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  هدف– ١ماده
عادالنـه و منـصفانه     هدف از تدوين قوانني مسابقات پومسه برگـزاري         

آليه امور مربوط به مـسبقات پومـسه و آـسب اطمينـان از آـاربرد                
قوانني استاندارد شده در آليه رده هايي آه توسط فدراسيون جهـاني            

اندو، احتاديه هاي قاره اي و فدراسيواي ملي عضو، سـازماندهي           تكو
 .و يا برگزار ميشود

 :تفسري
 حصول اطمينان از برگزاري استاندارد شـده آليـه          ١منظور از ماده    

هر مسابقه اي آه براسـاس اصـول        . مسابقات پومسه در سطح جهان است     
 پومـسه   اساسي مندرج در اين قوانني برگزار نگرددبه عنوان مـسابقه         

 .تكواندو شناخته خنواهد شد
 

  آاربرد– ٢ماده 



 قوانني مسابقات بايد در آليه مسابقات پومسه آـه توسـط فدراسـيون            
قاره اي يا فدراسيون هـاي ملـي عـضو          جهاني تكواندو، احتاديه هاي     

بـا وجـود ايـن هـر        . برگزار يا اجرا مي شود، به آار گرفته شـود         
ميت از قـوانني مـسابقات پومـسه        فدراسيون عضو آه مايل به تغيري قـس       

 .باشد، بايد ابتدا تائيديه فدراسيون جهاني را اخذ منايد
 

  تصويب اصالحيه١توضيح 
هر سازماني آه خواستار تغيرياتي در قسميت از قـوانني موجـود باشـد              

 تغيريات مورد نظر را به مهراه داليل آن به فدراسـيون            تبايد مندرجا 
هرگونه تغيرياتي براي اين قوانني بايد      تائيديه  . جهاني ارسال منايد  

يك ماه قبل از برگزاري مـسابقات از فدراسـيون جهـاني اخـذ شـده                
 .باشد

 
  ٢توضيح 
يري  بني املللي پومسه تغـ     رده بندي ها، افزايش يا آاهش داوران      تغيري  

نگه دار يا آميته پزشـكي و غـريه مـواردي           حمل استقرار بازرس، وقت     
 مسابقات پومسه ميگردند و امكـان تغـيري         هستند آه شامل طبقه بندي    

امـا  . اين موارد پس از اخذ تائيديه از فدراسيون جهاني ميسر است          
 .موارد مربوط به منرات حتت هيچ شرايطي قابل تغيري منيباشد

 
  حموطه مسابقه٣ماده 

 مرت و بايـد از      ١٠×١٠حموطه مسابقه شامل حموطه مسابقه در ابعاد         -١
حموطه مسابقه  . رگونه مانع و يا برجستگي باشد     سطح صاف و عاري از ه     

در صورت  . بايد توسط تشك قابل ارجتاع يا آف پوش چوبي پوشانده شود          
 ۶٠ ايل   ۵٠لزوم مي توان حموطه مسابقه را بر روي سكويي به ارتفـاع             

سانيت مرت از سطح زمني نصب آـرد، در ايـن وضـعيت بـراي حفـظ سـالميت                   
درجه به سـطح     ٣٠قه با شيب آمرت از      بازيكنان لبه خارجي حموطه مساب    

 .متصل ميگردد
 
 
 
 
 
 

 : تفسري
در صورت استفاده از سكو بايد ابعاد بيشرتي را براي حمـل اسـتقرار              

 .داوران در نظر گرفت
 
  عالمتگذاري حموطه مسابقه -٢

  را حموطه مسابقه مينامند١٠×١٠حموطه ) الف
نيده شـده باشـد،     در صورتيكه حموطه مسابقه توسط سطح چوبي پوشا       ) ب

 .  سانيت مرت مشخص گردد۵ عرضابعاد حموطه بايد توسط خط سفيد رنگ به 
 
  عالمت گذاري حمل هاي استقرار-٣

 ١ مرت از حموطه مـسابقه و        ١ به فاصله    داور ٧ : داورانحمل استقرار   
 داور  ٣ داور رو به بازيكنـان و        ۴مرت فاصله از يكديگر در حاليكه       

  . ميگرينددر پشت بازيكنان قرار



 و ساير خطـوط     ١ داور به عنوان خط مرزي مشاره        ۴خط مرزي نزديك به     
 ۴ و   ٣ و   ٢مرزي براساس گردش حرآت عقربه ساعت به ترتيب مشاره هاي           

حمل استقرار داوران براساس گردش عقربه سـاعت از         . ناميده مي شوند  
 ٣ داور،   ۵در صورت اسـتفاده از سيـستم        .  ميباشد ١مست چپ خط مرزي     

 داور پشت بازيكن مستقر ميگردند و يا بـه          ٢اور رو به بازيكن و      د
.   داور مـي تواننـد رو بـه بـازيكن قـرار بگرينـد              ۵صورت اختياري   

 . داور صورت مي پذيرد٧مهانند ترتييب آه در سيستم 
ت مناينده فين تعداد قضات را براسـاس حموطـه مـسابقه و وضـعي             : تذآر

ين طراحي قبل از مسابقات اجنـام        ا .مسابقات تنظيم و طراحي مينمايد    
 .)ميگريد

 
  حمل استقرار سرداور-۴

 . ميباشد١حمل سرداور در آنار قاضي مشاره 
 
  حمل استقرار بازيكنان-۵
 حمـل   ٣ مرت عقب تر از مرآز حموطه مسابقه به طرف خـط مـرزي مشـاره                 ٢

 .استقرار بازيكنان عالمتگذاري ميشود
 
  حمل استقرار منشي-۶
  راست سرداور حمل استقرار ميز منشي ميباشد مرت به مست٣
  حمل استقرار مهاهنگ آننده -٧

 حموطه مـسابقه    ٢ مرت دورتر از گوشه مشاره       ١خارج از حموطه مسابقه و      
 . ميباشد٢و خط مرزي 

 
 
 ار کوچ و بازيکنان آمادهاستقرحمل -٨

 مرت دورتراز گوشه مابين خطوط مرزی مشاره        ٣خارج از حموطه مسابقه و      
  .۴ و ٣
 
  حمل استقرار ميز بازرسي -٩

با توجه به امكانات موجود مسابقات، حمل استقرار ميـز بازرسـي در             
 در نظر گرفتـه     ۴ و   ٣گوشه خطوط مرزي    حمل ورودي حموطه مسابقه بريون      

 .ميشود
 

 ١توضيح 
پوشش مزبور بايد توسـط فدراسـيون جهـاني جهـت           : تشك قابل ارجتاع    

 .رد تائيد واقع گردداستفاده مسابقات پومسه مو
 
 
 

 ٢توضيح 
رنگ حموطه مسابقه نبايد باعث انعكاس تند نور و يـا خـستگي             : رنگ  

چشم مبارزين و متاشاگران شود و نيز رنگ حموطـه مـسابقه بـا حموطـه                
 .سالن مهاهنگي داشته باشد

 
  ٣توضيح 

در ميز بازرسـي، بـازرس لبـاس بازيكنـان را آـنرتل             : ميز بازرسي   
در .  مناسب و مورد تائيـد فدراسـيون جهـاني باشـد           ميكند تا آامال  



صورتيكه لباس بازيكن مورد تائيد واقع نگرديـد، بازيكنـان بايـد            
 .نسبت به تعويض لباس خود اقدام منايند

 
  ۴توضيح 

 و براساس شكل زير بايد ساخته شودسك: سكوي حموطه مسابقه 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسابقه دهندگان : ۴ماده 
 :الحيت مسابقه دهندگان ص
  مليت تيم شرآت آنندهدارای .١
 توسط فدراسيون تكواندو آشور خود معريف شده باشند. ٢
 تكوانـدو جهـانی   نه دان صادره از فدراسيون      دارا بودن گواهيما  . ٣

  .يا آوآي وان
 ) سال١٧ تا ١۴( سال ١٧زير . ۴
 ) سال٢٩ تا ١٨( سال ٢٩زير . ۵
 ) سال٣٩ تا ٣٠( سال ٣٩زير . ۶
 ) سال۴٩ تا ۴٠( سال ۴٩زير . ٧
 ) سال۵٩ تا ۵٠( سال ۵٩زير . ٨
 ) سال به باال۶٠( سال ۵٩باالي . ٩
 

 :تفسري
حدود سين براي هر طبقه اي براساس سـال ميباشـد نـه براسـاس روز،                

براي مثال در طبقـه بنـدي       . مسابقات دارد برگزاری  بستگي به زمان    
بر اين  .  سال باشند  ١٧ تا   ١۴  سال مسابقه دهندگان بايد بني     ١٧زير  

 برگزار شـود،    ٢٠١١ جوالي   ٢٩اساس اگر مسابقات نوجوانان پومسه در       
 واجد شـرايط شـرآت      ١٩٩٧ دسامرب   ٣١ و   ١٩٩۴ ژانويه   ١متولدين مابني   

 .در مسابقات ميباشند
 

 :لباس مسابقه دهندگان 
شرآت آنندگان مسابقات پومسه بايد لبـاس مـورد تائيـد فدراسـيون             

 .را بپوشندجهاني 
 
 
 
 
 



 :آنرتل پزشكي 
 در مسابقات تكواندو مورد تائيد فدراسيون جهاني مصرف هرگونـه           .١

دارو يا مواد شيميايي آه در   آئني نامـه ضـد دوپينـگ فدراسـيون                 
 .ميباشدجهاني شرح داده شده ممنوع 

 فدراسيون جهاني جماز است در هر زماني آه ضروري بداند هرگونـه             .٢
ا در راستاي اثبات اينكه آيا مبارزي ايـن قـوانني           آزمايش پزشكي ر  

را نقض آرده يا خري، اجنام دهد و هر برنده اي آه از آزمـايش دادن                
خودداري منايد و يا ثابت شود آه شخصي قوانني را نقض منوده اسـت از               
رده بندي ايي حذف و جايگاه وي بـه مبـارزه بعـدي در رده بنـدي                 

  .  هد شد منتقل خوا قرار داردمسابقات
 .آميته برگزاري مسئول تدارك اجنام آزمايش هاي پزشكي ميباشد. ٣
جزئيات مقررات ضد دوپينگ فدراسون جهاني بايد به عنوان قانون          . ۴

 .به اجرا گذاشته شود
 
 

 طبقه بندي مسابقات  : ۵ماده 
شرآت آنندگان مي توانند بدون در نظر گرفنت حمدوديت سين و جنـسي در              

 .رشته رقابت منايندبيشرت از يك 
 

 :مسابقات پومسه رمسي 
 انفرادي مردان .١
 انفرادي زنان  .٢
 مي مردانتي .٣
 تيمي زنان  .۴
  نفره٢ .۵

 
 :مسابقات سبك آزاد پومسه 

 انفرادي مردان .١
 انفرادي زنان .٢
 رهف ن٢ .٣
 ٢ مـرد يـا      ٢شامل بيـشرت از      نفر عضو    ۵مرآب از   ( خمتلط تيمي    .۴

 )زن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اس جنسيت و سنتقسيم بندي براس : ۶ماده 

 مسابقات رمسي پومسه -١
 طبقه بندي مردان، زنان و خمتلط براساس سن اجنام ميگريد .١
 در مسابقات تيمي حمدوديت خاصي براي پوم يا دان وجود ندارد .٢
 :طبقه بندي مردان و زنان به شرح زير ميباشد  .٣
 

زير  طبقه بندي
١٧ 
 سال

زير 
٢٩ 
 سال

زير 
٣٩ 
 سال

زير 
۴٩ 
 سال

زير 
۵٩ 
 سال

سال۵٩اليبا

زير  سن
١۴ 
 سال

١٨-٢٩ 
 سال

٣٠-٣٩ 
 سال

۴٩-۴٠ 
 سال

۵٩-۵٠ 
 سال

سال به ۶٠
 باال

انفرادي ١ ١ ١ ١ ١ ١مردان
 ١ ١ ١ ١ ١ ١ زنان
  سال٢٩باالي  سال٢٩زير  طبقه بندي

 ٢٩ تا ١۴ سن
 سال

  سال به باال٣٠

 ٢ ٢  نفره٢
 تيمي ٣ ٣مردان
 ٣ ٣ زنان

  مسابقات رمسي پومسه -٢
 . اين مورد هيچگونه حمدوديت سين براي شرآت آنندگان وجود ندارددر
 

 روشهاي مسابقه : ٧ماده 
 

آليه مسابقات بني املللي در صورتي مورد تائيد فدراسيون جهاني 
 بازيكن در هر طبقه بندي وجود داشته ۴ آشور و ۴ميباشد آه حداقل 

 . باشند
 :يباشدروش برگزاري مسابقات براساس تقسيم بندي زير م

روشهاي برگزاري قبل از مسابقات و توسط مناينده فين براساس نوع 
 .مسابقات طرح ريزي ميگردد

 سيستم قهرماني تك حذيف .١
 سيستم دوره اي .٢
 سيستم حذ فی گروهی .٣
 سيستم مسابقات حذيف + حذيف گروهي : سيستم ترآييب  .۴

 
   دورايي-٢

 . پومسه بايد اجرا شود٢براي متام مسابقات فينال 
  ١وضيح ت

 .مسابقات حذيف شامل دور مقدماتي، نيمه ايي و ايي ميگردد
  ٢توضيح 

 يا تعداد بيشرتي شرآت ٢٠زمانيكه : مسابقات مقدماتي حذيف گروهي 
آننده وجود داشته باشند مابقات دور اول بايد در گروههاي خمتلف 

 .تقسيم و در زمينهاي متفاوت شروع شود
باري مشخص را اجرا منايند و نصف آا از  پومسه اج٢بازيكنان بايد 

در دور . به نيمه ايي خواهند رفتهر گروه براساس منراتشان 
مقدماتي هر گروه بايد توسط گروههاي متفاوت داوران ارزشيابي 



اگر تعداد بازيكنان فرد است بايد تعداد آنان را گرد آرده . شوند
 نفر ١۴هستند آنان را  نفر ١٣و زوج در نظر بگريمي، براي مثال اگر 

 .   نفر را به دور نيمه ايي ارتقا بدهيم٧در نظر گرفته و 
  ٣توضيح 

 زمانيكه تعداد : مسابقات حذيف گروهي در مرحله نيمه ايي
، مسابقات نيمه ايي شروع باشد نفر ١٩  تا٩بازيكنان شرآت آننده 

اجرا منايد  پومسه اجباري تعيني شده را ٢ و هر بازيكن بايد مي شود
 . نفر از آا براساس منرات دريافيت به دور فينال راه مي يابند٨و 

  ۴توضيح 
  :مسابقات حذيف گروهي در مرحله فينال 

 نفر و يا تعداد اندآي از بازيكنان شرآت آننده حضور ٨زمانيكه 
 پومسه ٢داشته باشند مسابقات فينال شروع شده و هر بازيكن بايد 

 زوجي يا تيمي  يا بازيكن برتر۴ را اجرا منوده و اجباري تعيني شده
سوم و رده هاي . جوايز خود را براساس منراتشان دريافت مي منايند

 .چهارم مدال برنز دريافت مي منايند
  ۵توضيح 

 .در سيستم مسابقات حذيف، حريفان بايد براساس قرعه آشي مشخص شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  :٩ماده 
  )ك پومسه آزادسب ( آزاد پومسه سبك

 منايش سبك پومسه آزاد براساس تكنيك هاي تكواندو با ترآييب از  -١
 . اجنام ميگريد رقصموزيك و

 سبك پومسه آزاد) ساختار( ترآيب -٢
 .خطوط حرآيت بايد توسط بازيكن مشخص شود .١
 پوم تشكيل شود ٢۴ تا ٢٠هر اجرا بايد از : تعداد حرآات .٢

 ). حرآت بيشرت باشد۵ نبايد از ترآيب يك پوم(
هر اجرا بايد ترآييب از تكنيك هاي محله اي و دفاعي را : تكنيك .٣

تكنيك هاي % ۴٠تكنيك هاي پا و % ۶٠داشته باشد، مرآب از 
 .دست

 .موزيك و رقص آرايي توسط بازيكن انتخاب مي شود .۴
مشخص آردن . تكنيك هاي اجرايي بايد در حمدوده تكواندو باشد .۵

ي تكواندو توسط آميته پومسه فدراسيون جهاني در تكنيك ها
 .هنگام ارائه طرح پومسه آزاد توسط بازيكن تعيني ميگرد

 
 ١٠ماده 

 زمان مسابقه
 :زمان بندي هاي مسابقه براساس طبقه بندي هاي زير ميباشد

  ثانيه٩٠ تا ٣٠انفرادي، زوجي و تيمي از : پومسه قابل قبول  .١
 ۶٠وجي و مسابقات تيمي خمتلط از ز  انفرادي،:سبك پومسه آزاد  .٢

  ثانيه٧٠تا 
  ثانيه ميباشد۶٠ تا ٣٠زمان انتظار مابني اولني و دومني پومسه  .٣

 
  :تفسري

مابني پومسه اول و دوم از حلظه اعالم نتيجه توسط زمان انتظار 
 .مهاهنگ آننده مسابقات شروع مي شود

 
  ١١ماده 

 قرعه آشي
ا حضور مسئولني رمسي و قرعه آشي يك روز قبل از مسابقات ب .١

مناينده فين فدراسيون جهاني و منايندگان تيمهاي شرآت آننده 
 .برگزار ميگردد

يك نفر از مسئولني به نيابت تيم ملي آه در جلسه قرعه آشي  .٢
 .حضور نداشته باشد، قرعه را برميدارد

 .دستوالعمل قرعه آشي با تصميم مسئولني تيم ها قابل تغيري است .٣
+ حذيف گروهي (ي تورمننت حذيف در سيستم ترآييب قرعه آشي برا .۴

پس از امتام مسابقات تك حذيف در حمل ) سيستم مسابقات حذيف
مسابقات با حضور مسئولني رمسي و مناينده فين فدراسيون جهاني و 

 .منايندگان تيم هاي ملي شرآت آننده برگزار خواهد شد
 .روش قرعه آشي با تصميم منايده فين ميباشد .۵

 



 
 ١٢ه ماد

 اخطارها/ اعمال ممنوعه 
 .اخطارها براي هر عمل ممنوعه بايد توسط سرداور اعالم شود .١
 ). منره منفي١(اخطارها به عنوان گام چوم تعيني شده است  .٢
 :گام چوم براي اعمال ممنوعه زير اعالم ميگردد .٣

نشان دادن رفتار ناشايست و هرگونه بدرفتاري توسط آوچ يا  -١
 بازيكن 

كن غريحرفه اي و يا تكواندو آار حرفه اي يك آوچ و بازي -٢
بايد نسبت به راي سرداور احرتام بگذارند و برابر 

 .دستورالعمل ها رفتار منايند
ورزشكار يا آوچ در حني مهاهنگي مسابقه نبايد در آار مهاهنگ  -٣

 .آننده بايستد و يا وقفه اي اجياد آند
د وي را  منره منفي دريافت منايد، سرداور باي٢ين آه بازيک  -۴

 .براساس اخطارهاي منفي بازنده اعالم منايد
 

 : تفسري
دريافت منايد، ) رات منفي با اخطارمن( گام چوم ٢بازيكين آه جمموعا 

طبق تعريفي آه در . سرداور بايد آن بازيكن را بازنده اعالم منايد
اشي از رفتارهاي به منرات منفي ن ده، گام چوم آماين ماده 

در اجرای تعلق ميگريد تا به منراتي آه داوران زشي ورغرياخالقي و غري
 .به دقت و اجرا ميدهندفرم 

 
 ١٣ماده 

 روش برگزاري مسابقه
 دقيقه قبل از شروع برنامه مسابقه، ٣٠:  فراخواني بازيكنان .١

. شودمي بار بايد اعالم ٣اسامي بازيكنان براي حضور در حموطه مترين 
" چول جوم" حموطه مسابقه با فرمان هر بازيكين آه پس از فراخواني در

مهاهنگ آننده بايد آن بازيكن را از مسابقه حمروم و حضور نيابد، 
 .به عنوان آناره گريي بازنده اعالم آند

پس از فراخواني بازيكن بايد به : بازرسي بدني و لباس فرم . ٢
ميز خمصوص بازرسي مراجعه آند تا از نظر بدني و لباس فرم توسط 

بازيكن نبايد در حني . نتخب فدراسيون جهاني آنرتل شودبازرس م
بازرسي خمالفيت از خود نشان دهد و يا اشيائي را آه باعث آسيب 

 .رسيدن به ساير بازيكنان ميشود را با خود محل منايد
بازيكن بايد پس از بازرسي به مهراه : ورود به حموطه مسلبقه . ٣

 .آوچ خود به حموطه انتظار مراجعه منايد
 : روش آار در شروع و پايان مسابقه . ۴

شروع مسابقه با اعالم چول جوم، چاريوت، آيونك ري، چوميب و شي جاك 
 .توسط مهاهنگ آننده اجنام مي شود

در حمل استقرار پس از پايان اجراي هر پومسه بازيكن بايد  .١
خودش قرار بگريد و با فرمان بارو، چاريوت، آيونگ ري احرتام 

توسط مهاهنگ " پيو چول"يكن بايد منتظر فرمان باز. بگذارد
 .آننده باشد

 .سرداور بايد براساس نتيجه راي قضات برنده را اعالم منايد .٢
 )بريون رفنت بازيكن(خروج بازيكن  .٣

 



 
 دستورالعمل اجراي مسابقه: تفسري 

  حالت انتظار١توضيح 
ر بازيكنان بايد در حمل انتظار براي بازرسي بدني و لباس فرم حضو

 .يابند
  فراخواني ٢توضيح 

حضور داشته باشند تا توسط مهاهنگ بازيكنان بايد در حمل انتظار 
 .آننده فراخوانده شوند

 
 : ورود٣توضيح 

مهاهنگ آننده وارد حموطه ) چول جوم(بازيكنان بايد براساس فرمان 
 .مسابقه شوند

  سيستم حذيف۴توضيح 
با فرمان چاريوت و بازيكنان بايد روبه مهديگر قرار گرفته و 

 .آيونگ ري مهاهنگ آننده به يكديگر احرتام بگذارند
در اين مسابقات بازيكن قرمز و آبي پس از : مسابقات تك حذيف 

فرمان آيونگ ري به اتفاق يكديگر و بطور مهزمان پومسه را اجرا 
قرمز و تيم )  نفره٢( نفره تيم ٢در مسابقات تيمي و . مينمايند

 يكديگر وارد حموطه مسابقه مي شوند و پس از آبي با)  نفره٢(
قرمز از زمني خارج شده و تيم ) نفره٢(فرمان آيونگ ري تيم 

 .آبي اول اجرا مي منايند) نفره٢(
  شروع منايش۵توضيح 

را ) شي جاك(و شروع ) چوميب(فرمان آماده زمانيكه مهاهنگ آننده 
 .ميدهد، منايش آغاز مي شود

  امتام منايش۶توضيح 
بازيكنان بايد با فرمان برگشت به حالت آماده : ع اجرا قط -

 .مهاهنگ آننده در حمل اوليه خود قرار بگريند) بارو(
ابتدا تيم آبي منايش خود را اجرا : روش مسابقات تك حذيف  -

ميكند و پس از اينكه تيم قرمز هم منايش خود را اجرا آرد، هر 
 .ر ميگرينددو بازيكن به اتفاق يكديگر در حمل آماده قرا

 
  ٧توضيح 

ستفاده از جتهيزات منره گذاري الكرتونيكي، منرات قضات پس  ادر زمان
 . از تائيد ايي در تابلو نشان داده خواهد شد

در زمانيكه از برگه استفاده ميگردد، قضات راي خود را بر روي 
 .آاغذ يادداشت منوده و پس از تائيد اعالم خواهد شد

  ٨توضيح 
نيكي استفاده مي شود، مجع منرات و سيستم منره گذاري الكرتزمانيكه از

 . به منايش عموم گذاشته مي شودت در تابلو اعالنا 
زمانيكه از برگه استفاده مي شود، پس از ثبت راي قضات امتياز 

 .ايي توسط منشي اعالم ميگردد
  خروج بازيكن٩توضيح 

اهنگ آننده فرمان پس از اينكه بازيكن در حمل احرتام قرار گرفت مه
بازيكن ) تاوجانگ(چاريوت و آيونگ ري را اعالم منوده و با فرمان 

 .از زمني خارج مي شود
 
 



 
 ١۴ماده 

 مهاهنگ آننده مسابقه
 :شرايط الزم  .١

آميته برگزاري مهاهنگ آننده را از بني نفراتي آه داراي 
گواهينامه دان از فدراسيون جهاني يا آوآي وان و آارشناس 

 .و ميباشند انتخاب مي منايدتكواند
 :وظايف و ترآيب .٢

  مهاهنگ آننده انتخاب مي شوند٢ -١
 مهاهنگ آننده بازيكنان را بازرسي و تائيد مي منايند و ٢  -٢

به آنان اجازه ورود و خروج از حموطه را ميدهند و مهچنني 
داوران مسابقه را در امر برگزاري مسابقه اي مطلوب ياري 

 .ميدهند
 :تفسري

آننده بايد حتت تعليم آموزشهاي ابتدايي فشرده مربوط به مهاهنگ 
 .مسابقات قرار بگريد

 
 ١۵ماده 

 معيار منره گذاري
 .امتياز دادن بايد براساس قولنني فدراسيون جهاني اجنام گريد

  منره١٠پومسه قابل قبول  .١
  منره ۴دقت  -١

 دقت در حرآات: الف 
 تعادل: ب 
 دقت در جزئيات هر پومسه: ج 

 منره ۶اجرا  -٢
 سرعت و دقت: الف 

 توان رزمي، سرعت، ريتم: ب 
 جتلي و بيان نريو: ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جدول امتياز دهي براساس پومسه قابل قبول-٣ 

جزئيات معيار منره  معيار منره گذاري
 گذاري

 منره

دقت در جزئيات هر 
 پومسه

  
  

دقتهاي ديگر شامل    نمره۴دقت 
 حرآات پايه و تعادل

 
۴ 

 ٢ سرعت و قدرت
توان رزمي، سرعت، 

 ريتم
٢ 

 
  منره۶اجرا 

 ٢ جتلي و بيان نريو
 

  منره١٠سبك پومسه آزاد  .٢
  منره۶مهارهتاي فين  -١

 ميزان دشواري تكنيك هاي پا: الف 
 دقت در حرآات: ب 
 اجراي آامل پومسه) رتبه(درجه : ج 

  منره۴اجرا  -٢
 خالقيت: الف 

 مهاهنگي : ب 
 بيان انرژي: ج 
 موزيك و رقص آرايي : د 

دشواري هر سال توسط آميته سختی وانواع تكنيك هاي پا از نظر سطح 
 .پومسه فدراسيون جهاني تعيني مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :جدول امتيازدهي براي سبك آزاد پومسه 

معيارهاي منره 
 گذاري

 منره جزئيات معيارهاي منره گذاري

 ارتفاع پرش 
تعداد لگدهاي 

 پرشي
 اندازه چرخيدن
تعداد تكنيك 
هاي پا به هم 

پي در (پيوسته 
 )پي

 
 
شواري درجه د

تكنيك هاي پا 
 ) منره٣(

عمليات 
 آآروباتيك

 
 

  منره٣

 دقت در حرآات حرآات پايه
حرآات فين مشخص  ) منره١/۵(

 شده

  منره١/۵

 عملي بودن

 
 
 
 

 مهارهتاي فين

درجه اجراي 
 آامل پومسه

 ) منره١/۵(
مرتبط بودن 

 حرآات
 محله اي و 

 دفاعي

 
  منره١/۵

 قدرت ابداع
 مهاهنگي 

 بيان انرژي

 
 اجرا

 ) منره۴(
 موزيك و رقص آرايي 

 
 

  منره۴

 ١٠حداآثر منره 
 

  ١۶ماده 
 روش هاي منره گذاري

 پومسه قابل قبول  .١
  ميباشد ١٠جمموع منرات  -١

 دقت: الف 
  ميباشد۴ره پايه من      

به مربوط در حرآات دقت نداشنت  اجنام ندادن حرآات پايه يا صورتدر 
 . مي شود      منره آسر١/٠پومسه اجرايي بازيكن، هر بار 

هر بار آه نبود دقت در حرآات پايه و حرآات مربوط به پومسه توسط 
 .دخواهد ش منره آسر ٣/٠بازيكن به صورت اشتباهات جدي اجنام بگريد 

 ١توضيح 
  منره آسر مي شود ١/٠براي هر اشتباه آوچك در اجراي صحيح 

كوبي، ديت آوبي، بوم سوگي و آپ( پاها هر زمان آه حالت ايستادن
ماآي، جريوگي، چيگي، و (يا حرآات دست ) ساير حالتهاي ايستادن

در آتاب تكواندو مرجع براساس موارد تشريح شده ) ساير حرآات دست
 . منره آسر ميگردد١/٠اجنام نگريد، ) ت بوككست(آوآي وان 

 ٢توضيح 
 :اشتباهات جدي در دقت 



اگر حرآاتي اجرا شود آه در آتاب آوآي وان جود ندارد و يا 
 . منره آسر خواهد شد٣/٠حرآاتي اشتباه اجنام گريد 

 : مثال 
 .الگول ماآي به جاي آره ماآي اجرا شود -١
 .ديت آوبي به جاي چوچوم سوگي اجرا شود -٢
 .آيهاپ اجرا نشود -٣
ت بعدي فراموش آردن حرآ(در حني حرآات ) حلظه اي(توقف زودگذر  -۴

 )   ثانيه يا بيشرت٣براي 
 .ديد به مست مسري حرآت نباشدپومسه در اجرا  -۵
در هنگام اجراي هاگنداري سوگي پاي باالرونده به زمني متاس  -۶

 .يابد
 

 اجرا :         ب 
  ميباشد۶پايه                منره

  اجرا٣توضيح 
آسر منره در اجرا  .براي هر اشتباه آلي و جزئي منره آسر خنواهد شد

 .براي آل اجراي پومسه در نظر گرفته مي شود
  منره براي سرعت و قدرت٢ .١
  منره براي آنرتل قدرت، سرعت و مهاهنگي ٢ .٢
  منره براي بيان انرژي٢ .٣

 ) منره٢( سرعت و قدرت ۴توضيح 
د براساس تطبيق حرآات با خصوصيات مربوط توانايي اجراي پومسه باي

تكنيك هاي محله        براي مثال در . ت ارزيابي شودا حرآمهانبه 
 اجنام  گريد يعين آن حرآت اي مانند جريوگي، چاگي و غريه هبرتين اجرا

با شروع مالمي و تعادل آامل بني سرعت و قدرت و استفاده آامل از 
 . عمدا آهسته اجنام گريدد و يا حرآت خبصوصيبدن اجرا شو

زمانيكه در شروع حرآت نريوي بسيار زيادي به آار گرفته  : ١مثال 
 .شود و در مرحله اوج حرآت نريو آاهش يابد، منره آسر خواهد شد

کت بعدي اگر آسي حرآت اغراق آميزي را براي اجراي حر : ٢مثال 
اده  عكس العمل هاي بدنش براي بيان قدرت استفاجنام دهد يا با

 .منايد، منره آسر خواهد شد
 ) منره٢( آنرتل قدرت، سرعت و مهاهنگي :  ۵توضيح 

 يعنی در حبرانی ترين حلظه حرکت ، بيشرتين منظور از آنرتل قدرت -
 .نشان داده شود  نيرو مهراه با سرعت و روانی

ارتباط مناسب مابني حرآات و تغيري ايجاد منظور از آنرتل سرعت  -
 سرعت ميباشد

 رعايتتكرار حرآات براساس اجراي قوانني و ،  از مهاهنگي منظور -
 آردن فاصله ها و رواني قدرت ميباشد

اگر سرعت، . قدرت زيادي، از شروع حرآت راخشك نشان ميدهد : ١مثال
امته هيچگونه تغيريي نكند و قدرت و مهاهنگي بني حرآات از شروع تا خ

 . يكسان اجرا شود، منره آسر خواهد شدبطور
هنگاميكه حرآات به صورت خشك و رباتيك اجرا شود منره  : ٢ل مثا

يك شروع قدرمتند براي به سرعت رسيدن مشكل اجياد . آسر خواهد شد
 بد حساس حرآت ها نريو آاهش مي ياميكند بنابراين در نقاط

 ) منره٢( بيان انرژي ۶توضيح 
ارائه حرکات با کيفيت و قدرتی که از مديريت بيان انرژي يعين 

 مترآز، زی ناشی ميگردد،با تناسب به اندازه عضو اجرا کننده ،انر



 با تناسب به خصوصيات و يره  هوشياري، اعتماد به نفس و غشهامت،
  .منايش گذاشته ميشودبه حرآا ت پومسه مورد اجرا 

، حالت، لباس، اعتماد به نفس و غريه از آغاز )فرياد(ديد، آيهاپ 
 حنوه اجرا و خصوصيات آن پومسه تا انتهاي حرآات بايد براساس

 .ارزشيابي شود
 حرآات متصل به هم  ودندر صورتيكه حرآات دقيق نباش : ١مثال 

اجرا آننده نباشد، حرآات در متام طول ) هيكل( بدنمتناسب با فيزيک
مدت اجرا با يك ريتم اجنام شود، بدون آيفيت باشند و جايگاه 

غريه به طور آامل بيان حرآات، ديد، آيهاپ و اعتماد به نفس و 
   . نشود، بايد منره آسر شود

 
  سبك آزاد پومسه.٢
 )فين( مهارهتاي تكنيكي -

  مرحله ارزشيابي از صفر۵ر جمموع در د: سطح دشواري تكنيك هاي پا 
 . منره منظور ميشود٣تا 
براساس ارتفاع تعداد پرشهاي درجا و در حال : ارتفاع پرش  -١

 . حرآت منره داده مي شود
براساس تعداد لگدهاي پرشي آه در هوا : تعداد لگدهاي پرشي  -٢

 .اجرا مي شود، منره منظور خواهد شد
  تعداد چرخش زاويه دار منره منظوربراساس: مقدار زاويه چرخش  -٣

 درجه، ٣۶٠ درجه، بيشرت از ١٨٠براي مثال بيشرت از (ميگردد 
 ). درجه٧٢٠ درجه و بيشرت از ۵۴٠بيشرت از 

براساس تعداد لگدهاي ) : پيوسته(پي در پي تعداد لگدهاي  -۴
 عدد ۵تعداد لگدهاي پيوسته به . پيوسته منره منظور ميشود

 .حمدود ميگردد
براساس دشواري تكنيك هاي اجرايي : حرآات آآروباتيك  -۵

آآروباتيك آه در ورزش ژميناستيك وجود دارد، منره منظور 
 .ميگردد

  دقت در حرآات -
براي اجراي دقيق تكنيك هاي . صحيح و تعادل يعين توانايي ايستادن 

 . منره اضافه خواهد شد۵/١پايه و معني شده در تكواندو، از صفر تا 
  درصد اجراي آامل پومسه-

متناسب با اجراي پومسه و ارتباط مابني تكنيك در سبک پومسه آزاد، 
 اجرا شود، در آل اجرا ا مهاهنگي آامل هاي محله اي و دفاعي آه ب

 . منره در نظر گرفته و اعطا ميشود۵/١ تا از صفر
 براساس اجراي آلي اضافه ۴منرات اجرا از صفر تا در پومسه آزاد  -

 . خواهد شد
براساس قدرت خالقيت حرآات تشكيل دهنده پومسه منره :  خالقيت -

 .اضافه خواهد شد
 نفره منرات براساس مهاهنگي ٢در مورد مسابقات تيمي و :  مهاهنگي -

براي مثال موزيك، رقص آرايي و (رآات تشكيل دهنده پومسه بني ح
ارزشيابي ) براي مثال پيوستگي(و مهاهنگي بني اجراها ) آرايش لباس

 .و اضافه خواهد شد
براساس ارزشيابي استانداردهاي بيان انرژي آه در :  بيان انرژي -

 .پومسه مشخص شده، منره اضافه خواهد شد
ت به مهخواني موزيك واجراي رقص در متام نسب:  موزيك و رقص آرايي -

 .طول اجراي پومسه، منره اضافه خواهد شد
 



 
 

 :آسر منرات 
در صورتيكه اجرا زودتر و يا ديرتر از زمان مسابقه اجنام گريد، 

 . منره آسر ميشود٣/٠
زمانيكه بازيكن در حني اجرا از خط مرزي عبور منايد، از منره ايي 

 . آسر خواهد شد٣/٠
 
 :اسبه منرات حم
براي سبك (و يا مهارهتاي تكنيكي ) براي پومسه مشخص شده(دقت  -

 .، جدا از منرات اجرا حماسبه ميگرد)پومسه آزاد
منره ايي معدل مجع منرات مجع آوري شده بدون احتساب باالترين و  -

يا ) در پومسه مشخص شده(پايني ترين منره ميباشد آه براي دقت 
 .و اجرا ) سبك پومسه آزاددر (مهارهتاي تكنيكي 

ام اخطارهاي موجود در طول مسابقه از منره ايي آسر خواهد  مجع مت-
 .شد

 
 ١٧ماده 

 اعالم امتياز
امتياز ايي بايد سريعا پس از تطبيق منرات آليه داوران اعالم  .١

 .گردد
 :هنگاميكه از وسايل منره گذاري الكرتونيك استفاده ميگردد  .٢

اجراي پومسه منرات خود را توسط دستگاه قضات بايد پس از  -١
 تا مجع منرات به صورت اتوماتيک در صفحه الكرتونيك ثبت منايند

 .منايش آشكار شود
و منره مشخص شده پس از حذف اتوماتيك ) معدل منرات(منره ايي  -٢

باالترين و پايني ترين منرات داده شده توسط قضات در صفحه 
 .منايش نشان داده خواهد شد

 :اميكه منره گذاري با دست اجنام ميگريد هنگ .٣
مهاهنگ آننده بايد پس از پايان پومسه سريعا برگه هاي منره  -١

 .قضات را مجع آوري آرده و حتويل منشي بدهد
منشي بايد پس از حذف باالترين و پايني ترين منرات، منره ايي  -٢

را به سرداور گزارش منوده و سپس منره ايي را اعالم آرده و 
 . به منايش بگذارديا

 
  ١٨ماده 

 برنده و اعالم برنده
بازيكين برنده اعالم خواهد شد آه در جمموع بيشرتين امتياز را  .١

 .آسب آرده باشد
در هنگام تساوي، بازيكين برنده اعالم خواهد شد آه باالترين  .٢

در صورتيكه باز . منرات را در مرحله اجرا دريافت آرده باشد
مجع منرات (آسي آه باالترين منرات را هم منرات مساوي باشد، 

دريافت منوده است ) قضات، شامل باالترين و پايني ترين منرات
اگر هنوز تساوي وجود داشته باشد جمددا . برنده اعالم ميشود

 فرم پومسه با براي تعيني برنده مسابقه برگزار خواهد شد،
 .  ميگرددتصميم سرداور مشخص



 منرات قبلي ميشود وباري مشخص در مسابقه جمدد يك پومسه اج .٣
 .منرات مسابقه جديد خنواهد داشتريي در ثتا

در صورتيكه پس از مسابقه جمدد باز هم تساوي اجياد شد برنده  .۴
شامل (بازيكين است آه در جمموع منرات بيشرتي دريافت منوده

باالترين و پايني ترين منراتي آه در جع بندي منرات حماسبه نشده 
 ).بودند

  برنده انواع .۵
 برنده با آسب امتياز -١
 داورسربرنده با قطع مسابقه توسط  -٢
 برنده با آناره گريي حريف مقابل -٣
 برنده با عدم صالحيت حريف مقابل  -۴
 برنده با اخطارهاي منفي حريف -۵
 بردن با آسب امتياز ١توضيح 

 . داشنت باالترين مجع امتيازات مشخص ميگرددابرنده ب
 
 
 
 

 اور قطع بازي توسط د:٢توضيح 
هنگاميكه سرداور يا آميته پزشكي تشخيص ميدهند آه بازيكن پس از 

قادر به ادامه مسابقه ) هوشيار شدن( دقيقه زمان هببود ١ گذشت
 يا يك مبارز فرمان ادامه جمدد سرداور را ناديده ٢منيباشد و 

ميگريد، سرداور بايد مسابقه را متوقف و حريف روبرو را برنده 
 .اعالم آند

  برنده با آناره گريي حريف مقابل:٣توضيح 
 .در اين مورد برنده با آناره گريي حريف مقابل اعالم ميگردد

هنگاميكه بازيكن به علت جراحت يا داليل ديگر از مسابقه  -١
 .آناره گريي مينمايد

هنگاميكه آوچ حوله خود را به منظور ادامه ندادن به داخل  -٢
 .حموطه مسابقه مي اندازد

 با عدم صالحيت حريف مقابل برنده :۴توضيح 
هنگاميكه مبارزي پيش از شروع مسابقه وضعيت مسابقه اي خود را از 

 .دست ميدهد، حريف مقابل او برنده اعالم خواهد شد
 برنده با اخطارهاي منفي حريف مقابل:  ۵توضيح 

منرات منفي با ( گام چوم ٢در شرايطي آه يك بازيكن در جمموع 
 حريف مقابل برنده ٣ بند١٢ طبق مفاد ماده دريافت منوده،) اخطارها

 .خواهد بود
 

 ١٩ماده 
 روش هاي قطع موقت مسابقه

بارز در حني برگزاري مسابقه متوقف ميگردد، سرداور مهنگاميكه يك 
 . بايد اقدامات مندرج در اين ماده را به آار گريد

 د به منشي دستور توقف زمان در زمان توقف مسابقه داور باي .١
و در اين حلظه مهاهنگ آننده مسابقه داليل توقف مسابقه را بدهد 

 .را بررسي خواهد آرد
 مسابقه بر اثر موضوعي آه مربوط به يك در موردي آه توقف  .٢

  ثانيه٩٠مبارز مي شود اجنام پذيرد و آن مبارز ظرف مدت 



) براي سبك آزاد پومسه( ثانيه ٧٠و  )براي پومسه مشخص شده(
نشان ندهد، سرداور بايد مبارز هيچ عكس العملي از خود 

 .روبروي او را برنده اعالم منايد
در موردي آه توقف مسابقه مربوط به يك مبارز منيباشد، مشكل 
بايد سريعا رفع شده و فرصت ديگري در اختيار مبارز جهت 

 .اجراي جمدد فرم بگذارند
آليه مشكالت ديگري آه ممكن است به وجود بيايد در جلسه مشورتي  .٣

 مهان مسابقه، رئيس آميته پومسه و اعضاي آميته نظارتي قضات
 .مسابقات حل و فصل مي گردد

 
 
 
 

 ٢٠ماده 
 داوران رمسي

 )شرايط الزم(صالحيتها  .١
دارندگان گواهينامه داوري پومسه آه توسط فدراسيون : قضات  -١

 .جهاني ثبت شده باشد
 پومسه آه توسط ١داراي گواهينامه داوري درجه : سرداور  -٢

 .يون جهاني ثبت شده باشدفدراس
 سرداوروظايف  .٢

 .سرداور بايد متام منرات معترب را ثبت منايد -١
وي بايد پس . سرداور بايد برنده و گام چوم را اعالم منايد -٢

 .از تائيد تصميم قضات نتيجه را اعالم منايد
سرداور مي تواند در حني مسابقه در صورت نياز قضات را  -٣

 .فراخواني منايد
 وظايف قضات .٣

 .معترب را ثبت منايندضات بايد امتيازات ق -١
قضات بايد هنگاميكه سرداور از آا درخواست مينمايد  -٢

 .بي درنگ اظهار منايندصريح و خود را ) عقايد(آراي
 طبقه بندي داوران رمسي .۴

 صالحيت داوران رمسي پومسه مبين بر حنوه گزينش ٢٠براساس ماده 
توسط فدراسيون جهاني  آه ران بني املللي پومسه و درجه دانداو

 . يا آوآي وان صادر شده باشد، تعيني ميگردد
 :طبقه بندي داوران به شرح ذيل اجنام ميگريد 

 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ٨ و ٩دارندگان دان  -١
 ١دوره درجه طي آردن  و يا در حني ١داراي داوري درجه 

 .ميباشند
سيون جهاني آه  از آوآي وان يا فدرا٧ يا ۶دارندگان دان  -٢

 ١دوره درجه طي آردن  و يا در حني ١داوري درجه داراي 
 .ميباشند

 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ۴ يا ۵دارندگان دان  -٣
 ١دوره درجه طي آردن  و يا در حني ١داراي داوري درجه 

   .ميباشند



 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ٨ يا ٩دارندگان دان  -١
 ٢اوري و يا در حني طي آردن دوره درجه  د٢داراي درجه 

 .ميباشند
 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ٧ يا ۶دارندگان دان  -٢

 ٢ داوري و يا در حني طي آردن دوره درجه ٢داراي درجه 
 .ميباشند

 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ۴ يا ۵دارندگان دان  -٣
 ٢درجه  داوري و يا در حني طي آردن دوره ٢داراي درجه 

 .ميباشند
 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ٨ يا ٩دارندگان دان  -١

درخواست داوري بني املللي پومسه را ارائه منوده اند  يا در 
 . ميباشند٣حني طي آردن دوره درجه 

 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ٧ يا ۶دارندگان دان  -٢
ه اند  يا در درخواست داوري بني املللي پومسه را ارائه منود

 . ميباشند٣حني طي آردن دوره درجه 
 از آوآي وان يا فدراسيون جهاني آه ۴ يا ۵دارندگان دان  -٣

درخواست داوري بني املللي پومسه را ارائه منوده اند  يا در 
 . ميباشند٣حني طي آردن دوره درجه 

 لباس داوران رمسي .۵
ون داوران رمسي بايد لباس متحدالشكلي را آه توسط فدراسي -١

 .  بپوشنداستجهاني مشخص شده 
خل در داوران رمسي نبايد اشيايي را آه ممكن است باعث تدا -٢

 .مسابقه گردد با خود محل يا به داخل سالن بياورند
رئيس آميته نظارتي مسابقات ميتواند از مناينده فين : تفسري 

ر صحيح تعيني نشده اند را درخواست تعويض داوراني را آه بطو
ا اينكه براي آميته نظارتي مسجل گردد آه هر يكي بنمايد و ي

از داوران تعيني شده مسابقه را بطور غريعادالنه اداره مينمايد 
 .يا اشتباهات غريقابل قبويل دارد

 
  ٢١ماده 
 )ثبت آننده(منشي 

منشي بايد زمان مسابقه را آنرتل منايد، از قبيل تعليق زمان درحني 
مجع منرات را اعالم  و  حماسبه، ثبت و وي مهچنني بايد. جريان مسابقه

 .دهدب يا در معرض ديد قرار
 
 ٢٢ماده 

 ترتيب قرار گرفنت و انتصاب داوران رمسي
 :ترآيب داوران رمسي به شرح ذيل ميباشد  .١

  قاضي۶ سرداور، ١ قاضي، ٧سيستم  -١
  قاضي۴  سرداور، ١ قاضي، ۵سيستم  -٢

 انتصاب داوران رمسي .٢
 قطعي شدن جدول مسابقه اجنام انتصاب داوران و قضات پس از -١

 .ميگريد
سرداور و قاضي آه هم مليت هر يك از بازيكنان باشند،  -٢

با اين حال اگر تعداد . نبايد در آن مسابقه تعيني شوند



استثنا ميتواند به آن داور به آايف نباشد، داوران رمسي 
  .عنوان قاضي تعيني شود

 
 

  ٢٣ماده 
 مشخص نشده است قوانني ساير موضوعاتي آه در اين

ساير موضوعاتي آه در اين قوانني مشخص نشده است بايد براساس 
 .موارد ذيل عمل گردد

بايد موضوعات مربوط به مسابقه به اتفاق آرا اعضاي آميته  .١
 . نظارتي مسابقات و مناينده فين تصميم گريي شود

موضوعاتي آه مربوط به مسابقه نباشد بايد توسط آميته پومسه  .٢
 .ي شودتصميم گري

آميته برگزاري بايد براي هر زمني مسابقه سيستم ضبط ويدئويي  .٣
 .به منظور ضبط و نگهداري مسابقات مهيا منايد

 
 ٢۴ماده 

 آميته قضايي و انضباطي
 ترآيب اعضاي آميته نظارتي مسابقات

با  فرديناظر مسابقات فدراسيون جهاني يا : شرايط الزم اعضا  .١
 فدراسيون جهاني از ۶راي دان حداقل داآه تكواندو در سابقه 

 جهاني معريف دراسيونتوسط رئيس يا دبري فد، و يا آوآي وان باش
هم به عنوان مناينده فين، به عنوان عضو اضافه يك نفر . دمي شو

 .تعيني ميگردد
  عضو به عالوه مناينده فين٧ رئيس، حداآثر يك: ترآيب  .٢
ات با معريف رئيس و اعضا آميته نظارت بر مسابق: روش انتصاب  .٣

 .منصوب ميگردند جهاني ندبري و تائيد رئيس فدراسيو
آميته نظارتي مسابقات براساس موضوع شكايات : مسئوليت  .۴

رمسي آه  مسئولني برايقضاوهتاي نادرست را اصالح آرده و  دريافيت 
در قضاوت مرتكب اشتباه شده اند و يا رفتارهاي نادرست داشته 

ميكند و نتايج آن را به دبريخانه باطي اعمال اند تنبيهات انض
مهچنني آميته نظارتي مسابقات . فدراسيون جهاني اعالم مينمايد

مربوط به  مسائل بهمي تواند مهزمان به عنوان آميته انضباطي 
 . رسيدگي مي آندامورمديرييت مسابقات

 :روش اعرتاض  .۵
هنگاميكه به قضاوت يك داور اعرتاض شود، بايد مناينده رمسي  -١

برگه  دقيقه پس از پايان مسابقه ١٠ظرف مدت عرتض تيم م
 دالر هزينه رسيدگي به شكايت ٢٠٠  واعرتاض فدراسيون جهاني

 بايد نتيجه .بدهدحتويل آميته نظارت بر مسابقات به را 
 . دقيقه اعالم شود٣٠تصميمات گرفته شده پس از 

جلسه رسيدگي به شكايت بايد توسط اعضاي آميته نظارتي  -٢
 بدون حضور اعضاي هم مليت با بازيكن برگزار و مسابقات و

 .نتيجه مشورت با راي اآثريت تصويب گردد
آميته نظارتي مسابقات مي تواند براي اثبات حقايق، داوران  -٣

 .مربوطه را احضار و از آنان حتقيق منايد
تصميم گرفته شده توسط آميته نظارتي ايي است و جمددا قابل  -۴

 .بازبيين خنواهد بود
 



 ز عمل، روند و دستورالعمل تنبيهيطر .۶
رئيس يا دبري فدراسيون جهاني و يا در صورت نبودن آا مناينده 
فين مي تواند درخواست تشكيل آميته تنبيهي براي بررسي رفتارهاي 

 :از قبيل زير را بدهند ناشايست آوچ يا بازيكن 
 دخالت در امر برگزاري مسابقه -١
 ادرستحتريك متاشاچيان يا پخش شايعات ن -٢

اگر دليل موجهي براي بررسي يك مورد وجود داشته باشد، آميته 
تنبيهي تشكيل شده و بررسي هاي الزم را اجنام داده و تصميمات 

نتيجه تصميمات اختاذ شده را در . تنبيهي به سرعت اختاذ مي شود
حموطه مسابقه به اطالع عموم مي رسانند و سپس به دبريخانه 

 .دند آرخواهفدراسيون جهاني ارسال 
آميته تنبيهي مي تواند براي اثبات حقايق اشخاص مرتبط را  -٣

 .فراخوانده و از آنان سؤال منايد
 فرد ۵ترآيب اعضاي آميته نظارتي مسابقات بايد از حداقل : تفسري 

 نفر جتاوز ۵واجد شرايط تشكيل گردد و در صورتيكه تعداد آنان از 
 .آرد، بايد تعدادشان فرد باشد

 ي هم مليت اعضا:١توضيح 
هم مليت مبارز يا آوچ با اگر يكي از اعضاي آميته تنبيهاتي 

 تعداد اعضاي آميته .باشد، بايد از جلسه مشورتي آنار گذاشه شود
در صورت واجد شرايط . تنبيهاتي در آليه موارد بايد فرد باشد

نبودن رئيس آميته، بايد يك رئيس موقت توسط اعضاي باقيمانده 
 .انتخاب شود

  جاجبايي داوران رمسي٢توضيح 
رئيس آميته نظارتي مسابقات مي تواند از مناينده فين درخواست 

در اين صورت مناينده فين دستور الزم . جاجبايي داوران رمسي رابنمايد
 .را براي تعويض داور مربوطه به رئيس آميته داوران ميدهد

 :ذيل ميباشد دستورالعمل بررسي جهت تصميم گريي به شرح :  ٣توضيح 
پس از بررسي داليل يك اعرتاض، ابتدا آميته نظارتي مسابقات  -١

بايد تصميم بگريد آه اعرتاض براي بررسي آردن قابل قبول است 
 .يا خري

آميته مي تواند در صورت ضرورت داور و قضات را فراخوانده و  -٢
 .نظر آا را بشنود

 تصويري و آميته بايد در صورت ضرورت مدارك ثبت شده نوشتاري، -٣
 .را آه مربوط به تصميم گرفته شده است بررسي منايد... 

پس از بررسي آميته با راي گريي حمرمانه و با راي اآثريت  -۴
 .تصميم گريي ميكند

 .رئيس آميته بايد نتيجه جلسه را ثبت و به اطالع عموم برساند -۵
 .تصميمات ضروري بايد توسط اين آميته اختاذ گردد -۶
يجه مسابقه، اشتباه در مجع بندي منرات اشتباه در تعيني نت )١(

مسابقه و يا اشتباه در تشخيص هويت يك بازيكن منجر به تغيري 
 .نتيجه ميگردد

 يته تنبيهيکم:  ۴توضيح 
روند بررسي يك تنبيه بايد با مهاهنگي آميته نظارتي مسابقات اجنام 
گريد و جزئيات تنبيه در نظر گرفته شده بايد مطابق با قوانني و 

 . ررات تنبيهي باشدمق
  

   



 
 
     
 

 
  

 
   
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
  
 


