه هر هفته ساعت  18/30بوستان خلدبرین

چه مرگ حقیقتی است تلخ
( تلخ ؟ ) و همین حقیقت تلخ یا شیرین  ،به یاد میآورد که فرصت اندک است و
جای بسیار ندیده و راه بسیار نرفته مانده  .پس تا مجال نفس هست  ،بایستی در
پیچ و خم کوهها و درهها نفس نفس زد تا آندم که نفس افتد !

ده فرمان «پرفسور »کارل دیم پدر ورزش آلمان  ،اصول ورزش را در
ده محور تنظیم کرده است که با نام ده فرمان ورزش جوانمردانه مشهور

غفلت از گره انتهای طناب

است شامل این هاست: . .

به کارگاه ،بدن و یا زدن گره در انتهای طناب موجب مصدومیت شدید یک ورزشکار یخنورد

 -1به خاطر ورزش ،ورزش کن نه به منظور نفع شخصی یا جاه طلبی ،به قوانین و

و یک مربی غارنوردی گردیده .یکی از مهمترین آموزشهای کوهنوردی نسبت به طناب،

دوستانت وفادار باش؛ «قوی بودن »جزیی از «خوب بودن » است.

اجتناب از رها کردن انتهای طناب بدون زدن گره ترمز (استاپر) و یا بدون اتصال به بدن و

 -2ورزش کن تازمانی که زنده ای و تا هنگامی که قدرت داری ولی مطیع قوانین

کارگاه میباشد .شاید خروج انتهای طناب از ابزار حمایت ،بزرگترین غفلت و ناآگاهی

ورزش باش ،درحالی که استقامت و پایداری می کنی به وظایف خود آشنا و از ان

حمایتچی است که می تواند خسارت جبران ناپذیری را نصیب هم طناب او نماید .از

شاد باش.

آنجایی که بیشترین تاکید در دوره های آموزشی گره انتهای طناب در حالت فرود و یا

-3هنگام ورزش تمام قدرت خودت را صرف کن ولی توجه داشته باش که ورزش
همه زندگی نیست ،بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می کند.
 -4هیچوقت مایوس نشو و زمین ورزش را ترک نکن نه هنگام تمرین و نه هنگام
مسابقه ،ولی بدان که ورزش را با تمام نقاط مثبتش ،ارزش یک ساعت مصدوم شدن
را ندارد.
 -5از زیر هیچ نبردی شانه خالی نکن وبا کمال جوانمردی از هربرد تصادفی چشم
پوشی کن ،سعی کن به جای تشویق تماشاچیان ،رضایت وجدانت را بدست بیاوری.

 :دوحادثه بر اثر غفلت حمایتچی در اتصال انتهای طناب

اتصال دوسرطناب به صعودکننده و حمایتچی در زمان صعود کرده ای است ،اما بیشترین
حوادث در حمایت از باال (قرقره) رخ میدهد ،که طی آن بر اثر کوتاه بودن طناب خطر
خروج آن از ابزار حمایت موجب سقوط فرد صعود کننده میگردد .در چنین شرایطی الزم
است فرد صعود کننده پیش از اقدام به صعود از اتصال انتهای طناب به کارگاه و یا صندلی
صعود حمایتچی مطمئن گردد .درغیر اینصورت خود نیز در وقوع حادثه بی تقصیر قلمداد
نمیگردد.

 -6قوی ترین حریف را انتخاب کن ولی اورا صمیمی ترین دوست خود بدان،

پی نوشت  :متاسفانه در حوادث پیش آمده در یک مورد شکستگی استخوان فمور و در مورد

فراموش مکن که همیشه حق با مهمان است.

دیگر شکستگی سه مهره کمر و همینطور دنده های یک مربی حادث گردیده !

 -7الف مزن و با افتخار پیروز شو ،هنگام باخت بهانه نیاور ،مهم تر از هر بردی
رفتار و برخورد توست.
 -8مطیع داور باش بدون کوچک ترین اعتراضی ،حتی اگر به نظر تو در قضاوت
اشتباه می کند.
 -9اولین تبریک به حریف برنده ات و اولین تشکر به حریف بازنده ات باید از طرف
تو گفته شود .تو اجازه داری برای خودت ،تیم و باشگاهت فقط یک آرزو داشته
باشی و ان این است :امیدوارم همیشه حریف بهتر برنده شود.
 -10بدن خودت را تمیز و روحت را پاک نگه دار

تصفیه آب چه اهمیتی دارد؟

هنگامی که در طبیعت هستید ،تقریبا همه ی آب های در دسترس شما می توانند عامل بیماری باشند .یک منبع آب ،حتی در بکرترین منطقه نیز ممکن است با آالینده
های محیطی همچون مدفوع حیوانات و یا گیاهان خاص ،آلوده شود ،بدون آنکه در ظاهر آن تغییری ایجاد گردد .پس مطمئن ترین راه برای استفاده از آب های
موجود در طبیعت ،تصفیه ی آنها به روشی مطمئن است .مسلما بیماری در سفر یکی از عوامل ناخوشایند است که هیچ کس نمی خواهد با آن مواجه شود.
نکاتی که باید مدنظر داشته باشید
برای آنکه انتخاب درستی در میان انواع مختلف تصفیه کنده های موجود در بازار داشته باشید باید این نکات را مدنظر قرار دهید:
- 1فیلتر آب با تصفیه کننده آب متفاوت است
بسیاری تصور می کنند که تصفیه کننده ها و فیلترها تفاوتی ندارند و هر دو کار یکسانی را انجام می دهند در حالی که این طور نیست .
فیلترهای آب می توانند آب را از وجود تعدادی از موجودات میکروسکوپی و به ویژه باکتری ها از جمله اشریشیا کلی ،سالمونال ،کمپیلوباکتر و شیگال پاک کنند که به
عنوان عواملی بیماری زا در آب شناخته می شوند .این فیلترها توسط یک الیه ی دارای منافذ میکروسکوپی باکتری ها را از آب جدا می کنند .این پوشش منفذدار
پس از مدتی که ماده ای صمغ مانند در آن ترشح شود باید تعویض گردد.
تصفیه کننده ها عالوه بر آنکه آبی عاری از باکتری های مضر را در اختیار شما قرار می دهند ،آن را از وجود ویروس ها که فیلترها توانایی پاکسازی آنها را ندارند
نیز پاک می کند .فیلترها در تهیه ی آب سالم در مناطقی که عوامل بیماری زا همچون مانند هپاتیت ، Aروتاویروس و نورو ویروس در آنها وجود دارد ،نقشی اساسی
را ایفا می کنند .آنها عناصری شیمیایی مانند یُد را در خود دارند تا بتوانند ویروس ها را از بین ببرند .برخی آنها نیز مجهز به اشعه فرابنفش هستند و به این وسیله
آب را تصفیه می کنند .نکته ی مهم در هر دو وسیله ،استفاده از کربن فعال در ساخت آنهاست .این ماده طعم آب را خوشایند می کند و آلودگی های شیمیایی را نیز
از بین می برد.

