
 

 رزم آوران سهخان فنکل 

 

 -(مشاااب چپ عا رر به با برافربرست   چپ ) -2 -باروسااااری ررس وعااااب لکوب برست   وعااااب   -1 -قیام  

ربت   وعاب  -5 -(مشاب وعاب عا رلو  دسوبرست   وعااب )  -4 -(مجددعً مشاب چپ عا رلو  دسوبرست   چپ) -3

 -بروساااری ررس وعاااب جو ب برست   چپ  -6 –ب با طرف جو (ضااربا ررهاازا عا رلو  رر به بر ررس وعااا  رر به )

 مثبب گردش -11 -رر به ربت   چپ با-10 -دسوبرست   چپ -9 -دسوبرست   وعاب -8 -فربرست   وعااب  -7

 -نشسب ا ر ضربا -13 -برست   چپ -12 -دوجا با طرف وعاابب بروساااری ررس چپ لکوب ردو دسو وعاب  90

 -(ضاااربا بر ررهااازا عا رلو  بر ررس چپ با جو سوربت   چپ ) -16 -برست   چپ-15 -دسوبرست   وعااااب -14

 -دسوبرست   چپ -20 -نشسب ا ر ضربا -19 -برست   وعااب  -18 -بروسااری ررس چپ جو ب ردو دسو چپ  -17

بروساری ررس  -23 -(ضربا بر ررهزا عا رلو  بر ررس وعاب با طرف جو سوربت   وعاب ) -22 -برست   وعااب  -21

ضربا بر ررهزا عا رشب وعاب )بطرف هل ری تبغ وعاااب ) -25 -برست   چپ -24 -وعااب جو ب ردو دسو وعااب  

 -برست   وعاااب -27 -)بروساااری(ب ردو دسو چپ با عااارکرعو برگشاارا ررس وعاااب مجددعً  -26 -((9ااارلب 

 9وس با ارلب ررس چپ جمع هده  -29 -((9ضربا چرخشی بر ررهزا ررس چپ)بطرف ارلب ری دسو چپ ) -28

ضربا وسس ررس وعاب عا رلو  برا) بطرف ارلب سوری وس وعاب ) -31 -برست   وعااب  -30 -)بروسااری(ب ردو دسو 

هل ری  -34 -برست   وعاب -33 -دوجا ب بروسااری ررس وعاب لکوب ردو دسو چپ 180 مزفی شگرد -32 -((9

برست    -36 -ررس چپ مجددعً با بروساری برگشراب ردو دسو وعاب -35 -(ضاربا ررهزا ررس چپ رشب تبغ چپ )

س وعاب بروساری رر -38 -(ضربا چرخشی دسوعنی بر ررهزا ررس وعاب با امب رشبری دسو وعااب )  -37 -چپ

 -(ضاااربا وسس رر چپ عا رلو  با طرف جو  براسو ری وس چپ ) -40 -برست   چپ -39 -جو ب رادو دسو وعااااب 

 -(ب باروسااااری رارس چپ جو ب برست   چپ  12دوجاا بادی عا وعااااب )بطرف    90 مثباب  رار جمع گردش  -41

طرف رس جو  ی( با )رسوربت   چپ  -45 -دسوبرست   چپ -44 -دسوبرست   وعاب -43 -فربرست   وعااب  -42

 -48 -فربرست   چپ-47 -با حرسب بروسااااریب برست   وعاااابررس چپ جمع هاااده دولکو س  -46 -راجو  با 

 قیم  –)ررس جو  ی( با طرف جو  سوربت   وعاب  -50 -دسوبرست   وعاب -49 -دسوبرست   چپ


