
 بنام خدواند جان و خرد

 تهیه شده توسط کمیسیون داوران

 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

۹۹تیرماه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کشتی منفی یا نگاتیو 

 خطاهای مهاجم و مدافع 

 

 

  

 



 

 

 

 اهداف 

خطاها *تعریف    

قوانین و مثال ها /خطاهای مهاجم و مدافع *   

د نمخالف قوانین میباشسایر رفتارها و خطاهای که * 

ناجوانمردانه هستند.  وغیرورزشی یا  

 

 

 



 

 

 



 

 

ممنوعیت های عمومی *   

نیشگون گرفتن/گاز  یضه ها/وبگوش ها ،*کشیدن موها 

،حاالت و  پنجه ها/ اجراها گرفتن/پیچاندن انگشتان و 

شود و باعث  بزار رساندن به حریف آفنونی که سبب 

رها کند.شود که در نتیجه کشتی را رنجش او   

ضربات سر،خفه کردن،هل دادن،استفاده از *لگد زدن،

ازد و یندبخطرب را حریف فنون خطرناکی که سالمت

یا در رفتگی در بعضی از اعضای بدن  باعث شکستگی 

گذاشتن/لمس صورت  پا روی پای حریف /حریف بشود

 حدفاصل بین ابرو تا دهان/ 

هر  اجرای وردن/ آ*با ارنج و زانو به شکم حریف فشار 

نوع چرخش و فشاری که باعث آزار  رساندن به حریف 

اجرای فن با استفاده از دوبنده حریف شود/  

برای بلوک کردن حریف *گرفتن و قفل کردن انگشتان 

. و جلوگیری از کشتی فعال  

 



 

 

 

موقعیت های انجام خطا *   

حرکت،رفتار یا فنی که از جانب کشتی تعریف خطا =* 

و  و ناجوانمردانهبوده سر بزند که خالف مقررات  یگیر

.باشد یا غیرورزشی  

یا توسط خطا ممکن است توسط مهاجم)هنگام حمله(* 

( یا دفاع بصورت خطا دفاع غیرقانونیکشتی گیر مدافع)

 انجام شود.



خطا میتواند رفتاری باشد که برخالف قوانین * 

انجام  ،مستقیما  توسط مدافع یا مهاجم  جوانمرادنه

بروتالیتی /وحشی گری(بگیرد.)  

 

جرایم خطاها*   

امتیاز  ۲بااخطار همراه *خطای مدافع در کشتی فرنگی=  

  ۱اخطار همراه و بانوان=*خطای مدافع در کشتی ازاد 

. شروع مجدد در موقعیتی که خطا رخ داده است* امتیاز  

در هر دو رشته آزاد و  *خطای مدافع در حالت خطر=

امتیاز/شروع مجدد در خاک ۲اخطار همراه فرنگی    



مرتبه اول تذکر/مرتبه دوم اخطار و خطای مهاجم=* 

امتیاز/شروع مجدد در حالت سرپا۱  

  ۱کشتی ازاد اخطار و بروتالیتی/وحشی گری=* 

دو امتیاز با اخطار همراهکشتی فرنگی /امتیاز  

 

 

خطابا توجه به میزان و شدت *   

اگر خطا  خیلی سخت نباشد  با اخطار و امتیاز جریمه 

 میشود 

 

  گیرخاطی اگر میزان خطا سخت و خشن باشد کشتی 

مستقیما دیسکوالیفه میشود و از کل مسابقات  محروم 

 میسود.

 

 

 



 

 *خطای مدافع

خاطی نشان داده  کشتی گیر همرنگ خطا را با دست * 

دست را موازی بدن قرار دهید/  

فن تکمیل  و اجرا شود*اجازه بدهید   

سپس کشتی را با هماهنگی ریس تشک متوقف  کنید *   

  *امتیازمتناسب با اجرای فن به کشتی گیر مهاجم داده

 شود.

ادامه   /امتیاز مدافع جریمه شود ۲سپس با اخطار و* 

 مجدد کشتی در موقعیتی که خطا رخ داده است. 



 

 

خطاهای رایج در کشتی فرنگی که عمدتا 

این خطاها روی پاهای مهاجم در حین 

 اجرای فن ،توسط مدافع صورت میگیرد

 



 

 

 خطای مدافع/خطای پا/کشتی فرنگی

*انجام دومین خطای پا توسط مدافع  

مسابقه باعث دیسکوالیفه شدن او از آن 

 خواهد شد.



 

 

 خطا در حالت خطر/کشتی آزاد/فرنگی/بانوان 

بشوید.وقتی که *خطا را نشان داده و منتظر ضربه فنی 

کشتی به حالت نرمال برگشت با تایید ریس تشک کشتی  

 را قطع نمایید.

امتیاز جریمه نمایید  ۲.کشتی گیر خاطی را با اخطار و   

خواهد بود.*ادامه مجدد کشتی در حالت خاک   

جریمه خطا در حالت خطر در هر دو رشته آزاد و  

 فرنگی یکسان میباشد.



 

 

 استفاده مهاجم از پا در اجرای فن 

*مهاجم حق استفاده فعال از پاهای خود 

 برای  رسیدن به امتیاز در کشتی فرنگی

 را ندارد.



 

 استفاده مهاجم از پاها برای اجرای فن 

دادن تذکر به مهاجممرتبه اول:قطع کشتی و   

و دادن یک اخطار به مهاجم و مرتبه دوم: قطع کشتی 

 یک امتیاز به حریف 

 ادامه مجدد کشتی در حالت سرپا خواهد بود

 

 

 



 

 

 

مهاجم  وقتی مدافع در حالت خطر و روی پل قرار دارد:

حق ندارد برای شکستن پل مدافع را از تشک جدا کند و  

روی تشک فرود بیاورد. او را مجددا  

داور بابستی بالفاصله کشتی را قطع کند و به مهاجم 

 تذکر بدهد.

 ادامه کشتی نیز در حالت سرپا خواهد بود.

 



حریف را لیفت  هستبه حالتی که در عکس *اگر مهاجم 

شود و سر  ب عوض کند که کامال جای سر و پای مدافع 

هیچ مهاجم تحت و گردن مدافع عمود به تشک بشود:

مدافع را مستقیما  روی تشک  فرود  نداردشرایطی حق 

 بیاورد.

ادامه  *بالفاصله قطع کشتی/بدون امتیاز/ تذکر به مهاجم/

 کشتی در حالت سرپا

 

 

 



 

 

*اجرای هر فنی چه در حالت سرپا چه در حالت  

مفصلی از حریف خالف دامنه  خاک که باعث شود 

دیدگی  حرکتی آن مفصل بچرخد که احتمال آسیب 

 برای کشتی  گیر وجود دارد ممنوع میباشد. 

تذکر به خاطی/ادامه در حالت  *قطع کشتی/بدون امتیاز/

 سرپا 

 



 

 

 

*نگه داشتن گردن تنها با دو دست خطا 

 میباشد.

 



                               

انجام حرکت قیچی از پشت در کشتی 

با توجه به اینکه این حرکت باعث فشار آزاد:

خالف جهت به مفاصل زانو میشود خطاست و اگر 

حدی باشد که باعث آسیب دیدگی کشتی   بهشدت آن 

 ،کشتی گیر خاطی به علت بروتالیتیگیر بشود 

مستقیما اخراج و از ادامه مسابقات  محروم خواهد  

 شد.

 



مدافع را از تشک  اگر مهاجم در حالت کنده افالک 

به طرفین  فقط حق دارد جدا و در اختیار داشته باشد:

 فن خود را اجرا کند. 

اگر مهاجم فن خود را رو به جلو و با فشار به ستون  

بروتالیتی محسوب میشود و کشتی  فقرات اجرا کند:

 گیر خاطی از ادامه مسابقات محروم میشود.

 

 

 



 

 

های مختلفی از کشتی فرم 

منفی/نگاتیو در کشتی آزاد/ فرنگی/ 

 بانوان

 

 



 

 ضربه با سر 

 ضربه سر در کشتی آزاد:

امتیاز به  ۱ و  اخطار به خاطی

او داده میشود.  حریف  

خواهد  سرپا حالت  در کشتی  ادامه

 بود.



 ضربه با سر  

 ضربه با سر در کشتی فرنگی:

حریفش  امتیاز به  ۲اخطاربه خاطی و 

 داده میشود.

 

 

 



در هر دو رشته ضربه سر:

اگر ضربه  آزاد و فرنگی 

سر شدید و منجر به آسیب 

 دیدگی حریفش بشود کشتی

از کل مسابقات   یخاط گیر 

 دیسکوالیفه خواهد شد.

 

 

 

 

 



 

در اختیار  فیتو رااگر کشتی گیر مهاجم فنی مثل 

داشت که امکان خفگی و فشار به گلو برای مدافع  

 وجود دارد:

داور بالفاصله با گفتن کلمه اتنشن از مهاجم میخواد  

  تکمیلاگر مهاجم فن خود را فن خود را تکمیل کند  

را تکرار  اتنشن داور برای مرتبه دوم کلمه نکرد 

باید کشتی را  در صورت  عدم اجرای فن،میکند 

 قطع کند 



 

پس از پایان مسابقه کشتی گیران باید به داور،کشتی  

در صورت و مربی حریف دست بدهند:گیر حریف 

،کشتی گیر خاطی با دریافت  از این عمل  سرپیچی

 کارت قرمز از کل مسابقات محروم خواهد شد. 

 

 

 

 

 



 

داور بایستی در صورت درگیری بین کشتی گیران:

با کارت قرمز هر دو کشتی گیر را از ادامه  

کند.عالوه بر این از درگیری  آنها  اخراج مسابقات 

 روی تشک خود داری کند. 

 

 



 

دریافت کارت قرمز توسط کشتی 

گیری که باعث درگیری با حریفش  

 در روی تشک شده است.

 

 



 

دبایداور  

در یک  .تمرکز داشته باشد و همه جنبه های  خطا ۱

 مسابقه را زیر نظر داشته باشد.

.در هنگام وقوع فنون خطا،جهت جلوگیری از  ۲

.فاصله دخالت کندبال آسیب دیدگی  بروز  

. د.روی تشک محکم و با صالبت باش۳  

یک یا هردو  .هنگام رفتار غیرورزشی توسط ۴

الفاصله کشتی را قطع و مانع داور باید ب کشتی گیر،

  حرکات غیر ورزشی بشود. ادامه



 

 نتیجه گیری:

باشید و خطاها را .روی تشک تمرکز داشته ۱

 مدنظر داشته باشید  

متمرکز .در کشتی فرنگی بیشتر روی خطای پا ۲

هم خطای مهاجم(شوید)هم خطای مدافع/  

و فرو رفتن  .در کشتی آزاد بیشتر به ضربات ۳

 انگشت در چشم و صورت توجه کنید 

بانوان بیشتر به کشیدن موها و حرکات  .در کشتی ۴

 خالف مفصل توجه کنید.



 

تهیه شده توسط کمیسیون  داوران  

جمهوری اسالمی  کشتی فدراسیون

نایرا  


