
 بنام خداوند جان و خرد

تهیه شده توسط کمیسیون داوران 

 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

۹۹تیرماه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

گیری داور یجا            
 

 

 

 



 

 

یری داور یگیادگیری نکات مهم در جا  

 



گیری در هنگام گرفتن تاییدیه از یجا*

   تشکرئیس 

گیرانمیزان فاصله مناسب از کشتی *  

زیر نظر داشتن اسکوربورد  *  

کدام کشتی گیر قصد  *پیش بینی فنون)

.....(آنها دارد/محل فرودی فن اجرا  

*تغییر موقعیت و سطح توسط 

داور)تغییر از حالت ایستاده به نشسته  

).... 

*موقعیت داور در هنگام خروج کشتی  

 گیران از تشک 

موقعیت داور در حالت نرمال *

و در حالت خاک سرپا(کشتی)حالت   



  

 

سطح توسط داورتغییر موقعیت و            

 



 

 

گیری خوب داور در هنگام فرود یجا

،کاهش سطح کشتی گیران و حالت خطر 

توسط داور با زانو زدن داور برای دید  

 کامل نسبت به ضربه فنی و....



 

 

تغییر موقعیت داور با توجه به وضعیت   

و اعالم کشتی گیران برای دید بهتر 

تشک رئیس ضربه فنی با تاییدیه   



و شرایط  ها  پیش بینی موقعیت*         

*تکنیک ها و فنون را یاد بگیرید   

 *در طول مسابقات سایر کشتی ها را تماشا کنید

سعی کنید در طول مسابقات برای یادگیری تالش  *

کنید.این یادگیری میتواند یادگیری تکنیک ها توسط  

کشتی گیران و یا از طریق نگاه کردن به داوران 

 برتر باشد 

هدف ما:دانستن و پیش بینی کردن محل دقیق فرود *

تکنیک یک فن یا پایان و   



 

اسکوربورد  مشاهده  

دی پاسیویتی بن *زمان  

دانستن امتیازات*  

 *کنترل بهتر مسابقه 

 

 



 

 

زاویه   در یکداور باید سعی کنید * 

مثلث گونه با ریس تشک،قاضی و 

قرار گیرد .از دویدن روی اسکوربورد 

د را  رکند.اسکوربوخط زون خود داری 

همیشه زیر نظر داشته باشد و امتیازات 

را بداند که بر این اساس بتواند مسابقه را  

 کنترل کند

 

 

 

 



 

 فاصله مناسب با کشتی گیران

را پیدا   با کشتی گیران *فاصله مناسب

 کنید بر مبنای:

کشتی سبک وزن یا سنگین وزن سایز:*  

کشتی ازاد / فرنگی*   

 *سطح مسابقات 

کشتی در حالت خاک یا سرپاست*   



گیران  کشتی  به  قدم  به  قدم 

نزدیک  شوید و دستورات الزم 

نها بدهید و سپس قدم به آرا به  

شوید.از صحبت قدم از آنها دور

گیران  کشتی  با  زیاد  کردن 

نگاه دیگر به  آپرهیز کنید زیرا  

است   ممکن  شما  دستورات 

را  خود  نکنند.دستورات  توجه 

قاطع   و  اعالم  صریح 

 نمایید             



تشکرئیس ییدیه از گرفتن تا  

ضربه فنی گرفتن تاییدیه برای پاسیویتی/اخطارها/*  

رئیس  *در موقعیتی قرار بگیرید که همزمان هم 

 تشک را ببینید هم کشتی را زیر نظر داشته باشید. 

 

 

 



 

از دویدن و دور زدن روی خط زون  

خود داری کنید.سعی کنید بصورت 

زاوایه دار کشتی گیران را زیر نظر  

داشته باشید و در یک مسیر کوتاه و  

حرکت کنید.زاویه دار   



گیری داور در حالت خاکیجا  

*داور باید روبه روی کشتی گیران قرار 

و با توجه به شرایط کشتی ،که آیا بگیرد 

حال آغاز شدن میباشد یا اینکه فنی در 

کشتی در حال سکون است،موقعیت خود  

 را انتخاب کند.

 



گیری داور هنگام خروج کشتی گیران به سمت  یجا

 خارج تشک

*در هنگامی که اجرای فن کشتی گیران  

به سمت خارج از تشک میباشد،موقعیت  

گیری داور باید به گونه ی باشد که یو جا

حضور داشته  باشد  به  در خارج تشک 

گونه ای که کشتی گیران به سمت داور 

.حرکت کنند   



حضور داور در خارج از 

تشک هنگام حرکت کشتی 

گیران به سمت منطقه زون 

داور به راحتی  سبب میشود که:

میتواند فرود کشتی گیران را 

ارزیابی کند و اگر حالت 

ری اتفاق بیفتد به راحتی خط

دهد آیا  خطر  بتواند تشخیص 

 اتفاق افتاده است یا نه. 

 



 

 

 



 بهترین داور 
.حرکت سریع و تغییر موقعیت۱  

.یادگیری تکنیک ها /فنون را بلد باشد ۲  

.موقعیت را پیش بینی و در بهترین موقعیت ممکن  ۳

 خود را قرار دهد. 

داشته باشد. .اسکوربورد و امتیازات را زیر نظر ۴  

.همزمان با گرفتن تاییدیه کشتی گیران را هم زیر  ۵

 نظر داشته باشد. 

مناسب  و موقعیت  از کشتی گیران .بهترین فاصله ۶

 را انتخاب کند. 

.تمرین و تقویت خود ۷  

 

 

 

 



 

 

تهیه شده توسط کمیسیون داوران    

 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

۹۹تیرماه   


