
 نام خداوند جان و خردب

 

 فنون یابیرزاموضوع وبینار: 

 

کمیته داوران فدراسیون کشتی  رئیسفروتن  توسط ناصر و تنظیم تهیه

بین ه یک درج داوراسالمی ایران با همکاری محسن جلیلیان جمهوری 

 . زاد اروندآمنطقه المللی 

 

 



 

  بی فنون:یاارز

بنظر کشتی همانقدر که ممکن است در ظاهر آسان  بی فنون درایارز

این ربناب .استسخت و پیچیده  دشوار،بسیاری موارد  دراما  ،برسد

 باید ،نهاده شده استشان به دوش یفهظواین داوران به عنوان افرادی که 

به  از ثانیه کسری، در تمرکزضمن حفظ  ،در لحظه اجرای یک فن

سواالت متعددی در ذهن خود پاسخ دهند تا بتوانند ارزیابی صحیحی از 

 اتفافات فنی رخ داده در کشتی داشته باشند.

 

 

 

 



کند خطور یک داور یتواند به ذهن مکه در لحظه اجرای یک فن  سواالتی

پاسخی منطقی  برای رسیدن به یک ارزیابی درست، بالفاصله داور باید و

 :دپیدا کنبرای آنها  و فنی

 دام یک از کشتی گیران مهاجم بوده است؟. ک۱

 یا سرپا؟اجرا شد اجرا شد در حالت خاک  نی کهف .۲

 ؟خیرآیا مدافع به خطر رفت یا  .۳

 grand آمپلیتیودآیا فن اجرا شده دارای خصوصیات گراند  .۴

amplitude)  )؟خیریا  بود 

 

 . مهاجم:۱

یا به برتری رسیده و تالش میکند کشتی گیری که فنی را در دست دارد و 

 به فن برسد.

 سرپا؟ ایکه اجرا شد در حالت خاک اجرا شد  ی. فن۲

یکی از زانوهای مدافع و یا کعب مدافع ، فن اجرای *اگر در لحظه آغاز

، فنی که اجرا میشود باید در وضعیت خاک با تشک در تماس باشد

 ارزیابی شود.

مهاجم با تشک در تماس باشد و مهاجم قبل از آغاز  ی*اگر هر دو زانو

 یکه اجرا ستیهیمدافع را با تشک قطع کند، بد یفن تماس زانوها یاجرا

 .ردیقرار گ یابیدر حالت سرپا مورد ارز دیفن با

آنچه دراین قسمت از ارزیابی فنون اهمیت دارد فقط موقعیت مدافع در 

 یابیارز نیدر ا ینقش چیمهاجم ه تیموقع اجرای فن میباشد ولحظه آغاز

  ندارد.

 



 ؟خیر ایمدافع به خطر رفته است  ایآ. ۳

سر مدافع با  ایشانه  آرنج، که، شودیاطالق م یتیحالت خطر به وضع

درجه  ۹۰حالت کمتر از  نیدر ا اوکمر  هیتشک در تماس باشد و زاو

 باشد.

 ؟خیر ای باشدیم ودیتیگراند آمپل اتیخصوص یفن اجرا شده دارا ایآ. ۴

خود باال آورد  نهیس یمهاجم، مدافع را کامال از تشک جدا سازد و تا رو

 و بالفاصله بخطر برد. میفن او را مستق یو از آنجا با اجرا

برای رسیدن به نظر درست و قضاوت  ،میشوداجرا ی فن زمانیکه*

پائین به از  در ذهن خود را سواالت باال ر،داو که است آن بهترصحیح 

  باال بررسی کند:

. آیا فن اجرا شده دارای شرایط گرند آمپلیتیود بود یا خیر؟ اگر فن اجرا ۱

امتیازی را  ۵و  ۴دو گزینه آمپلیتیود باشد، شده دارای خصوصیات گراند 

 داشت. مپیش رو خواهی

امتیاز به  ۵اگرمدافع مستقیم و بالفاصله بخطر رفته باشد، . ۱گزینه

  .تعلق میگیرد مجری

 .تعلق خواهد گرفت مجریبه امتیاز  ۴در غیر اینصورت . ۲گزینه

در  نباشد ؟ ودیتیگراند آمپلدارای خصوصیات اگرفن اجرا شده  .۲

 .داشت یمرو خواه شیرا پ یازیامت ۴و  ۲ نهیدو گز اینصورت نیز

 .ردیگیتعلق م یبه مجر ازیامت ۴ ،اگر مدافع بخطر رفته باشد .۱نهیگز

 .ردیگیتعلق م یبه مجر ازیامت ۲ بخطر نرفته باشد،اگر مدافع  .۲نهیگز

 

 


