
 
 
 

 خرد و جان خداوند بنام

 داوران ونیسیکم توسط شده هیته

 یکشت ونیفدراس

 1399مردادماه ران،یا یاسالم یجمهور .
  



 
 
 
 

 یهایدگید بیآس زانیم آمار به ارائه دکتر شادگان با 
 کیالمپ مختلف ادوار طول در(ی کشت )ورزشکاران

 2004 آتن کیالمپ از یدگید بیآس روند پرداختند،

 نیکمتر به 2016 کیالمپ در و بوده نزول روبه
 .دهیرس خود حد
 
 
 
 
 
 



 یرقابتها دگانید بیآس آمار دادن با سپس شان،یا
 بیآس گفتندکه مختلف یها دررشته کیالمپ

 رشته دگانید بیاس کمتراز یکشت رشته در دگانید

 ،یواترپلو،راگب تکواندو، بوکس، ،یسوار دوچرخه ،یها
 ،یهاک ،یوزنهبردار ک،یمناستیژ هندبال، فوتبال،
 که همانطور :وگفتندبودند  نتونیبدم رجه،یش جودو،

 .ستین یخطرناک ورزش یدهد،کشت یم نشان آمار

 
 
 
 
 
 

  



 داور ارمهمیبس نقش به باشاره سپس دکترشادگان

 چند دادن نشان با هایدگید بیآس از یریشگیپ در

 کردند اضافه و پرداختند مساله نیا حیتوض به لمیف

 و یپزشک میت نیب یهمکار ما لیدل نیهم به که
 هر از قبل میکرد تالش و داده شیافزا را یداور

 یداور گروه یرابرا یآموزش یکالسها مسابقه
 .میکن برگزار

 
 
 
 
 

  



 گروه یها تیمسئول جزو که را یموارد سپس شانیا

 :شمردند بر را هستند یداور

 مسابقه تیریمد*

 و جذاب یکشت به رانیگ یکشت بیترغ و قیتشو*
 فعال

 تشک یرو بر و کنار در نیلپیسید داشتن*

 یمنف یکشت حذف و محدودکردن*

 جوانمردانه مسابقه*

 وسالم منیا ورزش*
 
 

  



 وظایف که امروز ناریوب موضوع حیتشر به سپس و

 و سالم بود پرداختند منیا ورزش طهیح در داور
(safe sport)  ملزومات از را ریز موارد و 

 :دانستند هدف نیا به دنیرس

 .یمنف یکشت حذف*

 .خطرناک حرکات کردن متوقف*

 .مسابقه تیریومد کنترل*

 .مسابقات یپزشک کادر با یهمکار*

 .تشک یرو بر یپزشک کادر یدرمان روند کردن لیتسه*

 .پزشک ماتیتصم از تیحما*

  



 یبرا مواردباال از اول مورد سه که وی اشاره کرد

 .است الزم صدمات از یریجلوگ

 .است الزم ابقهمس تیریمد یبرا زین یبعد مورد وسه

 دیبا ابتدا موفق داور کی که کردند اشاره سپس شانیا
 یکشت کی یدگید آسیب موجب که یروند و سمیمکان

 یریجلوگ یدگیدآسیب  از بتواند تا بشناسد را شود یم ریگ
 :مانند یموارد ،دکن

 .ناک خطر حرکات انجام در مداومت*

 .مفاصل یناگهان یخوردگ چیپ*

 .یپ رد یپ یها زدن ضربه*

 .خطرناک حرکات انجام*

 .مفاصل یپ در یپ چرخش*

  



 یریجلوگ یبرا آنها به دیبا داور کی که یگرید ازموارد
 توجه، باشد داشته اشراف ورزشکاران یدگید بیآس از

 :مانند ،است (Brutality) کشتی وحشیانیه مقوله به
 .زدن یلیس زدن و ضربه زدن، مشت ،سر زدن

 نیا در ر،داو فیوظا شرح مورد در یلوستریس ویآنتون
 نیا از یجد یلیخ دیبا حرکت نیاول در :گفتند مواقع
 .میکن یریجلوگ حرکات گونه

 فنون یاجرا در درست حرکات انواع دیبا داور کی و

 فنون از حیصح فنون صیتشخ به قادر تا را بشناسد

 .باشد خطا
  



 از یریجلوگ یبرا داور فیوظا از که ریز موارد نیهمچن

 است: فول و خطرناک حرکات

 .کردن خفه حالت جادیا و گردن گرفتن*

 .کتف حد از شیب چرخاندن*

 .انگشتها گرفتن*

 .پا کی چاندنیپ*

 .زانو چرخش*

 .لگدزدن*

  



 
 
 
 
 
 بیآس از یریجلوگ یبرا داوران که یموارد گرید
 :از عبارتند دهند قرار توجه مورد باید ورزشکاران یدگید
 

 .خطرناک حرکات کنترل*

 .مسابقه قطع*

 )خاطی( دهکنن حمله ریگ یکشت تذکربه*

 
 
 

  



 یریجلوگ یبرا گرفت قرار یبررس باالمورد در که یموارد
 است. یورزش یها بیآس از

 دیبا ریز موارد به یورزش یهایدگید بیآس تیریمد یبرا
 نمود: توجه

 .مسابقات یپزشک باگروه یهمکار*

 .تشک یرو بر دهید بیآس ریگ یکشت درمان روند لیتسه*

 .مسابقات یپزشک میت ماتیدتصمییتا*

  



 
 
 
 
 
 با دیبا یپزشک میت و یداور میت که کرد اشاره ادامه در "زابولک"
 بعمل آید. یریجلوگ هایدگید بیآس از تا کنند یهمکار گریکدی

 

 ییرفتارها ای و فنون، حرکات، به (FOUL)" فول"یبعد مبحث

 جوانمردانه یباز و قانون برخالف که

 فول یا خطا گفته می شود: باشد
 

 .درحمله فول*

 .دفاع در فول*

 .شدن فهیسکالید*
  



 یپزشک میت) ما هستندکه یموارد خطاها، انواع: گفتند رشادگاندکت
 .مینیبب میخواه ینم( یداورتیم  و

 نباشد آماده یبدن نظر از فیحر اگر رند،یگ یم صورت که ییخطاها

 تمام به تواند یم یدگید بیآس نیا جهینت و ندیب یم بیآس یراحت به

 یرانیگ یکشت جهیدرنت .انجامدیب ورزشکار کی یقهرمان عمر شدن
 .شوند مهیجر حتما دیبا شوند یم طاخ مرتکب که
 به یا اندازه به دیبا داوران: کرد اضافه داوران ونیکمس سییر

 یدگید بیآس از بتوانند بالفاصله باشندکه کینزد رانیگ یکشت
 .کنند یریجلوگ
 خطاها نیا رانیگ یکشت بودکه، نیا خطاها درمورد شادگان دکتر نظر

 نیتمر آنها یرو بر بلکه کنند، ینم خلق باره کی به تشک یرو بر را
 یکشت به عالوه دیبا پس اند، داده آموزش آنها به آنها انیمرب و کرده

 .داد هشدار را خطا فنون انجام جهتین هم آنها انیمرب به ران،یگ

 
 
 
 
 
 



 

 ریز موارد به توان یم موفق داور کی اتیگرخصوصید از
 :کرد اشاره

 .باشد اول تیاولو رانیگیکشت سالمت*

 .باشد مهارت و یداور دانش یدارا*

 .باشد باال تمرکز یدارا*

 .باشد رانیگ یکشت حرکات ینیب شیپ به قادر*

 .باشد عیسر*

  



 در یدگید بیآس زانیم از آمار رائها با دکترشادگان انیدرپا

 یریگ جهینت آنها سهیمقا و هم به کینزد مسابقه دو
 یچگونگ ییافزا دانش یکالسها یبرگزار با کردندکه

 زانیم از یجهتو قابل مقدار به ،یدگید بیآس از یریجلوگ

 و "یاسلواک"های  کشور در مسابقه دو یدگید بیآس
 .شد کاسته  ."نیآرژانت"
 
 
 
 
 
 

 "دکترشادگان" از تشکر ضمن "یلوستریس ویآنتون "درانتها
 جهینت نیا گفت و دانست یداور ازخانواده را یپزشک گروه

 زانیم شدن کم) خوب

 میت و داوران نیب خوب رابطه نیا جهینتب دیدگی( یآس
 .است یپزشک
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