اعالمها
به روزرسانی  :آبان 1399

در این بخش ،اعالمهای استاندارد که میبایست توسط داور برای کنترل مسابقه استفاده شود آورده شده است .این
اعالمها کامل نبوده و در صورت نیاز از لغات دیگری میتوان استفاده کرد.
 .1قبل از مسابقه
.1.1

لباس:
 .1.1.1اجازه دهید لباستان را چک کنم.
 .1.1.2نام شما پشت پیراهن خیلی بزرگ است.
 .1.1.3نام شما پشت پیراهن خیلی کوچک است.
 .1.1.4نام پشت پیراهن شما مطابق با نام شما در لیست فدراسیون نمی باشد )BWF( .
 .1.1.5نام شما پشت پیراهن اجباری است.
 .1.1.6نام باید نزدیک باالی پیراهن باشد.
 .1.1.7نام تیم (استان/باشگاه ).../پشت پیراهن اجباری است.
 .1.1.8نام تیم (استان/باشگاه ).../پشت پیراهن خیلی بزرگ است.
 .1.1.9نام تیم (استان/باشگاه ).../پشت پیراهن خیلی کوچک است.
 .1.1.10تعداد تبلیغات روی لباس شما بیشتر از حد مجاز است.
 .1.1.11اندازه تبلیغ خیلی بزرگ است.
 .1.1.12شما بیشتر از یک تبلیغ در باند تبلیغاتی دارید.
 .1.1.13شما تبلیغ قابل مشاهدهای روی لباسی که زیر لباس اصلی پوشیدهاید دارید.
 .1.1.14رنگ لباس شما ،کامال متفاوت از حریفتان نیست.
 .1.1.15شما باید لباس همرنگ با یار خود بپوشید.
 .1.1.16آیا لباس به رنگ دیگری هم دارید؟
 .1.1.17شما باید رنگ لباس خود را تغییر دهید.
 .1.1.18اگر پیراهن خود را عوض نکنید جریمه خواهید شد.
 .1.1.19رنگ حروف پشت پیراهن باید متضاد با رنگ پیراهن باشد.
 .1.1.20حروف پشت پیراهن ( نام و نام تیم) باید یکرنگ باشد.
 .1.1.21حروف پشت پیراهن باید با حروف بزرگ باشد.
 .1.1.22حروف پشت پیراهن باید با حروف التین باشد.
 .1.1.23ترتیب حروف اشتباه است.
 .1.1.24پوشاندن (حروف و تبلیغات روی پیراهن) مجاز نمی باشد.
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 .1.2قرعه کشی:
 .1.2.1برای قرعه کشی بیایید.
 .1.2.2شما برنده قرعه هستید.
 .1.2.3کدام را انتخاب می کنید؟
 .1.2.4زننده سرویس کیست؟
 .1.2.5زمین خود را انتخاب کنید.
 .1.2.6گیرنده سرویس کیست؟
 .1.2.7حریف ابتدا گیرنده سرویس را انتخاب کرده است ،بنابراین شما زننده سرویس خواهید بود.
 .1.2.8حریف ابتدا زننده سرویس را انتخاب کرده است ،بنابراین شما گیرنده سرویس خواهید بود.
 .1.2.9حریف زمین را انتخاب کرده است .آیا می خواهید ابتدا زننده سرویس یا گیرنده سرویس باشید؟
 .1.3باقیمانده:
 .1.3.1تلفن همراه خود را خاموش کنید.
 .1.3.2وسایل خود را کامالً در سبد قرار دهید.
 .1.3.3آماده بازی شوید.
 .2شروع مسابقه
 .2.1مقدمه و اعالم ها
 W/X/Y/Zنام بازیکنان هستند و  A/B/C/Dنام تیم ها هستند .برای شروع گیم اول مسابقه  ،داور باید اعالم کند :
 .2.1.1مسابقات یکنفره آزاد
"خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من’A ، X’ ،؛ و در سمت چپ من .’B ، Y’ ،زننده سرویس ’ ‘X؛
برابر صفر؛ سرویس".
{خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من( ،نام بازیکن)(،نام تیم)؛ و در سمت چپ من( ،نام بازیکن)(،نام تیم) .زننده سرویس (نام بازیکن)؛
برابر صفر؛ سرویس}.

 .2.1.2مسابقات یکنفره تیمی
"خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من’X ، A’ ،؛ و در سمت چپ من .’Y ، B’ ،زننده سرویس ’ ‘A؛
برابر صفر؛ سرویس".
{خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من( ،نام تیم)(،نام بازیکن)؛ و در سمت چپ من( ،نام تیم)(،نام بازیکن) .زننده سرویس (نام تیم)؛
برابر صفر؛ سرویس}.
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 .2.1.3مسابقات دونفره آزاد
"خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من ’A ، W’ ،و ’‘B ، X؛ و در سمت چپ من ‘C ، Y’ ،و ’.‘D ، Z
زننده سرویس ’ ‘Xبه ’‘Y؛ برابر صفر؛ سرویس".
{خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من( ،نام بازیکن)(،نام تیم) و (نام بازیکن)(،نام تیم)؛ و در سمت چپ من( ،نام بازیکن)(،نام تیم) و (نام
بازیکن)(،نام تیم) .زننده سرویس (نام بازیکن) به (نام بازیکن)؛ برابر صفر؛ سرویس}.

اگر بازیکنان دونفره از یک تیم بودند ،نام تیم را پس از اعالم نام دو بازیکن اعالم کنید( .بطور مثال
’ Wو )A ,‘X
 .2.1.4مسابقات دونفره تیمی
"خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من W’ ، ‘A’ ،و  ‘X؛ و در سمت چپ من Y’ ، ‘B’ ،و  .‘Zزننده
سرویس’’A؛ ’ Xبه  ‘Y؛ برابر صفر؛ سرویس".
{خانم ها و آقایان؛ در سمت راست من( ،نام تیم) ( ،نام بازیکن) و (نام بازیکن)؛ و در سمت چپ من( ،نام تیم) ( ،نام بازیکن) و (نام
بازیکن) .زننده سرویس (نام تیم)؛ (نام بازیکن) به (نام بازیکن) ؛ برابر صفر ؛ سرویس}.

 .2.2در شروع گیم دوم داور باید اعالم کند :
گیم دوم ،برابر صفر ،سرویس.
( مگر اینکه در زمان استراحت خطایی برای رفتار ناشایست رخ داده باشد).
 .2.3در شروع گیم نهایی داور باید اعالم کند :
گیم نهایی ،برابر صفر ،سرویس.
( مگر اینکه در زمان استراحت خطایی برای رفتار ناشایست رخ داده باشد).
 .3در طول بازی
 .3.1در جریان بازی ،خطاها:
 .3.1.1سرویس عوض
 .3.1.2خطا
 .3.1.3بجا
 .3.1.4اوت
 .3.1.5استراحت
 .3.1.6بازی بجا
 .3.1.7زمین ها عوض
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 .3.1.8شما زمین ها را عوض نکردهاید.
 .3.1.9زمین  20 ....ثانیه (اگر بیشتر از یک زمین استفاده می شود شماره زمین اعالم گردد).
 ... .3.1.10امتیاز گیم  ، ...مثال  20امتیاز گیم  ، 6یا  29امتیاز گیم .28
 ... .3.1.11امتیاز بازی  ، ...مثال  20امتیاز بازی  ،8یا  29امتیاز بازی .28
 ... .3.1.12امتیاز گیم برابر ،مثال  29امتیاز گیم برابر.
 ... .3.1.13امتیاز بازی برابر ،مثال  29امتیاز بازی برابر.
 .3.1.14داور سرویس ،لطفاً عالمت دهید.
 .3.1.15شما در زمین حریف به توپ ضربه زدید.
 .3.1.16توپ به شما برخورد کرد.
 .3.1.17شما به تور برخورد کردید.
 .3.1.18شما به پایه برخورد کردید.
 .3.1.19توپ دیگری وارد زمین شده است.
 .3.1.20توپ تمرکز شما را برهم نزد.
 .3.1.21شما مانع ضربه حریف خود شدید.
 .3.1.22شما عمداً تمرکز بازیکن حریف را بهم زدید.
 .3.1.23شما دوبار به توپ ضربه زدید.
 .3.1.24شما توپ را حمل کردید.
 .3.1.25شما به زمین حریف تجاوز کردید.
 .3.2زدن و دریافت سرویس
 .3.2.1محوطه سرویس راست
 .3.2.2محوطه سرویس چپ
 .3.2.3شما در هنگام سرویس توپ را از دست دادید.
 .3.2.4قبل از آماده شدن گیرنده سرویس نزنید.
 .3.2.5گیرنده سرویس آماده نبود.
 .3.2.6زننده سرویس آماده نبود.
 .3.2.7یار شما آماده نبود.
 .3.2.8حریف شما آماده نبود.
 .3.2.9شما برای برگشت دادن سرویس تالش کردید.
 .3.2.10شما از محوطه سرویس اشتباه ،سرویس زدید.
 .3.2.11شما خارج از نوبت سرویس زدید.
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 .3.2.12شما خارج از نوبت سرویس را دریافت کردید.
 .3.2.13شما مانع دید گیرنده سرویس شدید.
 .3.2.14شما و یارتان هر دو به توپ ضربه زدید.
 .3.3تعویض توپ
 .3.3.1آیا توپ خوب است؟
 .3.3.2توپ را عوض کنید.
 .3.3.3توپ را عوض نکنید.
 .3.3.4عوض کنید
 .3.3.5عوض نکنید
 .3.3.6توپ را برگردانید.
 .3.3.7شما باید برای تعویض توپ از من اجازه بگیرید.
 .3.3.8توپ را تست کنید.
 .3.3.9توپ را تست نکنید.
 .3.4اعالم داورخط  /سیستم بازبینی
 .3.4.1داور خط ،لطفاً عالمت دهید.
 .3.4.2من به طور واضح توپ را داخل دیدم.
 .3.4.3من به طور واضح توپ را خارج دیدم.
 .3.4.4داورخط صحیح اعالم کرد.
 .3.4.5اصالح می شود ،داخل
 .3.4.6اصالح می شود ،اوت
 .3.4.7دیده نشد.
 .3.4.8شما فوراً درخواست بازبینی نکردید.
 .3.4.9شما درخواست بازبینی دیگری در این گیم ندارید.
" .3.4.10نام بازیکن" درخواست بازبینی برای اعالم داخل.
 " .3.4.11نام بازیکن" درخواست بازبینی برای اعالم اوت.
 .3.4.12سیستم بازبینی نتیجه را مشخص نکرد.
 .3.4.13درخواست بازبینی پذیرفته نشد (نتیجه بازبینی).
 .3.4.14یک درخواست بازبینی باقی مانده است.
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 .3.4.15هیچ درخواست بازبینی باقی نمانده است.
 .3.4.16سیستم بازبینی کار نمی کند ،درخواست بازبینی را نمی توان انجام داد.
 .3.4.17در حال حاضر سیستم بازبینی کار می کند ،درخواست بازبینی را می توان انجام داد.
 .3.5تأثیرگذاری بر مسئولین فنی :
 .3.5.1شما سعی کردید داور سرویس را تحت تأثیر قرار دهید.
 .3.5.2شما سعی کردید داور خط را تحت تأثیر قرار دهید.
.3.5.3شما نباید داور خط را تحت تأثیر قرار دهید.
 .3.5.4شما نباید داور سرویس را تحت تأثیر قرار دهید.
 .3.5.5قبل از تصمیم داور خط ،فریاد نزنید یا عالمت ندهید.
 .3.6مربیگری

:

 .3.6.1مربی (مربیان) به صندلی خود (صندلی هایتان) برگردید.
 .3.6.2مربی شما تمرکز حریف را بهم زد.
 .3.6.3مربی شما در بازی اختالل ایجاد کرد.
 .3.6.4بدنبال راهنمایی گرفتن نباشید.
 .3.6.5در طول رالی راهنمایی نکنید.
 .3.6.6روی تابلوی تبلیغات ‘پا’ نگذارید.
 .3.6.7از روی صندلیتان تا زمانیکه رالی تمام نشده است بلند نشوید.
.3.7

مصدومیت
 .3.7.1آیا خوب هستید؟
 .3.7.2آیا میتوانید بازی را ادامه دهید؟
 .3.7.3آیا به دکتر نیاز دارید؟
 .3.7.4آیا بازی را واگذار میکنید؟
 .3.7.5شما فقط یکبار در بازی میتوانید ،درخواست حضور پزشک برای استفاده از اسپری را داشته باشید.
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 .3.8تمیز کردن زمین
 .3.8.1لطفاً زمین را تمیز کنید.
 .3.8.2نشان دهید کدام قسمت زمین تمیز شود.
 .3.8.3با پای خود زمین را تمیز کنید.
 .3.8.4عرقتان را روی زمین نریزید.
 .3.8.5عمداً به زمین نیفتید.
 .3.9بازی بدون وقفه
 .3.9.1داخل زمین ( اشاره به اینکه بازیکن به داخل زمین برگردد).
 .3.9.2تأخیر نداشته باشید.
 .3.9.3سرویس (تأخیر در زدن سرویس)
 .3.9.4بازی را ادامه دهید.
 .3.9.5باید بازی را ادامه دهید (در صورت ادامه ندادن کارت داده می شود).
 .3.9.6بازی باید بدون وقفه باشد.
 .3.9.7بازیکنان به زمین برگردید.
" .3.9.8نام بازیکن" به زمین برگردید.
 .3.9.9سریعتر آماده شوید.
 .3.9.10فقط سریع از حوله استفاده کنید.
 .3.9.11فقط سریع از نوشیدنی استفاده کنید.
 .3.10رفتار ناشایست
.3.10.1
.3.10.2
.3.10.3
.3.10.4
.3.10.5
.3.10.6
.3.10.7
.3.10.8

بیایید اینجا.
مشت خود را به سمت حریفتان نشان ندهید.
به سمت حریف خود فریاد نکشید.
شما باید حداکثر تالش خود را انجام دهید.
شما باید قبل از شادی کردن دست بدهید.
"نام بازیکن" اخطار برای رفتار ناشایست
"نام بازیکن" خطا برای رفتار ناشایست
"نام بازیکن" سلب صالحیت برای رفتار ناشایست
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 .3.11تعویق بازی
 .3.11.1بازی به تعویق افتاد
 .3.12باقیمانده
.3.12.1
.3.12.2
.3.12.3
.3.12.4

تابلو امتیازات کار نمی کند.
پیراهن جدید شما باید همرنگ و طرح مشابه پیراهن اصلی شما باشد.
توپ را به طور صحیح برگردانید.
آیا آمادهاید؟

 .4توضیحات برای اعالمهای خطای سرویس
 .4.1خطای سرویس اعالم شد ،باالتر از حد مجاز
 .4.2خطای سرویس اعالم شد ،میله
 .4.3خطای سرویس اعالم شد ،پا
 .4.4خطای سرویس اعالم شد  ،عدم یکنواختی
 .4.5خطای سرویس اعالم شد  ،پرک
 .4.6خطای سرویس اعالم شد  ،تأخیر غیرضروری
 .4.7خطا سرویس اعالم شد ،پرواز توپ
 .4.8خطا سرویس اعالم شد ،از دست دادن توپ
 .4.9خطای سرویس اعالم شد ،خطای گیرنده اعالم شد ،بجا
 .4.10خطای گیرنده سرویس ،پا
 .4.11خطای زننده سرویس ،پا
 .4.12خطای گیرنده سرویس ،تأخیر غیرضروری
 .4.13خطای زننده سرویس ،تأخیر غیر ضروری
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 .5توضیحات برای اخطارها و خطاها (کارت زرد و قرمز)
 .5.1استفاده نامناسب از راکت
 .5.2شما راکت خود را به طور خطرناک پرتاب کردید.
 .5.3استفاده از کلمات نامناسب.
 .5.4از لحن نامناسب استفاده کردید.
 .5.5شما به سمت حریف فریاد کشیدید.
 .5.6شما مشت خود را به سمت حریفتان نشان دادید.
 .5.7شما سعی کردید داور سرویس را تحت تأثیر قرار دهید.
 .5.8شما سعی کردید داور خط را تحت تأثیر قرار دهید.
 .5.9استفاده نامناسب از توپ.
 .5.10شما سرعت توپ را تغییر دادید.
 .5.11رفتار فیزیکی نامناسب.
 .5.12استفاده نامناسب از تجهیزات.
 .5.13شما به تابلو تبلیغات لگد زدید.
 .5.14شما به تور ضربه زدید.
 .5.15شما به صندلی ضربه زدید.
 .5.16شما به جعبه تجهیزات ضربه زدید.
 .5.17شما به دستگاه اندازه گیری خطای سرویس ضربه زدید.
 .5.18تأخیر
 .5.19شما هنگام سرویس تأخیر داشتید.
 .5.20شما از دستورات من سرپیچی کردید.
 .5.21شما از ادامه بازی خودداری کردید.
 .5.22شما بدون اجازه زمین را ترک کردید.
 .5.23رفتار غیرورزشی.
 .5.24شما حرکت ناپسند انجام دادید.
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 .5.25شما به طرز غیر ورزشی شادی کردید.
 .5.26تلفن همراه شما زنگ خورد.
 .6پایان گیم  /بازی
 .6.1گیم
 .6.2برنده گیم اول  ( .....نام بازیکن یا بازیکنان ،یا نام تیم در مسابقات تیمی) ( .....امتیاز)
 .6.3برنده گیم دوم  ( .....نام بازیکن یا بازیکنان ،یا نام تیم در مسابقات تیمی) ( .....امتیاز)
 .6.4یک گیم برابر
 .6.5برنده بازی  ( .....نام بازیکن یا بازیکنان ،یا نام تیم در مسابقات تیمی) ( .....امتیاز)
( ..... .6.6نام بازیکن) بازی را واگذار کرد ،برنده بازی ( .....نام بازیکن یا بازیکنان یا تیم در مسابقات تیمی)  .....امتیاز
( ..... .6.7نام بازیکن) سلب صالحیت شد بعالوه توضیح مختص به آن رفتار ناشایست ،برنده بازی ( .....نام بازیکن یا
بازیکنان یا تیم در مسابقات تیمی)  .....امتیاز
 .6.8مسابقه توسط سرداور به پایان رسید –  Aبه جدول اصلی صعود کرد B .وارد دور بعدی شد  /جدول اصلی
شد.
 .6.9در اعالم بازیهای دونفره ،بین نام بازیکنان از کلمه “و” استفاده کنید.
 .7یادداشت اتفاقات بازی در برگه داوری (مثال ها)
 :I .7.1مصدومیت
 :W .7.2اخطار برای رفتار ناشایست
 :F .7.3خطا برای رفتار ناشایست
 :R .7.4سرداور به زمین فراخوانده شد.
 :S .7.5تعویق بازی
 :Dis .7.6سلب صالحیت توسط سرداور
 :Ret .7.7واگذاری
 .7.8بازی به مدت  Xدقیقه به تعویق افتاد برای …..
" .7.9نام بازیکن" برای مداخله در پروازتوپ اخطار گرفت.
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" .7.10نام بازیکن" بدلیل پیچ خوردن مچ پا ،تصمیم به واگذاری بازی گرفت.
 .7.11بازی به مدت  Xدقیقه به تأخیر افتاد.
" .7.12نام بازیکن" برای تحت تأثیر قرار دادن داور خط اخطار گرفت.
" .7.13نام بازیکن" برای تأخیر در بازی اخطار گرفت.
" .7.14نام بازیکن" به دلیل استفاده از کلمات نامناسب خطا کرد ،سرداور به زمین فراخوانده شد و دستور داد در
صورت مشاهده مجدد در صورت نیاز خطا اعالم شود.
" .7.15نام بازیکن" برای هل دادن داورخط خطا کرد  ،سرداور به زمین فراخوانده شد و تصمیم به سلب صالحیت
بازیکن گرفته شد.
" .7.16نام بازیکن" خونریزی بینی داشت ،سرداور و دکتر مسابقات به زمین فرخوانده شدند ،بازی به مدت X
دقیقه به تأخیر افتاد .
" .7.17نام بازیکن" مصدوم شد ،سرداور و دکتر مسابقات به زمین فرخوانده شدند .دکتر مسابقات به بازیکن توصیه
کرد که بازی را واگذار کند.
 .8یادداشت تخلف لباس در برگه داوری(مثال ها)
" .8.1نام بازیکن" پشت پیراهن خیلی بزرگ است.
" .8.2نام بازیکن" پشت پیراهن خیلی کوچک است.
" .8.3نام بازیکن" پشت پیراهن مطابق با نام در لیست فدراسیون نیست.
 ] .8.4نام بازیکن[  :نام بازیکن پشت پیراهن "نام بازیکن" وجود ندارد.
 ] .8.5نام بازیکن[  :نام تیم پشت پیراهن "نام بازیکن" وجود ندارد.
 ] .8.6نام بازیکن[  :نام تیم پشت پیراهن "نام بازیکن" خیلی بزرگ است.
 ] .8.7نام بازیکن[  :نام تیم یا باشگاه پشت پیراهن "نام بازیکن" خیلی کوچک است.
 ] .8.8نام بازیکن[  :تعداد تبلیغات روی "نام لباس" "نام بازیکن" بیش از حدمجاز است.
 ] .8.9نام بازیکن[  :تبلیغات روی پیراهن "نام بازیکن" خیلی بزرگ است.
 ] .8.10نام بازیکن[  :بیشتر از یک تبلیغ روی باند تبلیغاتی لباس "نام بازیکن" وجود دارد.
 ] .8.11نام بازیکن[  :تبلیغ قابل مشاهدهای روی لباسی که زیر لباس اصلی "نام بازیکن" پوشیده است وجود دارد.
" .8.12نام بازیکن" از تعویض رنگ لباس خودداری کرد.
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" .8.13نام بازیکن" لباس با رنگ های متفاوت پوشیده بود.
" .8.14نام بازیکن" لباس با رنگ کامال متفاوت از حریف نپوشیده است.
 ] .8.15نام بازیکن[  :رنگ حروف پشت پیراهن "نام بازیکن" متضاد با رنگ پیراهن نیست.
 ] .8.16نام بازیکن[  :حروف پشت پیراهن "نام بازیکن" یکرنگ نیست.
 ] .8.17نام بازیکن[  :حروف پشت پیراهن "نام بازیکن" با حروف بزرگ نیست.
 ] .8.18نام بازیکن[  :حروف پشت پیراهن "نام بازیکن" با حروف التین نیست.
 ] .8.19نام بازیکن[  :ترتیب حروف پشت پیراهن "نام بازیکن" اشتباه است.
 ] .8.20نام بازیکن[  :پوشاندن (حروف یا تبلیغات لباس) روی پیراهن "نام بازیکن".

 .4امتیازات
بیست و دو 22-

یازده11-

صفر0-

بیست و سه 23-

دوازده12-

یک1-

بیست و چهار24 -

سیزده 13-

دو—2

بیست و پنج 25-

چهارده 14-

سه3-

بیست و شش – 26

پانزده 15-

چهار4-

بیست و هفت 27 -

شانزده 16-

پنچ 5-

بیست و هشت – 28

هفده 17-

شش6-

بیست و نه – 29

هجده – 18

هفت7-

سی 30 -

نوزده 19-

هشت8-

بیست – 20

نه9-

بیست و یک 21 -

ده10-
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