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 کشتی منفی)نگاتیو(

فرار از فنفرار از تشک/  

آوت( ُهل دادن)پوش  

 



 

 

 

. 

ارها)فن/تشک( فر در برخورد#درک و فهم شیوه اجرا و   

وهُل دادن#درک نحوه جریمه فرارها   

 #ارزیابی و انالیز فرار در موقعیت های مختلف

 

 



 

 

در هر دو رشته ازاد و فرنگی -تشک#فرار از   

کشتی در حالت سرپا  مجدد ادامه—سرپا#فرار از تشک در حالت   

ک کشتی در حالت خا مجدد ادامه—#فرار از تشک در حالت خاک  

ادامه مجدد در حالت خاک —#فرار از تشک در حالت خطر  

 راههم و یک امتیاز اخطار باکلیه فرارها در کشتی ازاد — امتیازات# 

 است

  راههماخطار و دو امتیاز   با #کلیه فرارها در کشتی فرنگی              

ستا  

اخطار و دو امتیاز – #فرار در حالت خطر در هردو رشته ازاد و فرنگی   



 

ک فرار از تش  

توسط حریفش تحت فشار قرار هرگاه کشتی گیری  

  طرفبه  فشارمعموالبگیرد ،برای فرار از این 

ظی تشک حرکت میکند تا از فاو استح منطقه زون  

دادن امتیاز   خارج شود و بجای  فشارحریفزیر 

درشت  به حریف ،سعی میکند فشار را با خروج از  

د. دفع کنتشک   

 

 



کشتی فرار از تشک فرایندی است که 

  درمرکز گیر تحت فشار،بجای ماندن

تشک ،ترجیح میدهد با خروج از تشک  

،بجای دادن امتیاز درشت تر ی مثل 

خاک شدن،با یک امتیاز خروج از تشک  

 جریمه شود. 

 

 



مهاجم زیر یک خم حریفش را   رکشتی گی#اگر 

اگر فقط  _کامال با کنترل در اختیار داشته باشد  

حریفش را به بیرون تشک ببرد ،فرار از تشک  

محسوب نمیشود.زیر کامال حریفش را در اختیار 

روی تشک نگه دارد یا برای  دارد و میتواند اورا 

 خاک کردن اقدام کند.

 

 

 

 



خم حریفش  #اگر کشتی گیر مهاجم یک 

را با کنترل در اختیار داشته باشد اما 

با صورت خود به طرف  حریف او

منطقه زون چرخیده و از تشک خروج  

 کند،فرار از تشک  محسوب میشود. 

 

 



 
کشتی گیر مدافع   #در کشتی ازاد اگر 

صورت را   و، همزمان با فرار از تشک

  ولی  بچرخاندبه سمت خارج تشک  

باید ،توسط مهاجم خاک و کنترل شود

را برای  امتیاز خاک)امتیاز درشت تر(

. مهاجم لحاظ کرد  

 



 
اگر کشتی گیری دو اخطاره باشد و  

،خاک بشود  همزمان با فرار از تشک 

در این شرایط بهتر است داوران امتیاز 

فرار را برای مهاجم لحاظ کنند ،زیرا 

امتیاز فنی   ۵و اخطاره میشود  ۳مدافع  

برای مهاجم در بر دارد .در حالی که 

امتیاز فنی  ۴اگر امتیاز عالی بشود فقط 

 برای مهاجم در بر دارد.

 



 

 

حریفش امتنا کشتی گیری که از تماس با #فرار از فن:

حریفش را ُهل میدهد،به سمت منطقه زون و میکند،

و از کشتی گرفتن در  استحفاظی تشک حرکت میکند 

مرکز تشک امتناع میکند به عنوان کشتی گیری که فرار  

شود.  از فن میکند باید معرفی  

 

 



 

 

برای فرار از تشک دو سناریو وجود دارد#  

کل مسابقه   .زمان کافی به انتهای آن پریود کشتی یا۱

مرتبه اول داور کشتی را متوقف و به  :وجود دارد

مرتبه دوم  کشتی گیر تذکر فرار از فن را میدهد،

،اگر همان کشتی گیر مجددا اقدام به فرار کرد،قبل 

از اتمام زمان آن پریود یا کل زمان مسابقه،داور باید  

  ۱او تقاضای اخطار و کشتی را متوقف و برای 

امتیاز در کشتی   ۲ازاد و اخطار و امتیاز در کشتی 

 فرنگی بکند.

داور  ثانیه باقی مانده است، ۱۵.اگر زمان کمتر از ۲

قاطع و محکم بدون قطع کشتی  باید بصورت شفاهی،

،سپس قبل از اتمام وقت با  به کشتی گیر تذکر بدهد 

  ۱تقاضای اخطار و قطع کشتی برای کشتی گیر  

تیاز در کشتی  ام ۲امتیاز در کشتی ازاد و اخطار و 

. فرنگی انجام بدهد  



 

 

 

 #تفاوت فرار در حالت خاک و سرپا 

فرصت کافی داشته #اگر در حالت سرپا 

باشیم،داور باید کشتی را قطع کند و پس  

کشتی گیر را جریمه  از تذکر اول باید 

 کرد.

 #اما اگر فرار در حالت خاک باشد

داور حق قطع کشتی را ندارد و فقط باید  

بدهد و سپس  تذکرقاطعبصورت شفاهی 

کشتی  درصورت تایید توسط ریس تشک 

 را قطع و جریمه را اعمال کنید 



 

 #فرار از فن 

ادامه کشتی در حالت  - فرار از فن در حالت سرپا

 سرپا

درحالت خاک ادامه کشتی -خاکفراراز فن در حالت   

ادامه کشتی در حالت  -خطرفرار از فن در حالت 

کخا  



 

  در این حالت هیچگاه از کلمه فرار در حالت خاک

   چون.نکنیدکشتی گیران استفاده  تذکر به برای استاپ

را کامال رها   مسابقه جریان گیرانممکن است کشتی 

 کنند. 

مورد نواژه رایج در ای       

Red/blue place 



 

فرار از فن:شیوه اشتباه در   

ثانیه به پایان تایم مانده است   ۳کمتر از 

و داور کشتی را برای دادن تذکر قطع  

 میکند



پروسه فرار از فن شیوه درست اجرای       

 

 اگر زمان کافی وجود داشت

قطع کشتی و تذکر به خاطیمرتبه اول:  

قبل از اتمام وقت    کشتیقطع مرتبه دوم:

اخطار و امتیاز. و تقاضای   

 



 

Push out 

ُهل دادن حریف به بیرون تشک بدون در  

دست داشتن فن،هیچ امتیازو جریمه ای 

 برای مهاجم در بر ندارد.

 

 



کاری از کمیسیون داوران فدراسیون 

 کشتی جمهوری اسالمی ایران

۹۹تیرماه   


