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  )ويرايش اول(  ١٤٠٠روزرساني: تيرماهبه

 )ITTO( ١ن فنييدستورالعمل هاي مسئول

  مقدمه .١

آيين استانداردسازي راي ب )BWFفني توسط فدراسيون جهاني بدمينتون ( مسئوليندستورالعمل هاي  .١.١
 بدمينتون در سطح جهاني تهيه شده است. نامه هاي مربوط به

بازي يك و  اتيك مسابقفني است كه چگونه  نيمسئولتوصيه هايي به اين دستورالعمل ها ارائه  از دفه .2.١
مطمئن شوند كه قوانين  حاليكه، در كنترل كنند بدون دخالت و درك صحيح، عادالنه و با تسلطرا با 

 رعايت شده است. BWFهاي و ديگر آيين نامهبدمينتون 

 فني بايد به ياد داشته باشند كه بدمينتون براي بازيكنان است. مسئولينمامي ت .3.١

و  جنسيت خنثي ،مونثجنسيت مذكر اشاره دارد، شامل  يتها، كلماتي كه به جنسر اين دستورالعملد .4.١
، در ه استآورده شددر اين متن  به طور مجزا "دستورالعمل ها"به  منابع مربوطمي شود.  برعكس نيز

 ).4,١، بخش BWF(اساس نامه  آورده شده است.قوانين بدمينتون  در "قوانين"مربوط به منابع حاليكه 

دستورالعمل است. با اين حال زماني كه  اجرابدمينتون نيز قابل ستورالعمل ها بطور كلي براي پارااين د  .5.١
ها در جايگزين اين دستورالعملتأييد شد، بندهاي مخصوص بايستي  بدمينتونفني پارا مسئولينهاي 

  مسابقات پارابدمينتون شود.

  تصميمات آنهاو  سئولينم .2

يا كنفدراسيون  )٦تا  ١، سطح 2، رتبه١( رتبه  BWFسرداور توسط  ،BWFبراي تمامي مسابقات رسمي .١.2
. )١٧,١به عهده دارد (قانون را  اتسرداور مسئوليت كل مسابق ) تعيين مي شود. 3رتبه ) (CCقاره اي (

  هاي سرداور را به عهده دارد.در صورتي كه كمك سرداور تعيين شده باشد همان وظايف و مسئوليت

گردد و بايستي تحت نظر سرداور عمل كند و به او گزارش راي يك مسابقه، داور توسط سرداور تعيين ميب .2.2
  ).١٧,2(قانون  دهد.

گردند و مي توانند توسط ور تعيين ميراي يك مسابقه، داور سرويس و داوران خط عموماً توسط سرداب .2.3
  ). ١٧,٦,4(قانون  داور جايگزين شود.سربا مشورت  يا داور سرداور

است نهايي خواهد آن كه مسئول  (تشخيصي) همة نكات حقيقي تشخيصصميم يك مسئول فني در ت .2.4
  ، به جز در موارد زير:بود

طور واضح اشتباه اعالم كرده است، داور بايد خط به داور كه  باشد نداشته وجود داور، ترديدي نظرگر به ا .2.5
  )، يا ١٧,5,١(قانون  تصميم داور خط را اصالح كند
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ر صورت وجود سيستم بازبيني، بايد از آن براي تصميم گيري هر درخواست بازبيني اعالم خط استفاده د .٦.2
  ).١٧,5,2(قانون  . گردد

زمانيكه نتواند تصميم بگيرد بايد . تصميم بگيردكه مسئول فني ديگري نديده باشد، داور بايد ر صورتي د .٧.2
استفاده بشود، كه در اينصورت از آن  IRSسيستم بازبيني از )، مگر اينكه ١٧,٦,٦ن اعالم كند (قانو "بجا"

 در مورد اعالم خط استفاده خواهد شد.گيري تصميم  براي

 ).١٧,2(قانون  باشدميو محدوده اطراف آن  2داور مسئول زمين  .2.8

  باشد.ت داور از زمان ورود به محوطة بازي قبل از مسابقه تا خروج از محوطه بازي بعد از مسابقه ميضاوق .2.9

  هاي داوراندستورالعمل  .3

  خارج زمين –قبل از مسابقه   .١.3

  اور بايد:د
 داوران/ ميز منشي مسابقات برگة داوري را دريافت كند.از هماهنگ كننده   .١.١.3

در صورت تعيين) ( هاي زمينشده و كمك كنندهتعداد داوران خط مشخص حاضر بودن از  .2.١.3
 مطمئن شود.

طرح) و  ، تبليغات، رنگ وته هاي پشت لباسلباس بازيكنان (مواردي مانند اسم، نوش از تطابق .3.١.3
 .مطمئن شودشده است،  توصيهكه توسط سرداور  GCR، با قوانين وسايلشان

 خاموش بودن موبايل همة بازيكنان مطمئن شود.از  .4.١.3

مل سرداور ب ايستادن بازيكنان طبق اسامي ثبت شده در برگة داوري يا طبق دستورالعبه ترتياز  .5.١.3
 مطمئن شود.

  زمين  داخل –بل از مسابقه ق .3.2

  اور بايد:د
 نتخابا قرعه كشيكه طرفين برنده و بازنده مطمئن شود قرعه كشي را عادالنه انجام بدهد و   .١.3.2

 .اندشدهشان متوجه انتخاب آنها) و ٦اند (قانون خود را به درستي انجام داده

 روشن كند و كورنومتر را بعد از اينكه قرعه كشي تمام شد، فورا روي صندلي داوري قرار بگيرد .3.2.2
  و سپس: 

شود و نشيند شروع ميزمان دو دقيقه گرم كردن، از زمانيكه داور روي صندلي مي .١.3.2.2
يابد مگر اينكه دستورالعمل كند پايان ميرا اعالم مي "سرويس "زمانيكه داور براي شروع بازي 

                                            
١Instructions to technical officials  
2court  
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ديگري توسط سرداور ارائه شده باشد. داور بايد به منظور آماده شدن بازيكنان براي شروع 
را اعالم  "آماده بازي شويد "ثانيه از مدت زمان دو دقيقه گرم كردن  9٠بازي، پس از گذشت 

  يد مگر اينكه دستورالعمل ديگري توسط سرداور ارائه شده باشد.انم

 "S"عالمت  عدد صفر،، براي هر دو طرف شودمياستفاده  داوريهنگامي كه از برگه  .3.2.2.2
 .سرويس بنويسد گيرندهرا براي  "R" ، عالمتدو نفره و در بازي سرويس براي زننده

 كند.ي كار ميدهكنترل كند كه سيستم امتياز .3.2.2.3

 .باشدكنترل كند داوران خط در جاي صحيح قرار گرفته  .3.2.2.4

  شروع بازي .3.3

اشاره چپ  وراست استفاده نمايد و به سمت  صحيح زير براي اعالم بازيداور بايد از اعالم هاي   .١.3.3
  كند.

 W, X, Y, Z  نام بازيكنان وA, B, C, D .نام تيم (كشور، استان يا باشگاه و غيره) است  
  مسابقات يكنفره آزاد

رويس سزننده  . Y’،’B  ،و در سمت چپ من ؛ X’ ،’A من،در سمت راست  ؛خانم ها و آقايان"
‘X’ سرويس.؛ برابر صفر ؛"  

يم). زننده سرويس (نام ت{خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من، (نام بازيكن)،(نام تيم)؛ و در سمت چپ من،  (نام بازيكن)،(نام 
  سرويس.} بازيكن)؛ برابر صفر؛

  مسابقات يكنفره تيمي 
رويس سزننده  . B’،’Y  ،و در سمت چپ من ؛ A’ ،’X من،در سمت راست  ؛خانم ها و آقايان"

‘A’ سرويس.؛ برابر صفر ؛"  
يكن). زننده سرويس (نام {خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من، (نام تيم)،(نام بازيكن)؛ و در سمت چپ من،  (نام تيم)،(نام باز

  سرويس.} تيم)؛ برابر صفر؛
  

  مسابقات دونفره آزاد
 ’Zو  Y’ ، ‘C  ،و در سمت چپ من ؛X’  ،‘Bو   W’،’A ، در سمت راست من ؛خانم ها و آقايان"
 ،‘D . زننده سرويس‘X’   به‘Y’سرويس.؛ برابر صفر ؛"  

(نام بازيكن)،(نام تيم)  ،من و در سمت چپ ؛(نام بازيكن)،(نام تيم) و (نام بازيكن)،(نام تيم)، {خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من
  سرويس.}؛ برابر صفر؛ زننده سرويس (نام بازيكن) به (نام بازيكن) .و (نام بازيكن)،(نام تيم)

(بطور  ن اعالم كنيد.از يك تيم بودند، نام تيم را پس از اعالم نام دو بازيك دونفرهاگر بازيكنان 
  )A  ,‘Xو  ’W   مثال 
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  مسابقات دونفره تيمي 
. Z‘و  ’B’ ، Y‘ ،و در سمت چپ من ؛ X‘و  ’A’  ، W‘ من،در سمت راست  ؛آقايانخانم ها و "

  "سرويس.؛ برابر صفر ؛ Y‘به   ’X  ؛’A’زننده سرويس
(نام ، (نام بازيكن) و م تيم) (نا و در سمت چپ من، ؛(نام بازيكن)و  (نام بازيكن)(نام تيم) ،  در سمت راست من، {خانم ها و آقايان؛

  سرويس.}؛  برابر صفر ؛(نام بازيكن) به (نام بازيكن)  ؛زننده سرويس (نام تيم). بازيكن)
  نشان دهنده شروع بازي است. "سرويس"اعالم  .3.3.2
رويس روي دستگاه امتيازدهي الكترونيكي را بالفاصله قبل از اعالم كردن س "PLAY"دكمه   .3.3.3

ز اعالم ازمان شروع مسابقه را بالفاصله قبل شود، كليك كنيد. اگر از برگه داوري استفاده مي
  يادداشت كنيد. "سرويس"

  بازي حين  .3.4

  اور بايد:د
استفاده ) اعالم ها (كه در سايت فدراسيون موجود استهاي استاندارد طبق آيين نامه از اعالم .١.3.4

 نمايد.

در  م كند.الامتياز را ابتدا ثبت كند و سپس اعالم نمايد. امتياز زننده سرويس هميشه ابتدا اع .3.4.2
 صورت وجود سيستم بازبيني، قبل از اعالم امتياز، درخواست بازبيني را مالحظه كند.

 .كند صرت ويژه گيرنده سرويس را مشاهده حين سرويس، اگر داور سرويس تعيين شده باشد، به .3.4.3
 اعالم نمايد.را داور ممكن است خطاي سرويس 

 ع دهد.در صورت وجود نقص به سرداور اطالگاه باشد و از وضعيت هر نوع دستگاه امتيازدهي آ .3.4.4

 ببرد. ي سر خودزمان نياز به حضور سرداور در زمين، دست راست را باال .3.4.5

 ببرد. ي سر خودزمان نياز به تصميم گيري سيستم بازبيني، دست چپ را باال .٦.3.4

و  ١٠,3.2(قانون طرف رالي را واگذار ميكند و حف زدن سرويس را از دست مي دهد وقتي يك  .٧.3.4
سرويس جديد  را با امتياز زننده اتو به دنبال آن امتياز "سرويس عوض")، اعالم كند ١١,3,2ن قانو

 اعالم نمايد.

  
  :كه  براي اين سرويس بايد توسط داور اعالم شود .3.4.8

زمين  يضتعو و بعد از استراحت ،را شروع كننددهد كه بازي يا گيم دستور به بازيكنان   .١.3.4.8
شروع  داً بازي را مجد وقفهادامه دهند يا به دنبال درخواست بازبيني يا پس از  بازي را ها

 كنند.

 به بازيكنان دستور دهد كه بازي را ادامه دهند. .3.4.8.2

  :افتد به جز زمانيكهخطا بايستي توسط داور اعالم شود زمانيكه خطا اتفاق مي  .3.4.9
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ور شده است، دا اعالم ١3,١ توسط داور سرويس طبق قانون )9,١خطاي سرويس (قانون  .١.3.4.9
، بخش BWF(اساسنامه  مناسبو به دنبال آن توضيحات  "خطاي سرويس اعالم شد"بايد 

 .نمايدرا اعالم  )4، بخش 5,١,4

 خطا زننده"داور بايد  .شودسرويس گرفته مي اجراي ايي كه توسط داور در حينطخ .3.4.9.2
ه با استفاده از توضيحات مناسب طبق ( اساسنامرا  "خطا گيرنده سرويس "يا  "سرويس
BWF اعالم نمايد. )4، بخش 4,١,4، بخش 

مت (كه عال ١3,3,١(كه واضح باشد)،  ١3,2,2، ١3,2,١هاي طبق قانون "خطا"كه زماني .3.4.9.3
انيكه زم رخ دهد، مگر آنكه ١3,3,5، ١3,3,4، ١3,3,2و اعالم داور خط كفايت مي كند) يا 

  اشد.بشفاف سازي نياز به براي بازيكنان و تماشاچيان  يكي از اين خطاها اتفاق مي افتد
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(يا هر امتياز مناسب  كندرا كسب مي ١١امتياز اي كه يكي از طرفين ، پس از راليگيم هردر   .١٠.3.4
)، ١,4.خش ب،WF آيين نامهديگر براي مسابقه در حال اجرا، بر اساس سيستم امتيازدهي مطابق با 

، امتياز و سپس "سرويس عوض"و بالفاصله به دنبال آن استراحت را اعالم نمايد، يا امتياز  داور بايد
 استراحت را اعالم نمايد.

از زمان پايان رالي مربوطه يا زمانيكه توسط سيستم ، ١٦,2,١قانون مدت زمان استراحت طبق  .١١.3.4
 شود. تشويق، شروع مي شود بدون توجه به هرگونهبازبيني تصميم گيري مي

درخواست زمين/داوران خط  كمك كنندة هر) داور بايد از ١٦,2,١در شروع هر استراحت (قانون  .١2.3.4
 تميز كردن زمين را نمايد.

  ثانيه، اعالم كند:  4٠حين گيم، بعد از گذشتدر همه استراحت هاي  .١3.3.4
  )زمين اعالم گردداگر بيشتر از يك زمين استفاده مي شود، شماره ( "ثانيه 2٠زمين .... "

  و دوباره اعالم را تكرار كند.
 توانندپذيرش شده ميمربي  هر طرف حداكثر دو براي )١٦,2,١در همه اين استراحت ها (قانون  .١4.3.4

 كند، زمين را ترك كنند.را اعالم مي "ثانيه 2٠"زمانيكه داور . آنها بايدحضور داشته باشنددر زمين 

را اعالم  "سرويس" به دنبال آنو  كندرا تكرار  استراحت، امتيازدد بازي پس از براي شروع مج .١5.3.4
 نمايد.

) استراحت نداشته باشند بازي در آن مسابقه ١٦,2اگر هر دو طرف موافق هستند كه طبق قانون( .١٦.3.4
  ها توسط سرداور اجباري شده باشند.يا گيم بايد بدون استراحت ادامه پيدا كند مگر آنكه استراحت

  (گيم طوالني شده)امتيازات اضافي  .3.5

  اور بايد :د
يا  "امتياز گيم"را كسب كرد، بر حسب شرايط  2٠در هر گيم زمانيكه يك طرف زودتر امتياز  .١.3.5

 را اعالم كند. "امتياز بازي"

امتياز "را كسب كند، در هر گيم و براي هر طرف، بر حسب شرايط  29اگر يك طرف امتياز  .3.5.2
 را اعالم كند. "امتياز بازي"يا  "گيم

بايد هميشه بالفاصله بعد از امتياز  2,5,3و  ١,5,3در  "امتياز بازي"و  "امتياز گيم"اعالم هاي  .3.5.3
  زننده سرويس و قبل از امتياز گيرنده سرويس باشد.

  پايان هر گيم .٦.3

  :اور بايدد
به  بدون توجه كه در مورد آن تصميم گيري شد بايد هميشه بعد از آخرين رالي هر گيم "گيم " .٦.١.3

زمانيكه درخواست بازبيني وجود دارد (كه به جاي آن اعالم ها مطابق به جز اعالم شود هر تشويقي 
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داور نظر داور خط را اصالح كند  خواهد بود) يا اگر 3,9,8,5يا  ١,8,8,5، ١,٧,8,5و در ادامه  5,8,5
تراحت شروع زمان اس "گيم"اعالم عبارت خواهد بود).  "گيم"و در ادامه اعالم  2,8,5(اعالم مطابق 

  مي باشد. 2,2,١٦بر اساس قانون 
  : پس از پايان گيم اول اعالم كند .2.٦.3

  "برنده گيم اول ......... [اسم بازيكن (ها)، يا تيم (در مسابقات تيمي)] .......... (امتياز). "
  :پس از پايان گيم دوم اعالم كند   .3.٦.3

  "تيمي)] .......... (امتياز)؛ يك گيم برابر.برنده گيم دوم ......... [اسم بازيكن (ها)، يا تيم (در مسابقات  "
كند كه زمين را زمين/داوران خط درخواست كمك كننده هاي در انتهاي هر گيم، داور بايد از   .4.٦.3

و پايان اعالم توسط داور، داور سرويس در صورتي كه  "گيم"بعد از گفتن  .تميز (خشك) كنند
ور قرار تدر صورت وجود در مركز زمين زير  راتعيين شده است بايستي بايستد و عالمت استراحت 

 دهد. 

دست  شود بعد از اينكه بازيكنان با داور و داور سرويسدر گيمي كه برنده بازي مشخص مي : .5.٦.3
  ، داور بايد اعالم كند :دادند

  "برنده بازي ......... [اسم بازيكن (ها)، يا تيم (در مسابقات تيمي)] .......... (امتيازها). "
  :اعالم كندثانيه  ١٠٠احت هاي بين گيم ها، در زمان در استر .٦.٦.3

  )اگر بيشتر از يك زمين استفاده مي شود، شماره زمين اعالم گردد( "ثانيه 2٠زمين ...... "
  و اعالم را تكرار كند.

اينكه بازيكنان زمين ها را عوض كردند، براي هر بعد از ) ١٦,2,2استراحت ها (قانون  حين اين .٦.٧.3
ربي پذيرش شده مي توانند در زمين حضور داشته باشند. آنها بايد زمانيكه داور طرف حداكثر دو م

 ثانيه را اعالم مي كند، زمين را ترك كنند. 2٠

  : اعالم كندشروع گيم دوم  در .8.٦.3
  ."گيم دوم؛ برابر صفر؛ سرويس"

  :زمانيكه گيم سوم وجود دارد، اعالم كند  .9.٦.3
  ."گيم نهايي؛ برابر صفر؛ سرويس"

امتياز  طرفين ابتدااي كه يكي از ، پس از پايان رالياي كه يك گيم دارديا در بازيدر گيم سوم  .٦.١٠.3
(يا هر امتياز مناسب ديگر براي مسابقه در حال اجرا، بر اساس سيستم امتيازدهي كندرا كسب مي ١١

و  "استراحت"داور بايد امتياز و بالفاصله به دنبال آن  )4,١,4، بخش BWFمطابق با اساسنامه 
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زمين ها "و  "استراحت"، امتياز و سپس "ويس عوضرس"يا را اعالم نمايد،  "زمين ها عوض"
  را اعالم نمايد. "عوض

وض كردند، عبعد از اينكه بازيكنان زمين ها را در گيم سوم) و  ١١استراحت (پس از امتياز  حين .٦.١١.3
ايد ند. آنها ببراي هر طرف حداكثر دو مربي پذيرش شده مي توانند در زمين حضور داشته باش

  ثانيه را اعالم مي كند، زمين را ترك كنند. 2٠زمانيكه داور 
  ند.را اعالم ك "سرويس"براي ادامه مجدد بازي بعد از استراحت، امتياز و به دنبال آن   .٦.١2.3

  

  از بازي بعد  .٧.3

اوري (در دزمان پايان بازي، مدت زمان بازي، تعداد توپ هاي مصرف شده را در برگة اور بايد د .٧.١.3
  استفاده) يادداشت نمايد. صورت

گزارش  اتفاقي در زمين اتفاق افتاده بود كه ممكن است پس از مسابقات توسط سرداور هر گرا .2.٧.3
رگه داوري بداده شود.داور بايد بالفاصله از برگة داوري كامل شده پرينت گرفته يا پس از تكميل 

 اتفاق مربوطه را در برگة داوري يادداشت كند.

  

  خاص حين بازيموقعيت هاي  .3.8

 ا برخورد كند:اور بايد با دقت موقعيت هاي زير را مشاهده نمايد و مطابق دستورالعمل ها با آنهد .١.3.8

وريكه به بازيكني راكت را به زمين حريف پرت كنديا راكت را از زير تور عبور دهد به ط .١.١.3.8
زند، بايد بم نظر داور به طور واضح براي حريف خود مزاحمت ايجاد كند و يا تمركز او را به ه

 خطا گرفته شود. 3,4,١3يا  2,4,١3به ترتيب طبق قانون 

به  نيست. در موقعيت هايي كه "بجا"آمدن توپ به زمين از زمين هاي مجاور، هميشه  .2.١.3.8
زده  است نو يا تمركز آنها را بر هم نظر داور آن توپ براي بازيكنان مزاحمت ايجاد نكرده 

 نبايد اعالم شود. "بجا"

دن عمدي به يار خودش در مورد زدن توپ فرياد مي زند لزوما نبايد بر هم ز بازيكني كه .3.١.3.8
 تمركز حريف تصور گردد.

و  "اوت"بازيكني كه موقع ضربه زدن حريف يا پس از آنكه حريف ضربه را زد، اعالم  .4.١.3.8
 )5,4,١3(قانون  غيره را كند، بايد بر هم زدن عمدي تمركز حريف در نظر گرفته شود.

ت تح حركتيا  با صداي كند داور سرويس يا داور خط را در هر شكلي بازيكني كه سع .5.١.3.8
بول است و در قبايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير قابل تاثير قرار دهد يا بترساند، 

 به كار برده شود. ١٦,٧صورت نياز قانون 
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يگر باعث بازيكنيكه عرق خود را بر روي زمين و محيط اطراف آن مي ريزد يا به طريق د .١.٦.3.8
آلودگي زمين و محيط اطراف آن مي شود، بايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير قابل 

 به كار برده شود. ١٦,٧قبول است و در صورت نياز قانون 

بازيكني كه بعد از رالي خوشحالي بيش از حد يا توهين آميز مي كند (به طور مثال، باال  .١.٧.3.8
د زدن به سمت حريف، جيغ  و فرياد زدن بيش از اندازه، بردن مشت گره كرده يا جيغ و فريا

در آوردن تيشرت) بايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير ورزشي و توهين آميز، غير قابل 
 به كار برده شود. ١٦,٧) و در صورت نياز قانون ١٦,٦,3و  ١٦,٦,4قبول است (قانون 

  :ترك زمين توسط بازيكنان .3.9

) به ١٦,5,2( قانوان  او ترك كنند هود كه بازيكنان نبايد زمين را بدون اجازاور بايد مطمئن شد .١.3.9
شرح داده شده است يا هنگامي كه اين كار را انجام  ١٦,2هاي استراحتي كه در قانون جز در زمان
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دهند نبايد باعث تأخير در بازي شوند. تعويض راكتي كه در كنار زمين است در طول رالي مجاز مي
 است.

با اجازه داور  شود كه ترك كردن زمين بايد تذكر دادهبازيكنان خاطي بايد  هر كدام از بازيكن/به  .3.9.2
 به كار برده شود. ١٦,٧در صورت نياز قانون  باشد و

اشند كه بگيم اگر بدون دليل در بازي وقفه ايجاد نشود، بازيكنان ممكن است مجاز يك حين در  .3.9.3
: 

 فقط سريع از حوله استفاده كنند؛ يا  .١.3.9.3

 تحت اختيار داور از حوله يا نوشيدني استفاده كنند. .3.9.3.2

ز كردن دارد را اگر زمين بازي نياز به تميز كردن داشته باشد بازيكنان بايد محلي كه نياز به تمي .3.9.4
اينكه  از محض اينكه زمين تميز شد و قبلبه زمين نشان دهند. بازيكنان بايد  كمك كننده هايبه 

 باشند. حضور داشته زمين، زمين بازي را ترك كنند در زمينكمك كننده هاي 

 تأخيرها و تعويق .١٠.3

). ١٦,4نون (قا اور بايد مطمئن شود كه بازيكنان نبايد باعث هرگونه تأخير عمدي در بازي شوندد .١٠.١.3
اي هتها و تست كردن راكاز هرگونه راه رفتن غير ضروري در اطراف زمين بازي در بين رالي

 د.به كار برده شو ١٦,٧در صورت نياز قانون جايگزين در زمين بازي بايد جلوگيري شود و 

گذار تاثيرشرايطي كه در بازي  دليلبازي ممكن است برحسب ضرورت توسط سرداور يا داور به  .2.١٠.3
 به تعويق بيفتد. است،

ور موقت اشد يا به طيك مسابقه زمين بازي يا محيط اطراف آن نياز به تعمير داشته ب حيناگر  .3.١٠.3
ازي برود) و بازي ب(يا سرداور بايد داخل زمين  قابل بازي كردن نباشد، داور بايد سرداور را فرابخواند

 تا زماني كه زمين و محيط اطراف آن دوباره براي بازي مناسب شود به تعويق بيفتد.

 هنگامي كه بازي به تعويق افتاد، داور بايد اعالم كند:  .4.١٠.3

ري در صورت سيستم امتيازدهي الكترونيكي يا برگه داو در را "S"و عالمت  "يق افتادبازي به تعو"
  ت كند.شوجود، ياددا

شت كند و شود، داور بايد زمان تعويق را يادداهنگامي كه بازي بعد از تعويق از سرگرفته مي .5.١٠.3
سرويس درست قرار دارند سپس اعالم كند  محوطهمطمئن شود كه بازيكنان در طرف صحيح و 

 را اعالم كند. "بازي"و به دنبال آن امتياز و  "آيا آماده هستيد"

  راهنمايي كردن خارج از زمين .١١.3

ستند و يا بايد اجازه داده شود هنگامي كه بازيكن / بازيكنان براي سرويس بعدي آماده هن .١١.١.3
 انجام شود.هنگامي كه توپ در جريان بازي است، راهنمايي كردن 
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بايستند  مسابقه در اطراف زمين حينهاي مشخص شده بنشينند و نبايد مربيان بايد در محل .2.١١.3
رود، ب گري). اگر يك مربي بخواهد به زمين دي١٦,2(قانون مجاز به جز در زمان استراحت هاي 

 ).BWFسنامه اسا 2,2,٦(بخش  بايد زماني كه توپ در جريان بازي نيست، اين كار را انجام دهد.

ون اجازه هاي مشخص شده بدهايشان را از محلنبايد به مربيان اجازه داده شود تا صندلي .3.١١.3
ا تابلوهاي مخصوصاً اينكه داور بايد مطمئن شود كه ديد هيچ داور خطي يسرداور جابجا كنند. 

 مختل شود. ،ناتبليغاتي نبايد بواسطه اين جابجايي صندلي هاي مربي

 بازي نبايد توسط مربيان انجام شود. مختل كردنيا  كزبر هم زدن تمرهيچ گونه  .4.١١.3

تيم ها يا در  نزمين نبايد تالش كنند تا به هر روش با بازيكنان حريف، مربيا كنارمربيان در  .5.١١.3
 يك مسابقه، ارتباط برقرار كنند. حين مسئولين فنيزمين بازي با 

 ستفاده كنند.زمين بازي ا كنارالكترونيكي به هر منظوري در  همربيان نبايد از هرگونه وسيل .١١.٦.3

، بايد بجا اعالم دمربي روند را مختل كند يا تمركز بازيكن مقابل را بر هم بزناگر به نظر داور  .١١.٧.3
داور به زمين سر تكرار شد). سريعًا بايد در صورتي كه چنين وقايعي دوباره ١4,2,5( قانون  شود

 فراخوانده شود.

 )GCR.24,٦( ماده  .سرداور بپوشند طبق دستورمناسب  زمين بازي لباس كنارمربيان بايد در  .8.١١.3

  تعويض توپ  .١2.3

بايد تصميم  عويض توپ در يك مسابقه بايد منصفانه باشد. در صورت نياز به تعويض توپ داورت .١.١2.3
 بگيرد.

ورت نياز صدر شود و آن عمداً دستكاري شده است بايد كنار گذاشته  وازتوپي كه سرعت يا پر .١2.2.3
 شود. به كار برده ١٦,٧قانون 

و طرف دسرداور تنها مرجع تصميم گيري درباره توپ هاي مورد استفاده مي باشد. اگر هر  .١2.3.3
 خواستار تغيير در سرعت توپ باشند، سريعاً بايد سرداور به زمين فراخوانده شود.

  

  
  
  
  
  
 

 يك مسابقه حين صدوميت يا بيماري م .١3.3
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با اين نوع از حادثه بايد با دقت و انعطاف پذيري برخورد كرد. داور بايد تا جايي كه امكان دارد   .١.١3.3
سرداور را به زمين فرا بخواند. سرداور تصميم  مرا تعيين كند و در صورت لزو شدت مشكلسريعاً 

ر خواهد گرفت كه آيا پزشك مسابقات يا هر شخص ديگري كه ضروري است، در زمين بازي حاض
آسيب  شدت). پزشك مسابقات بايد بازيكن را معاينه كرده و در مورد 3,٦(دستورالعمل  باشد

شود نبايد در  بازي مي غيرضرورييا بيماري او را آگاه سازد. هيچ درماني كه باعث تأخير ديدگي 
خوانده شود تا فقط براي يكبار اسپري را براي ازمين بازي انجام شود. پزشك مسابقات ممكن فر

هاي استراحت قانوني. داور در زمان به جزيك بازيكن خاص در طول يك مسابقه استفاده كند؛ 
 مشخص كند.، مصدوميت باعث تأخير در بازي شدهدليل كه به  زماني رابايد 

زخم به طور مناسب در صورت وجود خونريزي، گيم بايد تا هنگام توقف خونريزي يا اينكه   .١3.2.3
 توصيه اي ديگر به داور بكند.پوشيده شود به تأخير بيفتد؛ يا سرداور 

خواهد بازي را به خاطر مصدوميت يا بيماري گر يك بازيكن به داور مراجعه و بيان كند كه ميا .١3.3.3
اور و اگر تأييد كرد د "آيا بازي را واگذار مي كنيد "واگذار كند، داور بايد از بازيكن سؤال كند 

 ).BWF، اساسنامه  ٦.، قسمت 4,١,5(بخش  هاي متناسب را به كار گيردبايد اعالم

گر داور در مورد درستي مصدوميت يا بيماري يك بازيكن مطمئن نبود، بايد سرداور را ا .١.١3.3.3
 به زمين بازي فرابخواند.

 لفن همراه ت .١4.3

يك مسابقه  حين هاي اطراف آننگ خوردن تلفن همراه يك بازيكن در زمين بازي يا محيطز .١.١4.3
به صورت متناسب با  ١٦,٧مطابق قانون  يك رفتار ناشايست تلقي شود و ١٦,٦,4بايد طبق قانون 
 آن برخورد شود.

 وقف بازي توسط سرداورت .١5.3

در زمان مسابقه وارد زمين بازي مي شود و به داور  رقابت مقدماتينگامي كه سرداور در يك ه .١.١5.3
ن در اين مسابقه به جدول اصلي صعود كردند، داور بايد دهد كه يك بازيكن / بازيكنااطالع مي
 اعالم كند:

 د(نام بازيكن/ بازيكنان) به جدول اصلي صعو .مسابقه توسط سرداور به پايان رسيد" .١.١.١5.3
 ؛ و"كرد

  ."جدول اصلي شد (هر كدام متناسب است) / (نام بازيكن / بازيكنان) وارد دور بعدي " .2.١.١5.3

 

 رفتار ناشايست  .١٦.3
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اور بايد مطمئن شود كه رفتار بازيكنان در زمين محترمانه و به روش جوانمردانه باشد. هرگونه د .١٦.١.3
مربوط به دستورالعمل هاي رفتاري بازيكنان  3,2,١5تا  3,2,٦و  3,2,3تا  3,2,2نقض بندهاي 

 شود. در نظر گرفتهبعنوان يك رفتار ناشايست  ١٦,٦,4) ميبايست طبق قانون 2,2,4(بخش 

 .دهيده اتفاق ناشايست و تصميم گرفته شده را ثبت كنيد و به سرداور گزارش رگونه .2.١٦.3

به طرف خاطي اخطار  ١٦,٦يا  ١٦,5,2،  ١٦,4,١نگامي كه داور بايد به خاطر نقض قانون ه .3.١٦.3
سپس اعالم  و "بياييد اينجا"كند ) به بازيكن خاطي اعالم مي ١٦,٧,١,١(قانون  (كارت زرد) دهد
  :كند مي

ين رفتار ناشايست او به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به  "خاطر رفتار ناشايسته كن)، اخطار ب(نام بازي"
  د.) و همزمان با دست راست كارت زرد را باالي سر خود مي بر5قسمت  4,١,5(بخش  را اعالم كند

  

  
  

فتار ) جهت توضيح نوع ر5قسمت  4,١,5استاندارد (بخش  اعالم هايداور بايد از  .١.3.١٦.3
  ناشايست، استفاده كند.

، داور )١٦,٧.١,2يا  ١٦,٧,١,3) (قانون هنگامي كه داور از يك طرف خطا مي گيرد (كارت قرمز .4.١٦.3
  :  و سپس اعالم مي كند "بياييد اينجا" اعالم كند به بازيكن بايد

رفتار ناشايست  نياو به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به  "ايست( نام بازيكن)، خطا به خاطر رفتار ناش "
رد. داور بايد ب) و همزمان با دست راست كارت قرمز را باالي سر خود مي5قسمت  4,١,5را اعالم كند ( بخش 

  سريعاً سرداور را به زمين فرابخواند و به او گزارش دهد.
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فتار ) جهت توضيح نوع ر5قسمت  4,١,5(بخش  استاندارد اعالم هايداور بايد از  .١.4.١٦.3

  ناشايست استفاده كند.
لب سرا خاطي بازيكنان  هر دون خاطي يا كگيرد يك بازيهنگامي كه سرداور تصميم مي  .5.١٦.3

  دهد.صالحيت كند، يك كارت مشكي به داور مي
  اعالم كند: خاطي بازيكنان يابه بازيكن  داور بايد

ت به خاطر رفتار يكن/ نام بازيكنان ) سلب صالحيز(نام با"كند: مي ن اعالم آو به دنبال  "بياييد اينجا "
قسمت  4,١,5 اعالم كند (بخش و به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به اين رفتار ناشايست را "ناشايست

  ) و همزمان با دست راست كارت مشكي را باالي سر خود مي برد.5

  
) جهت توضيح نوع رفتار 5قسمت  4,١,5استاندارد (بخش  اعالم هايداور بايد از   .١.5.١٦.3

  ناشايست استفاده كند.
برنده مسابقه (نام بازيكن / بازيكنان يا تيم ( در مسابقات "سپس داور بايد اعالم كند:  .5.2.١٦.3

  و امتيازات. "تيمي))

ت در طول گيم عمل شود. در اين مورد استراحت ها بايد همانند رفتار ناشايس حينرفتار ناشايست  ١٦,٦,3
  شود. استفادهبه هنگام وقوع رفتار ناشايست  5,١٧,5يا  5,١٧,4،  5,١٧,3بايد سريعاً از دستورالعمل هاي 
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 ١٦,٧,١,١. در مورد رفتار ناشايست در طول زمان استراحت جايي كه بازيكنان مطابق قانون ١٦,٧,3
  داور بايد اعالم كند:اخطار مي گيرد. بعد از زمان استراحت 

  )؛ يا ١١( بعد از استراحت هاي امتيازات  "بازي"سپس  "( امتياز) .١١". ١٦,٧,١,3
  ( بعد از استراحت هاي بين گيم ها)."گيم؛ برابر صفر، سرويس" . 2,١٦,٧,3

 ٦,٧,١,3يا  ١٦,٧,١,2استراحت جايي كه بازيكن مطابق با قانون  حين. در مورد رفتار ناشايست 8,١٦,3
  گيرد. بعد از زمان استراحت داور بايد اعالم كند :كارت قرمز مي
، "سرويس عوض"و به دنبال آن اعالم كند  "(نام بازيكن)، خطا كرد " – "(امتياز).١١". ١,8,١٦,3

عالم كند (بعد از استراحت ها در امتيازات را ا "بازي "جايي كه الزم است، سپس امتياز جديد و 
  )؛ يا : ١١

 "سرويس عوض"و به دنبال آن اعالم كند  "(نام بازيكن )، خطا كرد  "گيم ؛ برابر صفر ". 8,2,١٦,3
  ها)را اعالم كند (بعد از استراحت هاي بين گيم "بازي"جايي كه الزم است سپس امتياز جديد و 

زمان استراحت توسط سرداور سلب صالحيت شوند داور نبايد  حينزيكن . اگر بازيكن/ هر دو با9,١٦,3
  تا پايان زمان استراحت صبر كند، بايد سريعاً اعالم كند: 

هاي ملن دستور العو به دنبال آ "... ( نام بازيكن / بازيكنان)، سلب صالحيت به خاطر  رفتار ناشايست "
  را اعالم كند. 5,١٧,5,2و  ١,5,١٧,5
قبل از شروع مسابقه و قبل از اعالم كلمه ي كه در محوطه بازي، با رفتارهاي ناشايست. ١٠,١5,4

شود. هر نوع  برخورد 3,١٦,5يا  3,١٦,4،  3,١٦,3بايد مطابق دستور العمل هاي  رخ دهد، "سرويس"
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فتار مسابقه ندارد اما اين كارت / كارتها در صورت وقوع ركارت / كارتهاي داده شده تأثيري بر امتياز 
  ناشايست ديگر در طول مسابقه بايد لحاظ شود .

ابق با دستورالعمل افتد بايد مط. رفتار ناشايستي كه بعد از مسابقه و در محوطه بازي اتفاق مي١١,١5,4
  شود و سريعاً به سرداور گزارش داده شود.برخورد  3,١٦,5يا  3,١٦,4،  3,١٦,3هاي

  . توصيه هاي عمومي به داوران5
  توصيه هاي عمومي كه بايد توسط داوران دنبال شود را ارائه مي دهد. اين بخش

  شته باشيد.را بدانيد و درك كنيد. توجه ويژه اي به تغييرات اخير دا ITTO. قوانين بدمينتون و ١,5
 واهي كنيد و آن رااما اگر اشتباهي رخ داد آن را بپذيريد، عذرخ .. بدون معطلي و با قدرت اعالم كنيد5,2

  اصالح كنيد.
 ود را تغيير دهيد.. اگر سريع و متقاعد كننده به وسيله داور سرويس از يك اشتباه مطلع شديد، تصميم خ5,3

ر خط، خطاي بازبيني به وسيله يك بازيكن، توجه نكردن به اعالم داو درخواست (همانند اجراي نادرست
  امتيازدهي)

سرداور  ،رآييدبتوانيد از عهده آن يستيد كه خودتان مي. هنگامي كه مشكلي پيش آمده و شما مطمئن ن5,4
  را به زمين فرابخوانيد.

  يم هستيد. تشود، گوش دهيد. شما با هم يك . به پيام هاي مهمي كه از سوي داور سرويس ارسال مي5,5
وضوح توسط  وري كه بهها و امتيازات را به صورت واضح و به اندازه كافي بلند اعالم كنيد، ط. همه اعالم٦,5

  تماشاگران و بازيكنان شنيده شود.
 3,٦,3،  3,٦,2ي هايي كه شامل نام هاي بازيكنان يك تيم دونفره هست، طبق دستورالعمل ها. در اعالم٧,5

را اعالم  "و"مي بين نام بازيكنان هم تي 9,١٧,3،  5,2,١٧,3،  5,١٧,3،  2,١٦,١,3،  ١٦,١,١,3، 5,٦,3، 
  كنيد.
يد و اجازه دهيد بازي يا نه، خطا اعالم نكن هتان شك داشتيد كه آيا نقض قوانين اتفاق افتاد. اگر در ذهن5,8

  .ادامه پيدا كند
  يزي نپرسيد يا تحت تأثير آنها يا عاليم آنها قرار نگيريد.چ. هرگز از تماشاگران 5,9

محتاطانه تأييد  سرويس و(مثال : برقراري ارتباط چشمي با داور  انگيزه دهيد مسئولين فني. به ساير ١٠,5
  كردن تصميمات داوران خط) و يك رابطه دوستانه كاري با آنها برقرار كنيد.

اس متحدالشكل كه كه لبيي . لباس متحدالشكل مناسب بپوشيد، ازقوانين مربوط به لباس داوران در جا١١,5
  )GCR، 25دستورالعمل فراهم نشده است، پيروي كنيد ( 

  )BWF اساسنامه و 2,2,5پيروي كنيد ( بخش مسئولين فني هاي رفتاري . از دستورالعمل١2,5

  هايي به داوران سرويس. دستورالعمل٦

  و در سمت مقابل داور بنشيند. تور . داور سرويس بايد روي يك صندلي كوتاه در كنار٦,١
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تا  9.١,2ن (قانو است كه زننده سرويس مي زند ي. داور سرويس مسئول قضاوت درباره درستي سرويس2,٦
ت جهت نشان دادن )، در غير اينصورت بايد با صداي بلند خطا را اعالم كند و از عالمت قراردادي دس8,١,9

  استفاده كند. نوع خطا
رويس استفاده كند و ) جهت تأييد اعالم داور س4قسمت  4,١,5استاندارد ( بخش اعالم هاي . داور بايد از 3,٦

  .را بيان كند هخطاي سرويس مربوط
  . عاليم قراردادي دست براي نقض قانون سرويس عبارتند از : 4,٦

  ٩،١،٤و  ٩،١،3قانون 
)) بدون آنكه بايستند (شكل (الفمقابل هم در محوطه سرويس  به صورت مورب بايدزننده و گيرنده سرويس 

   .تماسي با خطوط محوطه سرويس داشته باشند
متي از هر دو پاي قس، )9,3(قانون گردد زمانيكه سرويس اجرا مي) تا 9,2سرويس (قانون از زمان شروع 
  . (غير متحرك) باشدثابت  روي سطح زمينبايد ي سرويس، زننده و گيرنده
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  ٩،١،٥قانون 
  .به كله توپ ضربه بزندبايد  در ابتدا راكت زننده سرويس

   

  
  
  

  ٩،١،٦قانون 
  متر از سطح زمين باشد.١5/١تر بايد پايينكل توپ در لحظه برخورد با راكت زننده سرويس، 
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  ٩،١،٧قانون 
 گرددزمانيكه سرويس اجرا مي) تا 9,2سرويس ، از زمان شروع سرويس (قانون زنندهحركت راكت 

  )، بايد به سمت جلو ادامه داشته باشد.9,3(قانون

  
  
  

  ٩،١،٩قانون 
  دهد.، زننده سرويس نبايد توپ را از دست از زمان شروع سرويس
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گيري سرويس استفاده نمي شود، بايد از دو قانون جايگزين زير هايي كه از دستگاه اندازهدر مكان
  استفاده گردد:

كمر بازيكن تر باشد. كل توپ در لحظه برخورد با راكت زننده سرويس، بايد از كمر زننده سرويس پايينالف) 
دنده  پايين ترين قسمت زيرين (تحتاني) سطح با كه هم در نظر گرفته شود بايد يك خط فرضي دور بدن او

  .استقفسه سينه زننده سرويس 

  
  

  ميله و سر راكت زننده سرويس هنگام برخورد با توپ بايد رو به پايين امتداد داشته باشد.ب) 

  
  

. داور سرويس هنگامي كه منصوب شد بايد هرگونه تغيير در توپ را طبق دستور داور اجرا كند و مطمئن 5,٦
  باشد.در دسترس مي آماده و مسابقه در طولشود كه تعداد توپ كافي جهت جلوگيري از تأخير 

داشتن پايه ها روي  . داور ممكن است ترتيبي را اتخاذ كند تا هرگونه وظايف اضافي نظير : كنترل قرار٦,٦
)، تأييد در جاي خود قرار داشتن و تراز بودن دستگاه هاي اندازه ١,5خطوط كناري زمين دونفره ( قانون 

رسد را انجام دهد يا جايي كه داور گيري ارتفاع سرويس و كنترل كردن ارتفاع تور اگر ضروري به نظر مي
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س را انجام دهد. طوريكه به بازيكنان گفته شده خط منصوب نشده است اعالم خط نزديكتر به داور سروي
  باشد.
شود داور سرويس بايد كنترل كند كه هرگونه درخواست كه از سيستم بازبيني استفاده مي . در جايي٦,٧
  داور را آگاه سازيد.و اگر اينطور نيست قبل از رالي بعدي  ديني به درستي توسط داور اجرا شوبباز

داور سرويس بايد بالفاصله  .داور پشتيباني كند و در صورت لزوم به داور كمك كند . داور سرويس بايد از8,٦
  .با مشاهده اشتباه احتمالي داور، او را آگاه كند

دست  برايرا اعالم كرد، داور سرويس بايد  "گيم". در پايان مسابقه، بالفاصله بعد از اينكه داور كلمه 9,٦
 ،هنگام ترك زمين نكه داور نتيجه مسابقه را اعالم كرد، داور سرويس بايددادن با بازيكنان بايستد. بعد از اي

   به سمت صندلي داور جهت جمع آوري بازيكنان و پيوستن به داور طي كند. را عرض زمين

  . دستورالعمل هايي به داوران خط٧

بنشينند و مستقيماً به  . داوران خط بايد روي صندلي هايي كه در انتها و كناره هاي زمين بازي قرار دارد٧,١
سمت خطوط معين شده نگاه كنند و ترجيحًا در سمت مقابل داور قرار بگيرند مگر اينكه سرداور دستور 

  (به شكل ها مراجعه كنيد). ديگري داده باشد
زماني كه به نظر داور، ا خطوط تعيين شده مي باشد به جز ي. يك داور خط به طور كامل مسئول خط 2,٧

ون شك و به طور واضح اشتباه اعالم كرده است. در اين صورت داور بايد تصميم داور خط را داور خط بد
) هرگونه تغيير اعالم داور خط توسط داور يا نتيجه بازبيني كه توسط بازيكن ١٧,5,١(قانون  اصالح كند.

م اوليه داورخط ) در جايي كه از سيستم بازبيني استفاده مي شود اعال١٧,5,2درخواست شده است ( قانون 
  كند.مي لغو را 

هر چقدر هم كه دور باشد بدون معطلي و با صدايي كه به اندازه كافي  ،. اگر توپ خارج از زمين فرود آيد3,٧
طوريكه توسط بازيكنان و تماشاگران شنيده شود و همزمان با باز كردن  "اوت "بلند و رسا باشد اعالم كند 
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را آشكارا ببيند. در عين حال به سمت داور نگاه  هد به صورتيكه داور آنهر دو دست به صورت افقي عالمت د
  كند.
خط اشاره  داور خط چيزي نمي گويد فقط با دست راست خود به ،اگر توپ در داخل زمين فرود آمد. 4,٧

  مي كند در حاليكه داور هم نگاه مي كند.
  اور اطالع دهد.ر دو دست روي چشم ها به د. اگر داور خط محل فرود توپ را نديد سريعاً با گذاشتن ه5,٧
  .دتي ندهيا هيچ عالم د. تا زماني كه توپ به زمين برخورد نكرده است هيچ جيزي را اعالم نكن٧,٦
اها انجام شود طبا خ . اعالم ها يا عالمت ها هميشه بايد بدون هرگونه پيش بيني از تصميم داور در رابطه٧,٧

  به لباس بازيكن يا راكت او هر چقدر هم كه واضح باشد). (مثال : برخود توپ به بازيكن،
  . عالمت هاي قراردادي عبارتند از : 8,٧

  

  
  توپ اوت است                                                             

  

  
  توپ داخل است                                                           
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  نديده است                                                              

  
متر از خطوط  3,5تا  2,5. در جايي كه قابل اجرا باشد توصيه مي شود محل استقرار داوران خط 9,٧

 خط بايد از تأثير هر گونه عامل خارجي نزمين فاصله داشته باشد. ضمناً محل هاي استقرار داوراه محدود
  .محفوظ باشد

  هد: دمحل هاي استقرار داوران خط را نشان مي × . عالمت ٧,١٠
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 يك نفره                                                                   

  
  

  دونفره                                                                     

  
 

   
  


