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 عبارت است از : بانوان  کالسیک  لباس کشتی . 1

 ، تی شرت تنه ، و باال جذبآبی (که به صورت جذب می باشد و از دو تیکه شامل شلوار  –الف: لباس بادی ) قرمز 

 را پوشش می دهد. و کاله می باشد که به تی شرت متصل بوده و کامال سرآستین دار 

 آبی( مناسب -ب: بلوز و شلوارک )قرمز

 ز و یا جسم سخت می باشد .: گوشبند استاندارد کشتی که فاقد هرگونه فلج

 . ج: کفش استاندارد کشتی

 

 

 
 

 

 

:نحوه طراحی لباس کشتی ،محل استقرار عالمت اختصاری و پرچم کشورها ، ونیز شیوه انجام تبلیغات اسپانسرها تبصره 

 بر روی لباس مذکور مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

  .  بود خواهد  ای دقیقه سه  تایم یکتایم کشتی در هر مسابقه ،  .2

 . گروه های وزنی 3

 کیلوگرم   75 – 70 – 65 -60 -55 –( 50-46و بزرگساالن : )جوانان 

 کیلوگرم  63 -58 -54- 50 – 46-(42-38: )نوجوانان 

 ای فاصله پشتش و شانه پل و یا زاویهاگر یکی از کشتی گیران در منطقه اصلی تشک، زودتردر حالت خطر قرار گیرد  .4

 مجری) بود خواهد بازنده کشتی فنی ضربه باشد،با داشته مکث ثانیه سه حالت این داشته ودر درجه با تشک 90تر از کم

 را ثانیه 3  دست، حرکت سه با وسط داور گیرد، قرار خطر حالت در گیران کشتی از هریک که شرایطی در(. مدافع یا

  .ضربه فنی را اعالم مینماید،تشک رییس و قاضی تایید از پس و میکند شمارش

 ثانیه در حالت خطر ، کشتی گیری ضربه فنی شود بازنده کشتی خواهد بود. 3اگر قبل از مکث   .5



می گیرد، داور بالفاصله شروع به شمارش می نماید و در صورتی که  زمانی که یک کشتی گیردر حالت خطر قرار -6

کشتی گیر در حالت خطر قرارگرفته ، ضربه فنی شود ،و یا از حالت خطر خارج شود، داور امتیاز قطعی فن را اعالم می 

 دارد.

روی پل یا حالت خطر ثانیه حریف بر  3هر فنی که منجر به پل رفتن حریف توسط مجری شود و متعاقب آن به مدت  -7

 پل به تشک اصلی منطقه در حریف اگر شود، می اجرا سرپا حالت از که  باقی بماند ، ضربه فنی محسوب می شود. فنونی

، و یا ضربه فنی  دارد نگه خطر حالت در ثانیه 3 را حریفش شود موفق مجری که شرایطی در فقط و  یازداشتهامت 4 برود،

 چرخش هوا روی حریف ،  فن اجرای اثر در اگر اما.شود می  اعالم  تشک رییس تایید با داور، توسط کشتی پایان نماید

پیدا خواهد  ادامه کشتی و گیرد می تعلق مجری به امتیاز دو ،تنها نرود و در حالت خاک فرودبیاید پل به و باشد داشته

 رد.ک

 حالت در  فن شروع گیرد،در صورتی که قرار خطر موقعیت ،در )پروتکشن( تشک ایمنی منطقه در ، کشتی گیر  اگر -8

 خواهد  ادامه سرپا  ری فن تعلق می گیرد و کشتی در وسط تشک ، در حالتمج به امتیاز دو  فقط  باشد، بوده خاک

 وسط در کشتی و کرده دریافت امتیاز 4 ببرد، پل به تشک از خارج در را حریف مجری سرپا حالت در اگر اما. داشت

  یافت. خواهد ادامه پا سر حالت در تشک

 .، همراه خواهد بودمجریامتیاز برای  یکفرار از فن و فرار از تشک ،با اخطار برای مدافع و   -9

 گیر کشتی برای امتیاز 1 و ، مدافع برای اخطار  سرپا انجام شود، عالوه بر حالت در ،اگر تشک از فرار و فن از فرار - 10

 تشک از فرار و فن از فرار خاک، حالت در اگر اما.  یافت خواهد ادامه پا سر حالت در تشک وسط در کشتی مجری ،

  .،ادامه کشتی در حالت خاک خواهد بود مجری  برای امتیاز 1 و مدافع برای اخطار بر عالوه گیرد، صورت

 

 . دامتیاز می باش 7اختالف امتیاز برای پایان کشتی - 11

 .و چهار امتیاز خواهد بودامتیازات فنون: یک ، دو  - 12

 امتیاز 2  الف: خاک کردن حریف

 امتیاز یک پا رفتن بیرون  ب: 

در صورتی که اجرای فن مجری ، منجر به کسب امتیاز شود،و بالفاصله پس از کسب امتیاز بدلیل بدلکاری توسط  -ج

 مدافع خاک شود ، یک امتیاز از دست خواهد داد.

 

ثانیه مکث داشته  3یط پل ، حریف کمتر از شرا در رفتن حریف شود، در صورتی که  کلیه فنونی که منجر به پل -د

 .داشت خواهد همراه به فن مجری برای امتیاز 4 یا و  2 ،باشد

ثانیه (و  3)کمتر از  و گیرد می قرار پل موقیعت در خود ابتدا ، حریف کشیدن پل به برای مجری : کلیه فنونی که1تبصره

این شرایط مجری امتیازی از دست  در. ) داشت خواهد همراه به مجری برای امتیاز 4یا  2 کشد، می پل به را حریف سپس

 (مثل اجرای فن بارانداز، نخواهد داد

 پل روی بر  ثانیه 3، با بدلکاری حریف همراه شده و کشتی گیر مجری ،  مجری : در صورتی که اجرای فن2تبصره 

 .اتمه می یابدخ بدلکار گیر کشتی نفع به کشتی و شده محسوب فنی ضربه مجری گیر کشتی ،مکث باشد داشته مکث

کشتی به نفع ، د نثانیه مکث داشته باش 3هر دو همزمان بر روی پل ، و بدلکار  جری : در صورتی که کشتی گیر م3تبصره 

   .کشتی گیری که آخرین اجرای فن را داشته با ضربه فنی خاتمه خواهد یافت



قرار گرفتن در حالت  بدون)، می آیدتشک فرود   روی بر و ، شده  کلیه فنون صحیح که مدافع بی تعادل اجرای - 13

  خواهد کرد. پیدا ادامه بهمراه داشته و کشتی مجری برای  امتیاز یک،خطر( 

 

در داخل تشک به حالت  ،کشتی گیری برای اجرای فن ریسک کند و بدون عکس العمل حریفشدر صورتی که ، -14

 .ادامه خواهد یافت و در وسط تشک در حالت سرپاشده قطع بدون دادن هر گونه امتیازی  کشتی  ،خاک فرود بیاید

 

 امتیاز یک بیاید، فرود  بدون عکس العمل مدافع، تبصره: اگر مجری در منطقه ذون ریسک کند و در منطقه ایمنی تشک 

 2  و در حالت خاک فرود بیاید، (Simulation)نماید فن اجرای به تظاهر مجری که صورتی در. داد خواهد دست از

 .داد خواهد دست از امتیاز

 می داده تذکر وی به  کشتی قطع با ،و کشتی گیر کم کار در مرحله اول تذکر میگیردمراحل جرایم کم کاری: -15

 قطع ،کشتی شد کار گیر مجددًاکم کشتی همان اگر ،به بعد  دوم مرحله از  نوشته میشود ، اما V داوری برگه در و.شود

  . (P) .گیرد می تعلق مدافع گیر کشتی به پاسیو یک و  گیرمهاجم کشتی به امتیاز یک و

 

و سوم آخرین امتیاز ، دوم اخطار کمتر، ابتدا امتیاز بزرگتر،در پایان زمان یک مسابقه برابری امتیازات در شرایط-16

  .،برنده مسابقه را مشخص مینمایدکسب شده 

 .اجرای فن دبل نلسون در کلیه گروه های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن ممنوع است .17

 

برای خنثی کردن فن حریف ، یک  ،ضربه زدن های عمدی )به سر ،صورت و...(و یا گرفتن لباس کشتی گیر -18

 و اخطار بر عالوه ،  تکرار صورت در و داشت خواهد بهمراه حریف برای امتیاز یک و خاطی گیر کشتی برای  اخطار

 . یر خاطی را دیسکالیفه نمایندگ،داوران )داور ، قاضی و رییس تشک( میتوانند پس از مشورت، کشتی مذکور دو امتیاز

 . گرفتن و کشیدن لباس کشتی گیر برای اجرای فن ، ممنوع است . 19

:  اگر کشتی گیر مجری در هنگام اجرای فن لباس حریف خود را بکشد ، برای بار اول ، تذکر و بار دوم با  1تبصره 

 امتیاز به حریف جریمه می شود.  1اخطار و 

امتیاز به حریف  1: اگر کشتی گیر مدافع لباس حریف خود را بکشد و اجازه اجرای کامل فن را ندهد با اخطار و  تبصره 

 جریمه می شوند. 

 

 


