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یاری سکەیت

یاریکــردن بــە ســکێت وانــەکان زۆر خۆشــتر دەکات .یارییــەکان یارمەتــی
ســکێتەوانەکان دەدات فێــری جڵەوگرتنــی ســکێتەکانیان بــن ،پاراســتنی
هاوســەنگیان ،هەروەهــا یارمەتــی ئەوەیــان دەدات چاویــان لەســەر ئــەو
ســکێتەوانانەی تــر بێــت کــە لــە ســکێتپاڕکەکەدا لەدەوریانــن ،ئەمــەش دەبێتە
هــۆی ئــەوەی شــکان و برینداربــوون کەمتــر بکەنــەوە لــە کاتــی یاریکردنــە
دوورمەوداکانــدا .ســودەکانی تــری یاریکردنــی بــە ســکێت بریتیــن لــە:

فێڵێک دابهێنە
داهێنان | وێناکردن
فێرخوازان بەسەر گروپی  5-3کەسی دابەش بکە .لە
ماوەی  10-5خولەکدا ،با هەر گروپێک فێڵی خۆیان
دابهێنن .دوای تەواوبوونی ماوەکە ،دەبێت بیرۆکەکەیان
لەگەڵ گروپەکانی تردا بەشداری پێبکەن و هەر یەکەیان
تاقیبکرێنەوە .هەوڵبدە وایان لێبکەیت داهێنەر بن و
تەنانەت ئەو بەربەست و کەرەستانەش بەکاربهێنن
کە لە گۆڕەپانی سکێتەکەدا هەیە .تێبینی :مەرج نییە
فێلەکان بە شێوەیەک بن هەرگیز ئەنجامنەدرێن ،هەر
ئەوەندە نوێ بن ،یان شێوازێکی نوێ بن ،بەسە.

وەرزش بە سکێتەوە
کۆنتڕۆڵکردنی سکێت
دەتوانیت ئەو وەرزشانەشی کە فێرخوازەکان
دەیزانن ،بگونجێنیت لەگەڵ سکێتئاژۆتندا.
بۆ نموونە :سکیت دووگۆڵی ،سکێت ڕیشە،
سکێت مینیگۆڵف و سکێت هۆکی!

یاری سکێت
داهێنان | توانستی تەکنیکی
(بۆ ئاستی ناوەندی و پێشکەوتوو) عادەتەن بە  6 –2کەس
ئەنجامدەدرێن .با یەکێکیان فێڵێک بدۆزێتەوە ،ئەگەر بتوانێت
ئەنجامی بدات ،ئەوا دەبێت ئەوانی تریش هەمان فێڵ
ئەنجامبدەنەوە ،ئەوانەی کە نەتوانن ئەنجامی بدەن ،پیتێک
وەردەگرن یەکەم پیتیش «»Sـە (بەپێی وشەی ،SKATE
یەک لە دوای یەک پیت وەردەگرێت) .ئەگەر کەسێک نەیتوانی
ئەنجامی بدات ئەو کەسە بۆ جاری داهاتوو فێڵێک دادەهێنێت.
یاریکەرەکان لەدوای شکستهێنانیان لە  5فێڵدا دەردەکرێن ،واتە
کاتێک هەر پێنج پیتی وشەی « »SKATEوەردەگرن.

 فێربــوون و خســتنەکاری توانســتە ســکێتییە نوێــکان بەبــێ ئــەوەی بیــریلێبکەنــەوە.
 یارمەتیدانــی بەشــداربووانی یارییەکــە بــۆ بونیادنانــی توانســتە «نــا-سکێتییەکان» وەک هاریکاریکردنی یەکتری ،کاری هەرەوەزی و داهێنەری.
 یارییەکــە دەتوانێــت ڕووبەرێــک کۆنکرێــت زۆر دڵخوازتــر و سەرکێشــیتربێــت بــۆ یــاری ســکێت
 زۆربــەی یارییــەکان دەتوانرێــت لەالیــەن ئاســتی جیــاوازی ســکێتەوانەوەئەنجامبدرێــت ،هانــی ئەوانــە دەدات کــە یــاری دەکــەن لــە ئاســتە جیــاوازەکان
بــۆ پێکــەوە کار بکــەن
 یارییــەکان چاالککــەرن و تەنهــا  15-10خولەکــی وانــەی ســکێتەوانیلەخۆدەگرێــت.
لەم نامیلکەیەدا  20بیرۆکەی یاری سکێت هەن،
هەموویان پەیوەستن بەو کەسانەی یاری سکێت دەکەن.
هەر توانستێکیش بۆ هەر یارییەک زەقکراونەتەوە تا
ڕوون بێت هەر یارییەک چ توانستێک دەخوازێت.
ئەگەر بیرۆکەیەکی ترت هەیە بۆ ئەم لیستە یارییەی زیاد
بکەیت ،بەئینگلیزی بەم ئیمەیڵەی الی خوارەوە
بۆمان بنێرە:
goodpush@skateistan.org

شوێن پێشەنگ بکەون
داهێنان | دەرچوون
کەسێک بە گۆڕەپانی سکێتەکەدا
بڕوات و ئەوانی تریش شوێنی بکەون
(ژمارەی بەشداربووان بەندە بە ڕووبەری
گۆڕەپانەکەوە تا پێکدادان دروست
نەبێت).

دز و پۆلیسێنە
هاریکاری | جوڵەی جەستە
 20 – 10مۆتە بە هەڕەمەکی هەڵبژێرە لە گۆڕەپانی سکێتەکە و بە ئااڵ
جیایان بکەرەوە .فێرخوازەکان دابەش دەکرێن بەسەر دوو گروپدا؛ پۆلیس
و دز .فێرخواز فیکەیەک لێدەدات؛ دزەکان سکێتەوانی خۆیان دەکەن و
دەکێشن بە مۆتەکاندا و دەیانخەن ،لە هەمان کاتدا سکێتەوانی دەکەن و
دەبێت مۆتەکان بەرزبکەنەوە و بیانخەنەوە جێگەکانی خۆیان .دوای 10-5
خولەک ،فێرخواز فیکەیەک لێدەدات و دەبێت هەموو سکێتەوانەکان
بووەستن بەبێ ئەوەی دەست لە هیچ مۆتەیەک بدەن.
فێڕخواز دەبێت ڕۆڵی دادوەر ببینێت و دڵنیاببێتەوە لەوەی کەس هیچ
مۆتەیەک نەخستووە یان هەڵنەگرتووەتەوە دوای فیکەلێدانی .مۆتە
کەوتوو و بەرزکراوەکان دەژمێرێت و یەکالیی دەکاتەوە کامیان یارییەکەیان
بردووەتەوە .دوای خولی یەکەم ،گروپەکان ڕۆڵەکانیان دەگۆڕنەوە و
یارییەکە دەست پێدەکەنەوە (بێگومان هەمووان حەز دەکەن ڕۆڵی دز
ببینن!) .تێبینی :دەتوانرێت دەبە ئاویش بەکاربهێنرێت.

دەست بە حاڵ
کۆنتڕۆڵکردنی سکێت | کاری بە کۆمەڵ
فێرخوازەکە لە یارییەکە دێتە دەرەوە و ئەگەر فێرخوازێک بگیرێت دەبێت
لە شوێنی خۆیاندا بچەقن و بچنە باری پاڵنانەوە و باڵێکیان درێژبکەن .تەنها
لەو کاتەدا دەتوانن بکەونەوە جوڵە ئەگەر سکێتەوانێکی تر بەژێر باڵیدا
بڕوات ،ئەگەر فێرخوازەکانیش یارمەتی یەکتری نەدەن ،ئەو فێرخوازەی
دەیانگرێت زووتر دەیباتەوە .ئەم یارییە دەتوانرێت تا  10خولەک و زیاتر
یان تا ئەو کاتەی هەموویان دەگیرێن بەردەوام بێت.

ڕێکردنی قڕژانگ
کۆنتڕۆڵکردنی سکێت | هاوسەنگی
پێش هەموو شتێک دڵنیاببەرەوە لەوەی کە هەموو
فێرخوازەکان دەزانن چۆن ڕێکردنی قرژانگ ئەنجام بدەن
لەسەر سکێتەکانیان ،پاشان دەتوانن پێشبڕکێ بکەن،
یان دوودوو وەک پێشبڕكێی پۆستەی ئۆڵۆمپیات ،یان
هەموو گروپەکە پێکەوە لە هێڵی دەستپێکردنەوە.

یاری تۆپ
هاوسەنگی | هاریکاری
دوودوو فێرخوازان پێکەوە بە سکێتەکانیانەوە دەردەچن و ڕووبەڕووی
یەکتری دەبنەوە .دوو فێرخواز تۆپێکیان پێیە (ئەگەر تۆپی پێویست
نەبوو ،دەتوانرێت کاڵو یان هەر شتێکی تر بەکاربهێنن) .فێرخوازەکان
بە سکێتەوە بە دەوری یەکدا دەخولێنەوە و هەوڵدەدەن تۆپەکە بۆ
یەکتری هەڵبدەن لە کاتی خوالنەوەیاندا.
قورستری بکە :هەر فێرخوازێک با تۆپێکی پێ بێت و لە هەمان کاتدا
بۆ یەکتری هەڵبدەن ،بیگۆڕنەوە و بەردەوام بن لەسەری.

داب تاگ
لەجیاتی لەشوێنی خۆیان چەقببەستن و دەستیان بەرنە پێشەوە
فێرخوازەکان ئەتوانن  Dab poseبکەن هەتا دەست دەکەن بە
جوڵەو ئەوانەی دەستیان بەرکەوێت پێیان ئەڵێن Dabbers

دووربە
خێرایی | کۆنتڕۆڵکردنی سکێت | سازاندن
فێرکار لە یارییەکە دێتە دەرەوە و خۆی لێیان گێلدەکات
و لە فێرخوازەکان دووردەکەوێتەوە ،مەبەستی یارییەکە
ئەوەیە کە فێرخوازەکان دەبێت فێرکارەکە بگرنەوە لە کاتی
سکێتەوانییەکەیاندا .هەر کە فێرکارەکە گیرا ،ناوی فێرکارێکی
تر دەهێنرێت و هەمووان دوای ئەو دەکەن.

مشک و پشیلە
یاری نابینایی
پاڵنان | پێچكردنەوە | خێرایی
هاوسۆزی | کۆنتۆڕلکردنی سکێت
 3-2بەشداربوو ڕۆڵی پشیلە دەبینن و شوێن
فێرخوازەکان دابەش دەبەن بەسەر دووان دوواندا،
بەشداربووەکانی تر دەکەون کە ڕۆڵی مشک
فێرخوازێکیان چاوی دەبەسترێت .فێرخوازە
دەبینن – بێگومان ئەمەش بە سکێتەوە
چاوبەستراوەکە لەسەر سکێتەکەی دەوەستێت و
ئەنجامدەدەن .هەر کە مشکێک گیرا ،دەبێت لە
هەوڵدەدات بە پاڵنان بەسکێتەکە بجوڵێت ،هاوکارەکەی
سکێتەوانی بوەستێت .دەشتوانرێت یارییەکە
قورستر بکرێت و بە گرتنی مشکەکە ببێتە پشیلە .دەبێت یارمەتی ئاڕاستە وەرگرتنەکەی بکات بۆ ئەوەی
خۆی بە سکێتەوانەکانی دەوروبەریدا نەکێشێت ،هەروەها
یارمەتیشی بدات هاوسەنگی خۆی ڕابگرێت و لەسەر
سکێتەکەی بمێنێتەوە ئەگەر سکێتەوانێکی نوێ بوو.

یاری شەمەندەفەر
متمانەبەخۆبوون | کاری بە کۆمەڵ | سازاندن
ڕیزێک سکێت ڕیزدەکرێت و فێرخوازانی لەسەر
ڕادەوەستن ،هەمووشیان یەک بە یەک دەست دەگرن بە
سکێتەوانەکانی پێش خۆیانەوە تا دەگەن بە سکێتەوانی
پێشی پێشەوە .فێرکارەکە دەتوانێت دەستی سکێتەوانی
پێشەوە بگرێت ،یان پەتێکی بداتە دەست .وردەوردە
فێرکارەکە هێواش هێواش کۆمەڵە سکێتەوانەکە
ڕادەکێشێت و بە ئاڕاستەی جیاوازدا ڕیزەکەیان
پێدەچەمێنێتەوە .ئەگەر زنجیرەی ڕیزی سکێتەوانەکان
پچڕا ،فێرکارەکە دەوەستێت و پاشان فێرخوازەکان
جێگەکانیان دەگۆڕن .فێرکارەکە دەتوانێت لە نیوەیدا بچێتە
دوایدواوەی زنجیرەکە و کۆتا فێرخواز رابکێشێت بە دوادا؛
یان وایان لێ بکات لەسەر سکێتەکانیان ئاڕاستەکانیان
بگۆڕن.

یاری وێنەدانەوە
هاریکاری | کۆنتڕۆڵکردنی سکێت | داهێنەری
فێرخوازەکان بە جوتە لەگەڵ یەکتریدا
ڕێدەکەن (بە هەمان توانەوە) و ڕوو
دەکەنە یەکتر کاتێک بەسەر سکێتەکەوەن.
یەکێک لە فێرخوازەکان جوڵەیەک دەکات
و فێرخوازەکەنی تر وەک وێنەدەرەوەی
فێرخوازی یەکەم ،هەمان جوڵە
ئەنجامدەداتەوە (بۆ نموونە ڕاوەستان
لەسەر یەک قاچ لەسەر سکێتەکە).

ئیشارەتی سوور\ ئیشارەتی سەوز
سەالمەتی|پاڵپێوەنان|وەستان
فێرخوازان ڕێزێک لەسەر کۆتاییەکی ڕووبەرێکی تەخت دەبەستن.
فێرکارەکەش لە ناوەڕاستی ڕووبەرەکە دەوەستێت و هاوار دەکات سەوز
(واتە بڕۆن) یان سوور (واتە بوەستن) – هەروەها دەشتوانێت هاواربکات
زەرد (واتە هێواشی بکەنەوە) .فێرخوازان دەبێت سکێتەوانی بکەن
بەدرێژایی ڕووبەرەکە بە گوێگرتن لەو ڕێنماییانەی کە فێرکارەکە پێییان
دەدات ،هەروەها یەکەم فێرخوازیش کە دەگاتە ئەوپەڕی ڕووبەرەکە براوە
دەبێت .ئەگەر یەکسەر نەوەستن ،کاتێک فێرکارەکە هاوار دەکات «سور»،
ئەوا دەبێت بگەڕێنەوە بۆ هێڵی دەستپێکردن .تێبینی :دەتوانرێت وشەی
ڕەنگەکان بەپێی زمانە ناوچەییەکان وەربگێڕدرێن لە کاتی یارییەکەدا.
ئاوەژۆکردنەوەی سکێت
هاوسەنگی | کۆنتڕۆڵکردنی سکێت
فێرخوازەکان بە بازنەیی ڕیز دەبن و سکێتەکان بە ئاوەژۆیی
لەسەر پەنجەکانی پێیان دادەنێن .دوای ژماردن تا ژمارە سێ،
پاشان سکێتەکە هەڵدەگێڕنەوە یاریەکە بەردەوام دەبێت تا
لەکۆتاییدا یەکێك دەمێنتەوەو دەبێت بە براوە .هەمان یاری
دەکێت بە شێوازی پریمۆ لەسەر قەراخی بۆردەکە بوەستیت.

پێشبڕكێی پۆستە
وەک لە یاری پۆستەدا ،دوو گروپی یەکسان
هەن؛ نیوەی هەر گروپێک لەسەر هێڵی الیەکی
ڕووبەری سکێتەوانییەکە وەستاون و ڕوویان
کردووەتە یەکتری .گروپەکان دەبێت پێشبڕكێ
بکەن و بگەنە الکەی تری ڕووبەرەکە و دەست
بکوتنە دەستی هاوگروپەکەی پێش ئەوەی
هاوگروپەکەی بەپێشبڕكێ بکەوێتەڕێ بۆ الکەی
تری ڕووبەرەکە ،تا هەموو ئەندامانی گروپەکە
پێشبڕكێ دەکەن و لە کۆتاییدا یەک گروپ
دەیباتەوە.

پێشبڕكێی پۆستەی تاوەری مۆتە
خێرایی | هاریکاری
ئەم یارییە بە دوو گروپ دەکرێت ،هەروەها
پێویستی بەو مۆتانەشە کە دەتوانرێت لەسەر
یەک کەڵەکە بکرێن .هەر یەکێک لەمسەری
سکێتپارکەکەوە سکێتەوانی دەکات تا
ئەوسەری ،لە کۆتاییشدا دەبێت بەشداری
بکات بە مۆتەکەی خۆی بۆ هەڵچنینی
تاوەرەکەی ،پێش
ئەوەی بگەڕێتەوەو
هاوڕێیەکی تر
بخاتەجوڵە .یەکەم
گروپ کە هەموو
مۆتەکانیان لەسەر
یەک هەڵدەچن
و دەگەڕێنەوە بۆ
هێڵی دەستپێکردن،
دەیباتەوە.

پێشبڕكێی بازنەیی
خێرایی | چەمانەوە
فێرخوازان بە بازنەیی دەوەستن و سکێتەکانیان
دەخەنە سەر ال لەبەر پێیان .فێرکار دوو فێرخواز لە
پاڵ یەکتردا هەڵدەبژێرێت بۆ ئەوەی بە ڕێڕەوێکی
بازنەییدا پێشبڕکێ بکەن و پێشی یەکتر بدەنەوە .دوای
ژماردن تا  ،3فێرخوازەکان سکێتەکانیان بەرزدەکەنەوە
و دەستپێدەکەن .بۆ ئەوەی یارییەکە قورستر بکرێت،
دەتوانرێت فێڵێک بۆ یارییەکە زیادبکرێت کاتێک
دەگەڕێنەوە شوێنی خۆیان ،بۆ نموونە سکێتەکەیان
بخەنە سەر ال و لەسەری ڕابوەستن.

لیمبۆ
هاوسەنگی | کۆنتڕۆڵکردنی سکێت
فێرخوازان ڕیزێک دەبەستن بە دووری  10مەتر لە دوو
کەسەوە کە تەنافێکیان لە ئاستی سنگیاندا هەڵخستووە،
بۆ ئەوەی فێرخوازەکان لە کاتی سکێتکردن بەژێریدا
تێبپەڕن .ئەوانەی تەنافەکەیان هەڵخستووە وردەوردە
تەنافەکە دادەگرن تا بزانن کێ دەتوانێت تا نزمترین
ئاست بڕوات ،بۆ نموونە تا دەگەنە ئەوەی بە تەواوی
ڕابکشێن.
تێبینی :دەتوانرێت سکێتێک بەرزبکرێتەوە بۆ ئەوەی
بەژێریدا تێبپەڕن ،بەاڵم تەنافێک باشترە!
بازی هیپی :بە بەکارهێنانی تەنافەکە ،فێرخوازان باز
بەسەر تەنافەکەدا دەدەن و سکێتەکەیان بەژێر تەنافەکەدا
تێدەپەڕێت .پاشان دەکرێت تەنافەکە بەرزبکرێتەوە دوای
هەر بازدانێکی سەرکەوتوو.... .

