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 (: Types of Water Sportوةرزشي ئاوي ) جؤرةكان وميدانةكاني
  (:Swimmingمةلةواني ) -1

يةكيَك لةبوارةكاني وةرزشي ئاوية كة ئاو وةك ناوةنديَك بةكاردةهيَندريَت بؤ جولةى قؤلَ و قاض و كةمةر بةمةبةسيت  
 بةرزكردنةوةى ئاسيت توانا جةستةيي وزيهين وكؤمةاليةتيةكاني تاك.

  (:Diving)هةلَدانةكان خؤ  -2
ئةو ضاالكيةية كةجولةكاني لةدةروةى ئاوةوة دةست ثيَ دةكات بؤ ناو ئاو، وةجولةكاني هاوشيَوةى جولةى  

م( دةبيَت بؤ سةكؤ 3م( بؤ )1مجناستيكة، لةطةلَ بووني ضةند جياوازيةك لةشويَين خؤ هةلَدانةكان كة بةرزيةكان لةنيَوان )
م( وةقولَيةكةى 21× م 21م( بؤ سةكؤ جيَطريةكان، وةفراواني مةلةوانطةى خؤ نقوم كردن )10م ،7.5،م 5جوالوةكان وبةرزي )

م( دةبيَت، وةئةجنامداني جولة جؤراوجؤرةكاني ئةم ضاالكية ثيَويسيت بةكارامةيي زؤرو تواناي جةستةيي بةرز 5.5 -م 5)
ي وهاوسةنطي وهةماهةنطي ماسولكةو دةمارةكان هةية، هةية، ئةجنامداني جولةكاني بةندة بةبووني هيَزو نةرمي وشةنط

سةرةرِاى ئةوةش جيَبةجيَكردني ياسا لةم ضاالكية ثشتبةستة كرداري مةزندةكرني ناوبذيوانةكان بةشيَوةيةك كةثيَضةوانة 
رسي ئةجنامدانيان نةبيَت لةطةلَ ياسا، ياريزانان لةهةلَبذاردني جولةكان جياوازن بةهؤي ئالَؤزي جولةو زةمحةتي ريَذةى مةت

وريَزبةندي وثلةبةندي لةياساي ياريةكة، ئاشكراية بةدةستهيَناني ئةجنامي باش وبةرضاو لةم وةرزشة ثيَويسيت بةمةشق و 
راهيَنان بةردةوام وئارامطري وثشوو دريَذي هةية، وةرزشي خؤ نقوم كردن ئارةزووي هةموانة ضونكة ثةيوةندي هةية بة 

 لةوان بةتايبةتي مندالَان ئازاو ضاو نةترس بن .مةلةوانيةوة وادةكات مة
  (:Water Poloتؤثي ئاوي ) -3

ياريةكي بة كؤمةلَة لةنيَوان دوو تيث ئةجنام دةدريَ و ياساو ريَساى تايبةت بةخؤي هةية كةذمارةى ياريزانان وشيَوةى  
ياري دةكات، وةثيَشربِكيَ  وثالَةوانيةتي ياركردن وجؤر وضؤنيةتي تؤث وياريطاكةو اليةنة ياساييةكاني تري ئةم يارية د

ناوخؤي و نيَودةولَةتي و ئؤلؤمثي ئةم يارية ريَكدةخريَت، وةرزشواني ئةم ياريية دةبيَ لةهةموو جؤرةكاني مةلةواني بةتةواوي 
تيثي بةرامبةر شارةزا بيَت لةبةر جؤراوجؤري جولةكاني الشة لةكاتي ياريكردن وبةرةوثيَش ضوون بؤ نزيك بوونةوة لة طؤلَي 

وبرِيين ياريزانان، يةكيَكة لةياريية بةهيَزو زؤر توندةكان وثيَويسيت لةرادةبةردةري بة هيَزو خيَرايي وجوان مامةلَةكردن 
هةية لةناو ياريطا، ئةو والَتانةى كةلةم يارية زؤر ثيَشكةوتوون بريتني لة )جمر، روسيا، ئيتالَيا ، يوغسالفيا، ئةلَمانيا( 

جمر( بةقوتاخبانةى نويَ هةذمار دةكريَ بؤ بةرةوثيَش بردني ئةم يارية ئةوةشي سةملاند بةسةركةوتين بةسةر والَتي  )
 (.1964والَتاندا لة ئؤلؤمثياتي تؤكيو لة سالَي )

  (:Scullingسةولَ ليَدان ) -4
ةدةريَ، لةهةمان كاتدا بةيةكيَك لةوةرزشة زؤر سوود بةخشةكان دادةندريَت بؤ جةستة كةبة تاك وبةكؤي ئةجنام د 

ثشوو دريَذي وهيَزي زؤر دةبةخشيَتة ياريزان وتةواوي الشة لةيةك كاتدا جولة دةكةن، هةواي ثاك وتيشكي رؤذ بؤ وةرزشوان 
فةراهةم دةكات و شودريَذي و ئارامي لة مرؤظدا طةشةثيَدةدات، تواناي هاريكاري وهؤطري نيَوان ياريزانان زياتر دةكات لةبةر 

ياريزانةكان بةيةكةوة بةيةك تيم هةولَدةدةن بؤ سةركةوتن، ئةم وةرزشة لةكاناراوةكان ئةجنا دةدةريَ كة تيَيدا ئةوةى 
ئاوةكان فراوان وئارام وكةم شةثؤلن كةشياوة بؤ ثيَشربِكيَي ماوة دريَذ، بةلةمي بةكارهاتووي جؤراوجؤري تيَدا بةكارديَت كة 

 :ي كراون بريتني لةن جياوازة، ئةو ماوانةى بؤ ثيَشربِكيَي سةولَ ليَدان ديارهةم دريَذيان هةم ذمارةى ياريزانانيا
 ئافرةتانو م ثياوان1000 -
 ردوو رةطةزم تازةثيَطةيشتواني هة1500 -
 ئافرةتان(م نايابي ثياوان و2000 -
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  (:Sailingبةلةمي ضارؤكةدار ) -5
يتية لةهونةري زالبووني بةلةم دابيَت، بر بةلةمي ضارؤكةدار لةكؤنرتين وةرزشةكانة كةمرؤظ ئةجنامي 

وئاراستةكردني ريَرِةوي بةلةمةكةو ريَكخستين خيَراي وهاوسةنطيةكةى بةرامبةر بةهةواو شةثؤلةكاني ئاو، ئةم وةرزشة لةسةر 
رؤخي دةرياو دةرياضةكاني ئةروثاو ئةمريكاي باكوور بالَوبويةوة بة بةكارهيَناني بةلةمي جؤراوجؤر بةضةندين تايبةمتةندي 

 وياساوة، لةبةر ئةوةى ئةو وةرزشة تيَضويةكي زؤري هةية بؤية هةواداران وئةجنامدةراني كةمن.
  (:Fishingراوةماسي )وةرزشي  -6

وةرزشي راوةماسي لةضيَذبةخشرتين وةرزشةكانة كةتيَيدا كات زؤر بةخيَرايي طوزةر دةكا، وةمرؤظيش فيَري ئارامطري  
ثيَويسيت بةخويَندني زؤرو نيةو هةموو كةسيَك دةتوانيَ ئةجنامي بدات وةدواى ماوةيةك  دةكات لةضاوةرِوانيدا، ئةم وةرزشة

خؤي وةك ماسي طريَكي كارامة دةبينيَتةوة، لةطةلَ ئةوةى ئاسانة بةالَم ثيَويسيت بةزيرةكي زؤر هةية وتيَضووي كةمةو ضةند 
ةكةو جؤري ئةو ماسيةى راودةكريَت، لةهةمان كاتدا كةل وثةليَكي تايبةتي هةية بةثيَي بوارةكاني راوكردن وقولَي ئاو

 ثيَشربِكيَي ماسي طرتن بؤ وةرزشوانان ريَكدةخريَ.
  (: Rhythm Swimmingسةماى ئاوي )مةلةواني ايقاعي، كاتي، هونةري، شيَوةكاري( ) -7

( لةئينطلتةرا 1892)وةرزشيَكي تازةية تايبةت بةئافرةتانة ولةسةرةتاي سةدةى نؤزدة وبةدياري كراوى لةسالَي  
سةري هةلَدا، دواتر طةيشتة ئةملانيا وبةجليكا وهؤلةندا وفةرةنسا، ئةو وةرزشة لةسةر شيَوةى تاك يا كؤمةلَ ئةجنام دةدريَت 
بةهةماهةنطي لةطةلَ مؤسيقا، جولةو دةربرِينة جةستةيةكاني هاوشيَوةى جولةى ياري سةماي باليَية، ثيَويستة ياريزاني ئةم 

يَطاكانى مةلةواني زؤر بةباشي بزانيَت، ئةم وةرزشة ثالَةوانيةتي و ياساو ريَساي تايبةت بةخؤي هةية، وةرزشيَكة وةرزشة ر
تةندروسيت و هيَزو ثشودريَذيةكي باش بةياريزانةكان دةبةخشيَت وياريزنانةكاني هةست بةجواني ئةم وةرزشة دةكةن، 

 ريزان دةتوانيَ بةردةوام بيَت لةسةري. لةتايبةمتةنديةكاني ئةوةية تا تةمةنيَكي زؤر يا
  (:Under Water Swimمةلةواني ذيَر ئاو ) -8

ئةم جؤرةيان طرينطيةكي زؤري هةية بؤ ويَنةطران وزةويناسان وماسي طران سةرةرِاى طرنطي لةبواري تويَذينةوةى  
دواة وونبووةكان وضاكردنةوةى ثاثؤرِو قوالَي ئاوةكان و واري سةربازي وذينطة ناسي، هةروةها رؤلَي هةية لةطةرِان بة

وتويَذينةوة زانستيةكان، كةرةستةى تايبةتي هةناسةدان وخؤثاراستنى بؤ دابني كراوة بؤ ثارساتين كةسةكة لةثالَةثةستؤي 
ام ئاو، ئةو وةرزشة ثيَويسيت بةتوانايةكي زؤرو هيَزي ماسولكةكان وثشودريَذي هةية، وةمةرجة ئةو كةسةى ئةم وةرزشة ئةجن

 دةدات مةلةوانيَكي زؤر باش بيَت وبةرطةى ثالَةثستؤي ئاو بطريَت و بينايي سةالمةت بيَت لةبةر ليَلَي و تاريكي قوالَي ئاو. 
  (:Sur Fingخليسكان لةسةر ئاو )سةركةوتين شةثؤلةكان( ) -9

لةسةرتاثاي جيهان،  ئةم وةرزشة لةئةوروثا سةري هةلَداو بؤتة يةكيَك لةوةرزشة جةماوةرية بةرفراوانةكان 
وةوةرزشي خليسكان لةسةر ئاو هاوشيَوةى خزينة لةسةر بةفرة وةئةو وةرزشة لةسةر كةناراوةكان ئةجنام دةدريَت بةتايبةتي 
كاناراوةكاني )ريفريا( لةباشوري فةرنسا بةهؤي ئارامي ئاوةكةى ورؤذة ثرِشنطدارةكةى وكةش وهةوا طوجناوةكةى، وةرزشيَكة 

 وةرزشوان دةدات و تيَضوشي كةمة. كةضاونةترسي بة
  (:Savingرزطاركردن ) -10

وةرزشواني وةرزشةكاني ئاوي ثيَويستة شارةزايي هةبيَت لةضؤنيةتي ضارةسةركردني ئةو كيَشانةي كة ديَنة ريَي لة  
نة توشي خنكان ئةجنامي مةلةكردن لة مةلةوانطةو دةرياو دةرياضةكان، وةشارةزا بيَت لةخيَرا بةدةمةوةضووني ئةو كةسا

دةبن، ئةوش بةوةى كةشارةزا بيَت لةهؤكارةكاني نقوم بوون وخنكان وشيَواز وريَطاكاني رزطاركردن وضارةسةري خيَراي 
 رزطاركراوةكة. 

 


