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  هاي عضو فیفااساسنامه تشکیالت داوري در فدراسیون

  

  تعاریف

  

ن قـاره  بـه همـا   کـه  ست که توسط فیفا مشخص گردیدهونهافدراسیبه معنی گروهی از :  کنفدراسیون )1

  .اختصاص دارند

 .می باشد فدراسیونبه معنی بدنه اجرائی :  هیئت رئیسه )2

 فدراسیون بین اللملی فوتبال: فیفا  )3

قوانین بازي  همچنین ،نامه هاي فیفاو بخشبه معنی قوانین، آئین نامه ها، دستورات : فیفا  اساسنامه هاي )4

 .تمی باشد که توسط برد بین المللی فوتبال انتشار یافته اس

هـر  . داوران مـی باشـد   و جسمی توانائیهاي فیزیکی به منظور تخمینروشی : مادگی جسمانیآتست  )5

 .تست جسمانی مشخص را بگذرانند گروهی از داروان می بایست یک 

           به معنی لیسـت داوران بـین المللـی اسـت کـه توسـط فیفـا بصـورت سـالیانه انتشـار          : للملیست بین ال )6

 .دسامبر هر سال میالدي است 31ار هر لیست از تاریخ اول ژانویه لغایت مدت اعتب .می یابد
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می شـود کـه بـر انجـام      دادهمی باشد که توسط فیفا به وي ابالغ  یرسم يبه معنی عضو: ناظر مسابقه  )7

فیفـا بـه درسـتی اجـرا مـی       صحیح قوانین مسابقه نظارت داشته و اطمینان یابد که دستورات و آئین نامه هاي

 .گردند

در مواقـع  . به مجموعه داواران، کمک داواران و داور چهارم گفتـه مـی شـود   :  عوامل رسمی مسابقه )8

 .گردد نیاز کمک داور ذخیره نیز جزو این عوامل محسوب می

 آن ي از اعضـاي است که توسط کنگـره فیفـا بـه عنـوان عضـو      فدراسیونیبه معنی  : فدراسیون عضو )9

 .تائید قرار گرفته استمورد 

شخصی است که داور مسابقه را در ارتباط با کلیه :  )روانشناس( ذهنیماده سازي آمتخصص  )10

کز کند و شرایط مسابقه آماده می سازد و به داور کمک می کند که بر روي کارش تمر با جنبه هاي مرتبط

 .را داشته باشد راندمانورد که بهترین مساعدي را فراهم آ

نظـارت  مـادگی داور  آ بر نحـوه عملکـرد و   که شخصی،عنوان مشاور ه ب شخصی است:  شاورمربی، م )11

 .نمایدمی هر نکته اي را در ارتباط با حرفه وي به او گوشزد  داشته و

در . ام داردداده شده اختیار تـ  شخصی است که براي اجراي قوانین در مسابقه اي که به وي ابالغ: داور )12

ال و مـرد، زن، کمـک داوران، داوران فوتسـ    ان رداو دربرگیرنـده  بـه داور   مربـوط هر مطلبی این اساسنامه، 

  . می باشد نیز فوتبال ساحلی

 توضیحات سازنده براي کمک به و ارائه شخصی که عملکرد داور را با مشورت دادن: ناظر داوري )13
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 .دنیز استفاده می نماینمره دادن  وشردر حالیکه از  نمایدپیشرفت داوران ارزیابی می  

 

ربوط بـه  گروهی از افراد که تشکیالت داوران را اداره می نمایند و در تمامی مسائل م: انروکمیته دا )14

 . می نمایند ایشان را همراهیو  داوري و داوران مشورت داده 

ل یـا بصـورت   شخصی است که با آموزش مهارتهاي فنی داوري، چه در زمین فوتبا:  داوري مدرس  )15

هر مطلبی راجع به اساتید داوري در این اساسنامه، دربرگیرنده  .تئوري، آموزش داوران را راهبري می نماید

 .مربیان آمادگی جسمانی نیز می باشد

در برگیرنده همه مربیـان، کمـک مربیـان، مـدیران، مسـئوالن رسـانه اي، کـادر        : عوامل رسمی تیمها )16

 ...و ) رهدکتر، فیزیوتراپها، غی(پزشکی 

  

 

I. بند و ماده هاي عمومی  

  

  مقدمه   1
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امیـد اسـت محتویـات ایـن     . این آئین نامه ها تشکیالت داوري را در فدراسیون شرح و توصـیف مـی نمایـد   

در  فیفـا . دکتابچه به اعضاي فدراسیون و عوامل رسمی مسابقه در وظایف و مسئولیتهاي مربوط کمک نمایـ 

  .ت بر اجراي صحیح قوانین خود را محق می داندنظار

  

  درخواست نامه) مفاد) (هدف(   2       

توسعه و اجـراي ایـن   در  حق دارندفدراسیون ها تنها . براي تمامی فدراسیون ها اعمال می شود اساسنامهاین 

زمان لیگ، اتحادیه ها ح ملی به ساطن را در سآ و نمی توانند اجراي از خود خالقیت نشان دهندآئین نامه ها 

  .یا دولت بسپارند

  

II. کمیته داوران 

  

  مقدمه     3       

  

 به طور اساسنامه فیفا،  1، بند 13به ایجاد کمیته اي به نام داوران است که طبق ماده  هر فدراسیون مکلف )1
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 .نمایدتحت نظر خودش فعالیت می  مستقیم )2

 آئین نامه هاتشکیالت داوري، . ر ساختار فدراسیون باشدد مستقلکامل و بخش کمیته داوران باید یک  )3

همچـون   بخشـهاي دیگـري  ون باشـد، نـه   نظـارت فدراسـی  تحـت  منحصـرا   یبایستو نیز توسعه بخش داوري 

 .سازمان لیگ، اتحادیه یا دولت

  

  ساختارکمیته داوران    4      

  

اسـت کـه بتواننـد در مواقـع ضـروري      رئیس و اعضـائی  نایب یک کمیته داوران متشکل از یک رئیس،  )1

حادیه، یـا هـر نـوع تشـکیالت     به هیچ باشگاه، ات وابسته نباید این کمیتهاعضاي . وظایف ایشان را انجام دهند

  .باشند فوتبالی

  .به یکی از اعضایش ابالغ نماید که بعنوان رئیس کمیته داوران باشد یبایستهیئت رئیسه  )2

 ان بایستی با پیشنهاد رئـیس کمیتـه داوران و توسـط رئـیس فدراسـیون      اعضاي کمیته داورنایب رئیس و  )3

  .حکم بگیرند
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  وظایف کمیته داوران    5      

  

که اهـم وظـایف و اختیـارات آنهـا بـه      ایف کمیته داوران توسط هئیت رئیسه فدراسیون تعریف می شود وظ

  :شرح ذیل می باشند

a(  در مراحل بـاال   ایشان سابقات و پیشنهاد تنزل و پیشرفتعملکرد ایشان در مطبقه بندي داوران با توجه به

 .یا پائین تر

b( یا هر تورنمنت دیگري و  انجام پذیرفته ابالغ به داوران جهت قضاوت در مسابقاتی که توسط فدراسیون

 .که تقاضاي حضور داوران را دارند

c(  فیفـا برگـزار مـی     يهـا  آئـین نامـه   مطابق بـا در مسابقات بین المللی که  قضاوتتوانائی کسانیکه  میاناز

 . را معرفی نماید ، کمک داوران،داوران فوتسال و فوتبال ساحلیداوران یهاي لیست بین المللاکاندیدگردد،

d(  ی که توسط فیفا براي اجراي یکنواخت قوانین بازي انجام می گیردیو استانداردها متدهاپیشرفت با. 

e( همانند فیفا، یک معیار واحدي را بکار بردبراي ارزیابی داوران ،. 

f(  داوري مدرسانمصوب کردن هیئت ناظران و .  

g( مصوب کردن آئین نامه هاي اجرائی براي اداره داوران. 
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III . دپارتمان داوري  

  مقدمه  6     

  

در بـا تجربـه    یوسـط شخصـ  ت ارتمان داوري اختصاص دهـد کـه  هر فدراسیون باید بخشی را به عنوان دپ) 1

  .شود سازماندهینه داوري مدیریت و یمز

  .تشکل یابددپارتمان داوري باید درون فدراسیون فوتبال ) 2

  

  ساختار دپارتمان داوري  7     

   

نـد گـردد   دپارتمان داوري باید حداقل از یک شخص خبره کارشناس و با تجربه در امور داوري بهـره م  )1

  .به منظور توسعه و بهبود داوري صرف کند درون دپارتمان و که وقت کامل خود را

د به این دپارتمـان در توسـعه و   عالوه بر آن، کارمندان دیگري با توجه به نیاز فدراسیون فوتبال می توانن )2

  .رفت داوري ملحق شوندپیش
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  داوري وظایف دپارتمان    8     

  

  :ذیل می باشد  به شرح دپارتمان داوري داراي وظایف اصلی

a(  کمک رساندن به کمیته داوران 

b( اجرائی هماهنگ با کمیته داوران  تصمیمات 

c( هم در ارتباط با پشتیبانی داورانانجام کلیه امور م 

d( لیه وظایف اجرایی دپارتمان داوريانجام ک 

e( کمیته داوران و براي توسعه و پیشـرفت داوري صـورت    انجام کلیه برنامه هایی که خط مشی آن توسط

 .پذیرفته است

f(  و ناظران داوري اساتیدداوران،  کورس هايسازماندهی کردن. 

g(  ته استتشکل یافتهیه و آماده سازي برنامه هاي آموزشی مرتبط با قوانین بازي که توسط فیفا. 

h( مستقیماً و یـا از طریـق دبیـر کـل فدراسـیون       به کمیته داوران که ارائه گزارش منظم از فعالیتهاي مربوطه

 .انجام می پذیرد فوتبال
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  موضوعات و منابع مالی  9     

  

د کـه  باید بودجه سـالیانه را پیشـنهاد دهـ    مربوط به کمیته داوران، دپارتمان داوريل هاي العمدر دستور  )1

   در مجتمـع قانونگـذاري بـه تصـویب نهـایی       وگردد می فوتبال ارائه به فدراسیون  پس از تائید کمیته داوران

آنکـه  ، مگردیگر نباید مهیا گـردد انتقال آن ما بین قسمتهاي  و امکان قطعی شدهاین بودجه بایستی . می رسد

 )همه بخشها( برنامه هاي داوري، فیفا این بودجه باید صرف مخارج . اجازه آنرا داده باشدصریحاً فدراسیون 

  .بانوان گردد و

، باید هزینه اي را شامل مأموریت روزانه و مخارج سفر، براي هـر  مربوطهتوسط قسمتهاي  هر فدراسیونی) 2

  .داورانش بپردازدمسابقه به 

  

  .IV   داوران  

  مقدمه   10       

  

تی حـداقل  داوران فدراسیون افرادي هستند که توسط فدراسیون و به عنـوان داور انتخـاب شـده انـد و بایسـ     

  :شرایط ذیل را دارا باشند 
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a(  بگذرانند که بـه ضـمیمه ایـن     گرفته اندکه در آن قرار  طبقه بنديآنها باید تست بدنی فیفا را با توجه به

اگر تفاوتی میان تست ضمیمه این کتابچه و تستی که در آئین نامـه هـاي   . کتابچه نوع تست آنها وجود دارد

مطلـب  فا براي ثبت نام داوران بین المللی، کمک داوران، داوران فوتسـال و داوران سـاحلی وجـود دارد،    فی

 .اعتبار اجرائی داردتر جدید

b( را طـی کننـد، در صـورت     نشان دهنده توانائی ایشان می باشـد که  آنها باید آزمونهاي پزشکی سالیانه را

گذارد، داوران باید فدراسیون مربوطه شان را فوراً در  داشتن مشکالت پزشکی که بر حرفه داوریشان اثر می

 .جریان این امر قرار دهند

c( را که توسط برد بـین المللـی فوتبـال گـردآوري شـده      یآنها باید تست مربوط به دانش داوري بر قوانین 

 .بگذرانند

  

  گروه بندي داوران  11     

  

کـرده و در آن  ایی کـه فدراسـیون سـازماندهی    هلیگبایستی با در نظر گرفتن  بندي داوران گروههر نوع  )1

 وه باید توسط فدراسیون و بر اساس نیازها و ردر هر گتعداد داوران . انجام پذیرد می نماید رده بازي برگزار
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 .ین گرددیعتختلف فاکتورهاي اقتصادي و جغرافیایی م )2

آن  چهـار گـروه ارشـد   . داردوجـود  فدراسـیون  در ی باشد که ناسب با تعداد لیگهایتتعداد داوران باید م )3

 : تشکیل گردندبه شرح ذیل  بایستی

a( حرفــه اي کــه توســط فدراســیون داورانــی هســتند کــه بــراي مســابقات و رقابتهــاي  :  گــروه اول

  .ندسازماندهی می شود انتخاب می گرد

b( لــی ري کــه در ســطح مداورانــی کــه در لیگهــا و رقابتهــاي نیمــه حرفــه اي و آمــاتو :  گــروه دوم

 .ندسازماندهی می شود انتخاب می گرد

c( که در رقابتهاي منطقه اي و استانی مورد استفاده قرار می گیرندهستندداورانی :  گروه سوم. 

d( داورانی که در لیگهاي پایه مورد استفاده قرار می گیرند:  گروه چهارم. 

در مواقع ضـروري  و تهاي در حال انجام فدراسیون باید داوران جایگزینی را مطابق با رقابهر فدراسیونی  )3

  .مورد استفاده قرار دهد
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  ابالغ داوران   12     

  

ابالغ داروان بخش اساسی توسعه داوران بشمار آمده و باید توسط کمیته داوران و با مشورت دپارتمـان   )1

رونـد  یا هـر شـخص دیگـري از فدراسـیون، اجـازه دخالـت در        اتحادیه و ،هیچ باشگاه. داوران صادر گردد

  .ابالغ داوران را ندارد صدور

 داورانی که .سطح مهارت و تجربه ایشان می باشد برگزیده شوندداوران باید براي مسابقاتی که مطابق با  )2

شـکی، بـدنی و   پزد می بایست از میان داورانی انتخاب گردند کـه تسـتهاي   به آنها ابالغ داوري داده می شو

قـرار   شده، مـورد ارزیـابی   تائید ستها توسط یک مدرس حرفه اي و این ت جملگیرانده باشند که فنی را گذ

  .خواهد گرفت

برند، بنابراین به آنهـا وقـت   بدر شرایط خوبی بسر و یا مسابقه قبل از یک رویداد ورزشی  بایستی داوران )3

  .ذخیره نمایند نیاز به قدري خود را براي شرایط استثنایی کافی بدهید که کامالً آماده باشند و انرژ
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  یشرفت و تنزل داوران پ  13     

  

 .میزان پیشرفت و تنزل داوران باید توسط کمیته داوران مورد بررسی قرار گیرد )1

رارگیـري داوران را در هـر   بایـد ترتیـب ق   در پایان هر فصل، کمیته داوران با همکاري دپارتمـان داوري  )2

 .نمایدماده نمراتی که ناظرین به آنها داده اند آگروه و گروه هاي ذخیره بر اساس 

به رده هاي پـائین تـر و گروههـاي     تعداد از داوران کمیته داوران در هر فصل باید تصمیم بگیرد که چه  )3

 .ههاي جانشین آنها ارتقاء سطح پیدا کنندبه گروه هاي باالتر و یا گرو ن تنزل پیدا کنند و چه تعداد جایگزی

  

  سنجش عملکرد داوران   14      

  

ي شـرط اکیـد بـرا   . نالیز عملکرد داور در مسـابقات قـرار دهـد   ران باید یک ناظر داوري را براي آداو کمیته

کمیتـه   نتیجتـاً،  .  آمـده اسـت   ئین نامـه درضمیمه این آبه طور خالصه و اجمالی  ابالغ به عنوان ناظر داوري 

  . مرتبط با داوران طرح ریزي و آماده نمایدداوران باید یک نمونه گزارش داوري را براي ثبت اطالعات 
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  براي و تمامی وقایع ثبت شده همانند دارائیهاي فدراسیون فوتبال هستند که بایستی توسط دپارتمان داوري 

  

  .هداري شوداز آنها نگیک مدت زمان طوالنی 

  

  تبلیغات اسپانسر  15      

  

در رقابتهاي داخلی که توسط فدراسیون برگزار می گردد، فدراسیون مـی توانـد بـر روي لباسـهایی کـه       )1

از هر گونه تبلیغ براي محصـوالتی کـه   . بلیغات انجام دهدتوسط عوامل رسمی مسابقات پوشیده می شوند ت

همچنـین هرگونـه شـعار    . آیـد ی باشند، به سختی ممانعت بعمل می م )کازینو(قمار بازي  داراي تنباکو و نیز

 .دمذهبی نیز ممنوع می باش سیاسی، نژاد پرستانه و

 cm2 200راهن مجاز بوده و سطح اشغال شده این تبلیغ نباید بیش از یتبلیغات فقط بر روي آستین هاي پ )2

و نباید هیچ گونه تبلیغی بـر روي آن   قسمت جلویی لباس براي عالمت و نشان رسمی فدراسیون بوده. باشد

 .همچنین تبلیغ بر روي یقه و پشت پیراهن نیز ممنوع است ،انجام پذیرد
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 با تبلیغات بر روي لباسهاي دو تیم  ستیتبلیغات بر روي لباس داوران، کمک داوران و داوران چهارم نبای )3

در مواردي که تبلیغات شـبیه هـم باشـند، داوران نبایـد     . داشته باشد یندیگر شرکت کننده در مسابقه همخوا

 .بپوشند را لباس اسپانسر

 .عواید عقد قراداد با اسپانسر می بایست مجدداً در زمینه داوري خرج گردد )4

  

V.    برنامه هاي توسعه داوري  

  

  مقدمه  16     

  

اید با برنامـه  این آکادمیها یا مدارس ب. ایجاد نماید فدراسیون باید آکادمیها یا مدارسی را براي توسعه داوري

  .گردندموزشی و توسط مربیان متخصص و داوران با تجریه راهبري هاي آموزشی و کمک آ
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  اهداف   17      

  

  :برنامه توسعه داوري داراي اهداف ذیل می باشد 

a( شده در همه مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون برگزار مـی گـردد،    توسعه و بهبود عملکرد داوران استفاده

 ها در سطح بین المللی می شوددرابنابراین باعث بهبود استاند

b( قوانین بازيیکنواخت  اطمینان از شرح، توصیف و بکاربردن 

c( یاز داوران در هر گروه وجود داردارائه کمک و برنامه هایی که بر اساس ن 

d( ر فدراسیونافزایش تعداد داوران د 

e( خصص داوريپرورش و تربیت اساتید و ناظران مت 

  

  موزشی داوران فعالیتهاي آ  18      

  

برنامه ها، دوره ها، جلسات، سمینارها و فعالیتهـاي  (فدراسیون فوتبال باید فعالیتهاي ذیل را سازماندهی نماید 

  ) :مختلف
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a( ه روز رسانی سالیانه براي داوران گروه یکهاي منظم و دوره هاي بسمینار  

b( 4و  3،  2ان گروه دوره ها و فعالیتهاي دیگر براي داور 

c( ي داوران رو به رشد و با استعدادبرنامه هایی برا 

d( فوتبال پایهمه هایی براي داوران برنا 

e( برنامه هایی براي داوران زن 

f( برنامه هایی براي داوران فوتسال 

g( فوتبال ساحلی ه هایی براي داورانبرنام 

h( برنامه هایی براي اساتید داوري 

i( ن داوريبرنامه هایی براي ناظرا 

  

  )نخبه(آموزش و تمرین داوران الیت   19

  

فدراسیون انتخاب می شود می بایسـت حمایـت    یک بازي در باالترین سطح فوتبال داوري که براي )1

 جسمانی، یک  ک تیم متخصص و متشکل از حداقل یک استاد داوري، یک مربی آمادگیی
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  .را داشته باشد پزشکبی فوتبال و یک ر، یک مروانشناس

نـالیز شـرایط بـازي بـراي داور فـراهم      د به همراه جلسات مـنظم آموزشـی و آ  برنامه هاي تمرینی ویژه بای) 2

برنامه هـاي حـال حاضـر    . حداقل یکبار در سال تشکیل گردد یک دوره آموزش مقدماتی که بایستی. گردد

هاي مربوطه برگزار دوره ها و جلسات داوران نخبه در فدراسیون  بعنوانفیفا و کنفدراسیون نیز ممکن است 

  .ضروري است) تئوري(و هم در کالس ) یعمل(هم در زمین بازي  ،موزش داورانآ. گردد

  

  داوران مستعد   20      

  

ان مستعد بایستی با یک ساختار توسعه جامع و کامل شناخته و پشتیبانی شوند که ممکن اسـت ایـن   داور )1

  .امر توسط یک مربی انجام پذیرد که ایشان را رهبري نماید

  :د نگرد ذیل براي تعیین داوران مستعد بایستی لحاظمعیارهاي  )2

a( سن و سال  

b( شرایط فیزیکی  

c( مهارت فنی  
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d( وانشناسیآمادگی ذهنی و ر  

e( سالمتی    

f( موزش و غیرهآ  

  

  جذب و ابقاء داوران    21     

  

a( مناسبی را به منظور  معیارو  نظور افزایش داوران فعال ایجاد کردهفدراسیون فوتبال باید راهکارهایی به م

 .وردبراي یک مدت زمان طوالنی بوجود آ ابقاء ایشان

b( هاي محلـی،  هکمیتـه هـاي داوران نـواحی مختلـف، ممکـن اسـت بـا باشـگا         یـاري تبال، به فدراسیون فو

دانـش جویـان کـالج هــا و    . ها و دانشـکده هـا بـه منظـور اسـتخدام داوران جدیـد در ارتبـاط باشـد        هدانشـگا 

 .ي مناسبی براي این منظور هستندهها همانند بازیکنان، کاندیدهادانشگا
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  متخصص داساتی   22      

  :متخصص ذیل ممکن است به منظور آموزش داوران تربیت شده و مورد استفاده قرار گیرند  انکارشناس

a( اساتید فنی براي داوران)مدرسان داوري(     

b(  ناظران      

c( مربیان آمادگی جسمانی.  

d(   متخصصان آماده سازي ذهنی  

 e( کارشناس تغذیه    

f( ال مربیان فوتب  

  

  سرفصلهاي آموزشی  23     

  

بصورت دوره اي و بـراي تقویـت برنامـه هـاي آموزشـی داوري،       ها بایستی متناوباً ، فیفا و کنفدراسیون )1

 تهیه توسط فیفا  هفدراسیون ها الزاماً باید از مواردي ک. آموزشی براي فدراسیون ها فراهم نمایند سرفصلهاي
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 .استفاده نمایند که از یکنواختی در اجراي صحیح قانون اطمینان حاصل نمایند آوري گردیدهو گرد

 :ل مااین موارد ش )2

a( قوانین بازي و شرح و توصیف آن از اسالیدهاي آموزشی و فیلم  تهیه  

b( لعمل ها براي داوراندستورا و اسالید از فیلم تهیه 

c( نهایی که توسط کنفدراسیون ها و فدراسیون فا یا آعیتهاي بازي در مسابقات فیوض فیلم هایی ازآنالیز

 گرددمربوطه سازماندهی می 

اجع ذي صالح مورد موزشی را منطبق با قوانین بازي که توسط مرهر فدراسیونی می تواند سرفصلهاي آ )3

  .تائید قرار گرفته گردآوري نماید

      24   ---------  
گـردآوري و اجـراي آن از   ) 1388اسفند  29(   2010مارچ  19در  یئت رئیسه فیفا توسط ه اساسنامهاین ) 1

  .الزامی است)  1389فروردین  12(  2010  ریل پآاول 

)  1389فـروردین   12(   2010ریل جباري توسط فدراسیون ها از اول آپنامه باید بصورت امواد این اساس )2

  .اجرا گردد

  

  

 davaran.ir   سایت داوران 



  

VII . ضمائم:  

  گی جسمانی براي داوران و کمک داوران تست اماد

  مقدمه

  

تست اول انـدازه  . جسمانی براي داوران و کمک داوران فوتبال به دو بخش تقسیم می گرددتست آمادگی 

ت دوم انـدازه گیـري ظرفیـت دویـدن     متـر و تسـ   40گیري ظرفیت دویدن هاي سـرعتی و تکـراري در هـر    

براي یکنواخت شدن، تسـت بـر روي پیسـت دو میـدانی     . تبصورت تکراري اسو متر  150تروال در هر نیا

توصـیه مـی گـردد کـه تسـت      . می باشد استفاده از کفش استوك دار در طول تست ممنوع. انجام می گردد

مبـوالنس و شخصـی   انی و مورد تائید راهبـري گـردد و آ  مادگی جسمانی توسط یک استاد آمادگی جسمآ

  .ضور داشته باشندزمان تست بایستی حشنایی دارد در کل که به کمکهاي اولیه آ

  

  نحوه اجرا: تست اول 

  

 محاسبه الکترونیکی زمان  غاز و پایان تست قرار داده می شود، امکانیک مدخل الکترونیکی در نقطه آ )1
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 .می نماید کنترل، زمان را با کورنومترمادگی جسمانی با تجربهوجود ندارد، یک مربی آ )2

ی طـی  عتیدن سـر دقیقه استراحت بعد از هر دو 30/1را با ماکزیمم متري  40ت مسافداوران شش مرتبه  )3

 .)ندوهنگام بازگشت به نقطه شروع راه می ر( می نمایند

متـر از خـط اسـتارت فاصـله      5/1با قراردادن قسمت جلویی پا بر روي خطـی کـه    دویدن سرعتی شروع )4

 .بیشتري پیدا می کند شتاب ،دارد

امیکه ممتحن به وي می گوید که زمان مدخل الکترونیکی براي به صف ایستاده و هنگ تک تکداوران  )5

 .شروع آماده است، تصمیم می گیرد که در هر زمان کار خود را شروع نماید

 .اگر داور مردود شود به او یک فرصت دیگر داده می شود )6

 شش دوي سرعتی را مردود شود، بالفاصله به او یـک فرصـت دیگـر   از ا کمک داوري یکی اگر داور ی )7

مـردود شـود، ممـتحن     اگر ایشـان مجـددا  . مرتبه دویدن داده می شودبعد از شش ) فقط یک فرصت دیگر(

  . تست وي را مردود اعالم می نماید

  زمان: تست اول 

  

، براي هر کـدام  یکثانیه براي کمک داوران گروه  6، یکثانیه براي داوران گروه  2/6ماکزیمم زمان  )1

 .سرعتی دناز شش دوی

  

 davaran.ir   ران سایت داو



 

دو، براي هـر کـدام   ثانیه براي کمک داوران گروه  6/ 2، دوثانیه براي داوران گروه  4/6ماکزیمم زمان  )2

 .سرعتی از شش دویدن

سه  هايثانیه براي کمک داوران گروه 6/ 4، سه و چهار ايههثانیه براي داوران گرو 6/6ماکزیمم زمان  )3

 .سرعتی دن، براي هر کدام از شش دویو چهار

ثانیه براي کمک داوران بین المللی زن، براي  6/ 4 ،ثانیه براي داوران زن گروه یک 6/6یمم زمان ماکز )4

 .سرعتی دنهر کدام از شش دوی

 زن داوران ثانیه بـراي کمـک   6/ 6 ،دو، سه و چهار هايزن گروه داوران  ثانیه براي 8/6ماکزیمم زمان  )5

 .سرعتی دن، براي هر کدام از شش دویاین گروهها

NB : دقیقه باشد  6-8  باید 2و  1زمان استراحت بین تست.  

  

  روش اجرا: تست دوم 

  

 .و مطابق زمان در نظر گرفته شده را اجرا نمایند متر 50متر دویدن با راه روي  150ن باید داورا )1

 10متر یا  4000مرتبه و برابر با مجموع  20متري به تعداد  50متر دویدن و راه رفتن در مسیر  150داوران  )2

 .متري بر روي پیست دو میدانی را تکرار خواهند نمود 400دور 
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مخروط عالمـت گـذاري مـی گـردد،      4که توسط  به منطقه راه روي  سوت صدايهر داور باید قبل از  )3

 راهاهایش را در منطقـه  پز اگر داوري نتواند یکی ا). متر 150متر عقب تر از عالمت  3متر جلوتر و 3(برسد 

اگر داور این . قضیه را مشاهده می کند، عالمت می دهد و به داور تذکر می دهدروي بگذارد، ممتحن این 

 .داور باید دویدن را متوقف کرده و بایستد ،کار را براي دوم تکرار نماید، ممتحن عالمت داده

به این منظور یک ممتحن با پـرچم در  . ز کندرا آغاسوت بعدي دویدن صداي داور نباید قبل از شنیدن  )4

پـرچم خـود را بـه     ،وي قبل از شنیدن صداي سـوت . نقطه اي که داور باید دویدن را شروع نماید می ایستد

سوت را شنید، پرچم خـود را   يهنگامیکه صدا. خط نگه می دارد و مسیر را می بنددصوت افقی در جلوي 

 .د بدوندواننپائین آورده، بطوریکه داوران بت

، چهـار  اسـت  اگر اجـرا شـدنی  . نفر را در بردارد 6اي کوچکی می دوند که ماکزیمم هداوران در گروه )5

 .وه را یک ممتحن در کل زمان تست کنترل می نمایدیرند، که هر گرگروه در وضعیت استارت قرار می گ

 .نیاز می باشدسوت و مسیر دویدن و راه رفتنی که مشخص شده مورد  براي این تست کورنومتر ، )6

  

  زمان:  2تست 

  

  زمان تست مردان )1
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a(  ثانیه طی  35متري و راه رفتن را در  50مسیر  و ثانیه 30متر را در  150مسافت داوران گروه یک باید

  .نمایند

b(  ه طی کنندثانی 40متري و راه رفتن را در  50مسیر  و ثانیه 30متر را در  150کمک داوران باید.  

c ( ثانیه طی کنند 40متري و راه رفتن را در  50ثانیه مسیر   30متر را در 150داوران گروه دو باید.  

d ( ثانیه طی کنند 50متري و راه رفتن را در  50ثانیه مسیر  30متر را در  150کمک داوران باید.  

e ( ثانیـه طـی    40متـري و راه رفـتن را در    50ثانیه مسیر  35متر را در  150باید سه و چهار داوران گروه

  .کنند

f (ثانیـه   50متري و راه رفـتن را در   50ثانیه مسیر  35متر را در 150باید  گروه سه و چهار کمک داوران

  .طی کنند

  

  زمان تست زنان) 2

a(  ثانیه طی کنند 40متري راه رفتن را در  50ثانیه و مسیر  35متر را در  150باید  یکداوران گروه. 

b( ثانیـه طـی    45متري راه رفـتن را در   50ثانیه و مسیر  35متر را در  150باید  گروه یک داوران کمک

 .کنند
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c(  ثانیـه   45متـري راه رفـتن را در    50ثانیه و مسـیر   35متر را در  150باید  ،سه و چهار دوداوران گروه

 .طی کنند

d(  50متري راه رفتن را در  50ثانیه و مسیر  35متر را در  150د بایگروه دو، سه و چهار  کمک داوران 

 .ثانیه طی کنند

  

  مادگی جسمانی فیفا براي داوران فوتسالتست آ

  مقدمه

  

  .تست آمادگی جسمانی فیفا براي داوران فوتسال از سه قسمت تشکیل گردیده است

دقیقه  20 ر در طول مسابقه با دو نیمهتست اول یا قسمت اول آن به منظور اندازه گیري تحمل و پایداري داو

  .)زمان اصلی بازي( اي است

  .هسته دویدن در فواصل کوتاه استري سرعت و توانایی شتاب گرفتن و آتست دوم به منظور اندازه گی

تست سوم به منظور اندازه گیري توانایی تغییر جهت سریع و استفاده از انـواع مختلـف دویـدن بـا توجـه بـه       

کفش استوك . خواهد شدانجام بر روي پیست دو میدانی  لبه دلیل یکنواختی، تست او. ستشرایط بازي ا

  .تست دوم و سوم در زمین فوتسال اجرا خواهد شد .مورد استفاده قرار گیردتستها استفاده  در دار نباید

  :مادگی جسمانیترتیب تست آ
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      متر دویدن 1000 )1

      استراحتدقیقه  15 )2

    تست سرعت )3

  دقیقه استراحت پنج )4

    ) چابکی(تست چاالکی  )5

      دقیقه استراحت پنج )6

    تست سرعت )7

  دقیقه استراحت 5 )8

  تست چاالکی )9

  

  روش اجرا: تست اول

  

  .متر را در زمان معین می دود 1000داور  ،با عالمت شروع
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  زمان: تست اول 

  

  :مان تست براي مردان ز )1

a(  دقیقه بدوند 4متر را در زمان  000داوران بین المللی می بایست. 

b(  دقیقه بدوند 10/4متر را در زمان  1000داوران دیگر می بایست. 

  :زمان تست براي زنان ) 2 

     a(  دقیقه بدوند 10/4متر را در  1000داوران بین المللی باید.  

     b(  دقیقه بدوند 20/4متر را در  1000داوران دیگر باید.  

  

  روش اجرا: تست دوم 

  

بار طـی مـی    4ت را این مساف(ر مطابق با زمان می دود مت 10متر را بین دو خط با فاصله  40داور مسافت  )1

 )کند

 10داور قسمت جلوي پاي خود را پشت خط شروع قرار می دهد، بـا سـرعت بـه سـمت جلـو و فاصـله        )2

 اید یکی از پاهایش را روي خط قرار دهد، سپس بر می گردد و با سرعت به او حداقل ب. متري می دود
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 .این نوع دویدن را براي بار دوم نیز انجام می دهد. سمت نقطه شروع می دود )3

 .خط پایانی را قطع می کند متوقف می گرددهنگامیکه داور  ،زمان )4

 

  زمان: تست دوم 

  

  :ي مردان زمان تست برا )1

a(  متر  40داوران بین المللی باید)ثانیه طی کند 10را در ) 4×  10. 

b(  متر  40داوران دیگر باید)ثانیه طی کند 11را در ) 4×  10. 

  : زمان تست براي زنان) 2

a(  متر  40داوران بین المللی باید)ثانیه طی کند 11را در ) 4×  10. 

b(  متر  40داوران دیگر باید)ثانیه طی کند 12را در ) 4×  10. 

  

  روش اجرا: تست سوم 

  

بـه  متر را با دودیدن به سمت جلو، دویدن بـه پهلـو و    70همانطور که در شکل نشان داده شد داور مسیر  )1

 .پشت دویدن مطابق با زمان موجود می دود
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 .ند شتاب گیردخط استارت باشد که براي دویدن بتواپشت متر  5/1پاي جلوي داور باید  )2

مـی کنـد بـراي وي     عبـور خـط شـروع را   ازداور  هنگامیکه ،زمان. داور با سرعت به سمت جلو می دود )3

 .محاسبه می شود

 .گردد با سرعت و به سمت جلو طی می کند و سپس به سمت عالمت برمیمتر را 30او  )4

 .رددمتر را طی می کند و به سمت عالمت برمی گ 10وي سپس به پهلوي چپ می دود و  )5

می دود و به سمت عالمـت برمـی    تمتري که باقیمانده به پهلوي راس 10سپس براي دویدن در مسافت  )6

 .گردد

 .متر را به سمت عقب می دود و می چرخد 10سپس  )7

 .متر را با سرعت به سمت خط پایان می دود 20در پایان مسافت  )8

  

  زمان: تست سوم

  

  :زمان تست براي مردان  )1

a(  بایستی تست چاالکی داوران بین المللی)ثانیه طی نمایند 5/20را در ) چابکی. 
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b(  بقیه داوران بایستی تست چاالکی)ثانیه طی نمایند 5/21را در ) چابکی. 

  

  :زمان تست براي زنان  )2

a(  ثانیه طی نمایند 5/21داوران بین المللی بایستی تست چاالکی را در. 

b( ثانیه طی نمایند 5/22تست چاالکی را در  بقیه داوران بایستی. 

  

  تست بدنی فیفا براي داوران فوتبال ساحلی

  مقدمه

  

  .بخش می باشد 3این تست داراي 

دقیقه اي تشـکیل گردیـده سـنجیده     12در بخش اول یا تست اول توان داور در طول مسابقه که از سه زمان 

  .می شود

  .ویدن در طول فواصل کوتاه سنجیده می شوددر تست دوم سرعت و توانایی سریع و آهسته د

  .ی و دویدن به طرق مختلف در طول مسابقه سنجیده می شودندر تست سوم توانایی تغییر جهت هاي ناگها

  .براي یکنواختی در اجراي آن، تست ها بایستی بر روي ماسه خشک زمین فوتبال ساحلی گرفته شود

  :ترتیب این تست به شرح ذیل است 
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    ر دویدنمت 600 )1

      دقیقه استراحت 15 )2

    تست سرعت )3

  دقیقه استراحت 5 )4

    تست چابکی  )5

      دقیقه استراحت 5 )6

    تست سرعت )7

  دقیقه استراحت 5 )8

  تست چابکی )9

  

  روش اجرا : تست اول 

  

ک دور از قسـمت بیرونـی یـ    10. (ع به دویدن می کندمتر را شرو 600، داور با عالمت دادن در نقطه شروع

  .مطابق با زمان در نظر گرفته شده ،متر 15×  15مربع 
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  تجهیزات

a(  متر از ماسه خشک 15یک زمین مربع با اضالع در چهار مخروط 

b( یک کورنومتر دستی کوچک. 

 

  زمان: تست اول 

  

  :زمان تست براي مردان  )1

a(  دقیقه بدوند 4متر را در  600داوران بین المللی بایستی. 

b(  دقیقه بدوند 10/4متر را در  600بقیه داوران بایستی. 

  :زمان تست براي زنان  )2

a(  دقیقه بدوند 10/4متر را در  600داوران بین المللی بایستی. 

b(  دقیقه بدوند  20/4متر را در 600بقیه داوران بایستی. 
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  روش اجرا: تست دوم 

  

غـاز مـی   اسـتارت آ خـط   داور با قرار دادن یکی از پاهاي خود جلوتر از پاي دیگـر، دویـدن را از پشـت    )1

 .نماید

متر می دود و حداقل یکی از پاهایش باید خـط را لمـس    10داور با سرعت هر چه تمامتر به سمت خط  )2

 .کند

 .وي باید چهار مرتبه این کار را انجام دهد. برگشته و سریع به سمت خط شروع می دود سپس  )3

 .به محض اینکه داور خط پایانی را گذراند، زمان متوقف می شود )4

  

  تجهیزات

a( چهار مخروط روي زمین ماسه خشک 

b( یک کورنومتر دستی کوچک. 
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  زمان:  2تست 

  

  :زمان تست براي مردان  )1

a(  ثانیه طی نمایند 3/11متر را در  4×  10داوران بین المللی بایستی. 

b(  ثانیه طی نمایند 12متر را در  4×  10بقیه داوران بایستی. 

  :زمان تست براي زنان  )2

a( ثانیه طی نمایند 12متر را در  4×  10لمللی بایستی داوران بین ا. 

b(  ثانیه طی نمایند 3/12متر را در  4×  10بقیه داوران بایستی. 

  

  روش اجرا: 3تست 

  

 Bایستاده و با عالمت ممتحن و به پهلوي راست بـه سـمت مخـروط     Aداور موازي و در کنار مخروط  )1

 . می دود

 .به عقب می دود Cط را دور زده و به سمت مخرو Bسپس مخروط  )2
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ایــن (عبــور مــی نمایــد  Fو  D  ،Eبــه مــدل زیگــزاگ از مخروطهــاي را دور زده و  Cســپس مخــروط  )3

 )متري از یکدیگر قرار دارند 33/3مخروطها در فاصله 

 .می دود Gرا دور زده و به سرعت به سمت مخروط  Fسپس مخروط  )4

رسـید زمـانش محاسـبه     Hه به مخروط را دور زده و به پهلوب چپ می دود و زمانیک Gسپس مخروط  )5

  .می گردد

  

  تجهیزات

a( 8 مخروط بر روي زمین ماسه اي خشک. 

b( یک کورنومتر دستی کوچک. 

  

  زمان:  3تست 

  

  :زمان تست براي مردان ) 1

a(  ثانیه طی کنند 20داوران بین المللی بایستی این مسافت را در. 

b(  ثانیه طی کنند 22بقیه داوران بایستی این مسافت را در. 
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  :زمان تست براي زنان  )2

a(  ثانیه طی کنند 22داوران بین المللی بایستی این مسافت را در. 

b(  ثانیه طی کنند 25بقیه داوران بایستی این مسافت را در.  
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