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 سبک میکس کیک بىکسیىگ فدراسیىن ورسشهای رسمی جمهىری اسالمی ایزان



3 
 

 

 

  میکس کیک بىکسیىگ اوجمه آمىسشی فدراسیىن جهاویجشوي جامع

 

 

 

 

 

  محمد بیگیگزود مستز دکتز
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 آشنایی با رشته ورزشی میکس کیک بوکسینگ

 

 

 تَسط دکتش هحوذ تیگی دس فذساسیَى ٍسصضْای 2018 سال July 3، دس WMAFسثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ 

کویتِ هلی الوپیک ایشاى جضء کویتِ تیي الوللی الوپیک هی )سصهی کطَس ایشاى کِ ػضَ کویتِ هلی الوپیک ایشاى هی تاضذ 

تاضذ، تٌاتشایي فذساسیَى ٍسصضْای سصهی ایشاى تا تَجِ تِ ػضَیت دس کویتِ هلی الوپیک ایشاى، اص لحاظ اػتثاس تخطیذى تِ 

، تِ غَست سسوی ثثت گشدیذ ٍ دس ّواى هَقغ فؼالیت خَد سا (سثک ّا جْت ثثت ٍ ضشٍع فؼالیت، یک ًْاد هؼتثش هی تاضذ

 .تطَس ّوضهاى دس استاى ّای هختلف ایشاى ٍ دس چٌذ کطَس ٍ قاسُ جْاى آغاص ًوَد

 

 :ًام هلی سثک

 "هیکس کیک تَکسیٌگ"

" MIX KICK BOXING" 

کلوِ هیکس کِ حشف اٍل ًام سثک هی تاضذ دس ٍاقغ اضاسُ تِ ٍجَد سٍش هساتقِ تشکیثی دس ایي سثک داسد ٍ ّوچٌیي 

استؼاسُ ای اص هیکس ضذى تکٌیک ّای هختلف سضتِ ّای سصهی کیک تَکسیٌگ ٍ جَجیتسَ دس ایي سثک ٍ ًیض هیکس ضذى 

 .دٍ تخص هثاسصُ ٍ ٌّشّای فشدی دس سثک است

 

 :ًام تیي الوللی سثک، کِ ّویي ًام ًیض دس اساسٌاهِ آى کِ تِ فذساسیَى ٍسصضْای سصهی کطَس اسائِ ضذُ، قیذ گشدیذُ است

 "فذساسیَى جْاًی اًجوي هیکس کیک تَکسیٌگ"

"WORLD MIX KICK BOXING ASSOCIATION FEDERATION" 

 :کِ هخفف آى هی ضَد

"W.M.A.F" 

 :قشائت فاسسی ایي حشٍف هی ضَد

 "ٍهاف"

 .دس ٍاقغ کلوِ ٍهاف، اضاسُ تِ ًام تیي الوللی سثک داسد
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 . سا اًتخاب ًوَدُ این کِ هخفف اسن کاهل تیي الوللی سثک است"ٍهاف"جْت ادای احتشام، کلوِ 

لثاس سثک اص کوشتٌذ سفیذ تا قَُْ ای، کت ٍ ضلَاس هطکی کیک تَکسیٌگ ٍ اص کوشتٌذ هطکی تِ تاال ٍ هشتیاى، کت ٍ ضلَاس 

 .قشهض کیک تَکسیٌگ است

 

 :تشتیة کوشتٌذّای سثک هیکس کیک تَکسیٌگ

 صسد

 ًاسًجی

 سثض

 آتی

 قَُْ ای

 هطکی

 داى یک

 ...الی

 داى دُ

 

 .دس سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ کلیِ ضشتات ٍ اساهی ٍ اغطالحات تِ صتاى اًگلیسی هی تاضذ

 

 کِ دس اتتذای اسن آى آهذُ، هطخع است کِ یک ٌّش "هیکس"سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ ّواًطَس کِ اص ٍاطُ 

دس تخص )سصهی تشکیثی هی تاضذ ٍ ایي سضتِ جذیذ ٍسصضی اص تشکیة سضتِ ّای سصهی کیک تَکسیٌگ ٍ جَجیتسَ تشصیلی 

، ّوشاُ تا تخص ٌّشّای فشدی ضاهل اًَاع دفاع ضخػی، سالح سشد، آکشٍتات سصهی، ضکستي اجسام سخت ٍ سایش (هثاسصات

 .تخص ّا ٍ صیشهجوَػِ ّای ٌّشّای فشدی تطکیل گشدیذُ است

 

ایي ٌّش سصهی، تشکیثی اص تواهی تکٌیک ّای کاستشدی ٌّشّا ٍ ٍسصش ّای سصهی قذستوٌذ جْاى است ٍ تِ هؼٌای ٍاقؼی کلوِ، 

MIXدس سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ اص تواهی تکٌیک ّای ضشتِ ای دست، آسًج، پا، صاًَ ٍ تکٌیک ّای .  هی تاضذ

، قفل هفػل (اٍسایکَهی)، دس خاک ًگِ داضتي (ًاگی ٍاصا)، پشتاتی (ًَاصا)گشاپلیٌگی جَجیتسَ هاًٌذ، تکٌیک ّای خاک 
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ٍ دس حقیقت ایي ٌّش سصهی تشکیة . ٍ تکٌیک ّای جَدٍ ٍ کطتی استفادُ ضذُ است (ضیوِ ٍاصا)ٍ خفِ کشدى  (کاًستسَ ٍاصا)

کیک تَکسیٌگ، هَی تای، تَکس، جَدٍ، جَجیتسَ، جَجیتسَ تشصیلی، کطتی ٍ تخص ٌّشّای فشدی هی تاضذ، ٍ ایي اهش 

تاػث هی ضَد کِ سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ، کاهلتشیي، کاستشدی تشیي، قَی تشیي ٍ هٌحػش تِ فشدتشیي ٌّش سصهی 

جْاى تاضذ ٍ تِ ّویي دلیل تَاًستِ است ٍسصضکاساى تسیاسی سا اص سضتِ ّای هختلف سصهی تِ سوت خَد جزب ًوایذ ٍ دیگش 

 .ٌّش ّای سصهی سا دس دل خَد داضتِ تاضذ

 

هختلف ٍجَد داسد اص جولِ استایل ّای  (استایل)دس فذساسیَى جْاًی اًجوي هیکس کیک تَکسیٌگ، چٌذیي سٍش هساتقِ ای 

لَ کیک، فَل کٌتاکت، سوی کٌتاکت، الیت کٌتاکت، کیَاى سٍلض، پَیٌت فایتیٌگ، کیک الیتیٌگ، تای تَ کیک تَکسیٌگ ٍ 

تادی کٌتاکت ٍ ّوچٌیي هساتقات ٌّشّای فشدی ٍ ًوایطی، ٍ ػالٍُ تش ایي ّا، سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ یک 

 .استایل ٍ ضیَُ هثاسصُ جذیذی تا قَاًیي اختػاغی تِ جاهؼِ جْاًی سصهی هؼشفی ًوَدُ است

 

سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ داسای یک استایل اختػاغی هثاسصُ ای هی تاضذ کِ ًام ایي استایل تشگشفتِ اص ًام سثک 

 :هی تاضذ؛ تٌام استایل

 "هیکس کیک تَکسیٌگ"

"MIX KICK BOXING" 

 .کِ قَاًیي هساتقات ایي استایل، ّواًٌذ هساتقات سصم تشکیثی هی تاضذ

 

 :قَاًیي استایل هساتقِ ای هیکس کیک تَکسیٌگ

هساتقات استایل هیکس کیک تَکسیٌگ تِ غَست آهاتَس ٍ تا استفادُ اص کلیِ لَاصم ایوٌی ضاهل کالُ، لثِ، دستکص هخػَظ 

سصم تشکیثی، کاج، سٍپا ٍ ساقثٌذ، آسًج تٌذ ٍ صاًَ تٌذ ٍ دسٍى سیٌگ استاًذاسد کیک تَکسیٌگ، دس کلیِ اٍصاى ٍ سدُ ّای سٌی ٍ 

 .دس ّش دٍ تخص آقایاى ٍ تاًَاى تشگضاس هی گشدد

تکٌیک ّای هساتقات ایي استایل تلفیقی اص سٍش ٍ تکٌیک ّای سضتِ ّای هثاسصات آصاد سیٌگی ٍ سضتِ ّای هثاسصات دس خاک 

 .است

دس استایل هیکس کیک تَکسیٌگ، اجشای کلیِ ضشتات دست ٍ پا اص جولِ ًی کیک، الثَ، تک فیست ٍ تک پاًچ دس ٍضؼیت 

ٍ فٌَى گالٍیضی ٍ کلیٌچ ٍ تیک داٍى ٍ تکٌیک ّای ساتویطي ضاهل قفل هفػل ٍ خفگی آصاد هی  (دس خاک)سشپا ٍ خَاتیذُ 

 .تاضذ

 :اًجام دادى ایي هَاسد ریل دس استایل هیکس کیک تَکسیٌگ خطا هحسَب هی  گشدد
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ضشتِ صدى تا سش  . 1

پشتاب حشیف تِ تیشٍى اص هٌطقِ هثاسصُ . 2

 گاص گشفتي. 3

 کَتیذى حشیف تش سٍی سش ٍ گشدى سٍی صهیي هساتقِ. 4

 کطیذى هَ. 5

 قالب کشدى اًگطت دس دّاى حشیف. 6

 ٍ ضشتِ تِ حلقِ سیٌِ دس صًاى (اًذام جٌسی)ضشتِ تِ تاالی کطالِ ساى ٍ کاج . 7

فشٍ کشدى اًگطت دس ّش یک اص هٌافز تذى ٍ داخل پاسگی یا تشیذگی ًاحیِ آسیة دیذُ تذى حشیف ٍ فشٍ ًوَدى اًگطت دس . 8

 چطن حشیف تِ ّش ًَػی

 تالش تشای ضکستي اًگطتاى حشیف ٍ اًجام دادى تکٌیک ّای قفل هفػل تش سٍی هفاغل کَچک. 9

ٍ ًطاًذى هستقین آى تِ ّذف  (6ساػت )ٍ حشکت دادى آى دس جْت پاییي  (12ساػت )ضشتِ صدى تا آسًج اص هَقؼیت تاال . 10

 دس ّش دٍ ٍضؼیت سشپا ٍ خاک

 ضشتِ صدى تِ ستَى فقشات ٍ ًخاع ٍ ًاحیِ پطت سش ٍ گشدى. 11

 لگذ صدى تِ کلیِ تا پاضٌِ پا. 12

 ضشتِ صدى تِ گلَ اص ّش ًَػی اص جولِ گشفتي ًای . 13

 ًیطگَى گشفتي، چٌگ صدى، فطاس دادى ٍ یا چشخاًذى تافت ّای گَضتی ػضالت تذى حشیف ٍ گشفتي پستاى. 14

 گشفتي تشقَُ. 15

 لگذ صدى ٍ صدى ضشتِ صاًَ تِ سش حشیف ٍقتی کِ سٍی صهیي قشاس داسد. 16

 گشفتي لثاس یا ٍسایل حفاظتی حشیف اص قثیل دستکص ٍ غیشُ. 17

 کَتیذى پا سٍی حشیفی کِ تش سٍی صهیي قشاس داسد. 18
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استفادُ اص ستَى ّا ٍ طٌاب ّای سیٌگ جْت اجشای تکٌیک ّا ٍ پشتاب ًوَدى ٍ صدى حشیف تِ ستَى ّا ٍ   طٌاب ّای . 19

 هوٌَع هی تاضذ ٍ ًگِ داضتي حػاس یا فٌس یا طٌاب سیٌگ سیٌگ

دس هساتقات ایي استایل، جْت اجشای تکٌیک ّای ساتویطي، کٌتشل هفاغل حشیف تایذ حذاقل تا چْاس اًگطت دست . 20

 اًجام ضَد

هثاسصات استایل هیکس کیک تَکسیٌگ تا جایی اداهِ هی یاتذ کِ یا حشیف دس ٍقت قاًًَی تسلین گشدد یا پضضک تخاطش ضذت 

، یا (تا دیسکالیفِ ًوَدى یکی اص فایتشّا)آسیة دیذگی فایتش، هساتقِ سا هتَقف ًوایذ، یا داٍس ٍسط یک ًفش سا تشًذُ اػالم ًوایذ 

 .داٍس ٍسط ّش دٍ فایتش سا تاصًذُ اػالم ًواین ٍ یا ایٌکِ تشًذُ تَسط سای داٍساى کٌاس هطخع ضَد

سیستن سای دّی ٍ داٍسی، ٍ صهاى ٍ تؼذاد ساًذّا، ٍ کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات تشگضاسی هساتقِ، دس استایل هیکس کیک تَکسیٌگ 

 .پیشٍ قَاًیي داٍسی کیک تَکسیٌگ است

 .هساتقات ایي استایل تا دستکص هخػَظ سصم تشکیثی ٍ تی ضشت ٍ ضَست استایل سصم تشکیثی اًجام هی گیشد

 

اص جولِ سقاتت ّایی است کِ تا هطاّذُ آًْا تا هفَْم ...  ٍ Strike, force, Pride, Dream, Cage forceسشی هساتقات 

یک ٌّشجَ تا توشیي دس سثک جْاًی هیکس . سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ ٍ قذست ٍ تکاهلص هی تَاًیذ آضٌا گشدیذ

کیک تَکسیٌگ هی تَاًذ استقاهت تاالی قلثی ػشٍقی، اًؼطاف تذًی، سشػت ػول، قذست جسواًی، اػتواد تِ ًفس ٍ َّضیاسی 

 .تاالیی دس هساتقات قْشهاًی ٍ دفاع اص خَد ٍ دفغ خطشات هحیط اطشافص تذست آٍسد

 

ِ ّای کَتاُ هذت، هیاى هذت ٍ تلٌذ هذت، استقاء سطح کوی ٍ کیفی  سثک جْاًی هیکس کیک تَکسیٌگ تا تْیِ ٍ تذٍیي تشًاه

هجَػِ سا اص طشیق اسائِ ضشح ٍظایف، قَاًیي ٍ هقشسات، آهَصش ّای دٍسُ ای ٍ کاستشدی ٍ ایجاد تستش ٍ فضایی هٌاسة جْت 

کِ هحَس اغلی دس ًیل تِ ایي اّذاف، . سقاتت سالن ٍ ساصًذُ دس تیي ٍسصضکاساى ایي سضتِ سا اص جولِ اّذاف کلی خَد هی داًذ

 .تطثیق سیاست ّای فشٌّگی ٍ ٍسصضی ایي سضتِ جذیذ ٍسصضی تا اّذاف ًظام هقذس جوَْسی اسالهی ایشاى هی تاضذ
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