دستورالعملهاي مسئولين فني
بهروزرساني :تيرماه١٤٠٠

)ويرايش اول(

دستورالعمل هاي مسئولين فني(ITTO)١
 .١مقدمه
 .١.١دستورالعمل هاي مسئولين فني توسط فدراسيون جهاني بدمينتون ) (BWFبراي استانداردسازي آيين
نامه هاي مربوط به بدمينتون در سطح جهاني تهيه شده است.
 .١.2هدف از اين دستورالعمل ها ارائه توصيه هايي به مسئولين فني است كه چگونه يك مسابقات و يك بازي
را با تسلط ،عادﻻنه و با درك صحيح و بدون دخالت كنترل كنند ،در حاليكه مطمئن شوند كه قوانين
بدمينتون و ديگر آيين نامههاي  BWFرعايت شده است.
 .١.3تمامي مسئولين فني بايد به ياد داشته باشند كه بدمينتون براي بازيكنان است.
 .١.4در اين دستورالعملها ،كلماتي كه به جنسيت مذكر اشاره دارد ،شامل جنسيت مونث ،جنسيت خنثي و
برعكس نيز مي شود .منابع مربوط به "دستورالعمل ها" به طور مجزا در اين متن آورده شده است ،در
حاليكه منابع مربوط به "قوانين" در قوانين بدمينتون آورده شده است) .اساس نامه  ،BWFبخش .(4,١
 .١.5اين دستورالعمل ها بطور كلي براي پارابدمينتون نيز قابل اجرا است .با اين حال زماني كه دستورالعمل
هاي مسئولين فني پارابدمينتون تأييد شد ،بندهاي مخصوص بايستي جايگزين اين دستورالعملها در
مسابقات پارابدمينتون شود.
 .2مسئولين و تصميمات آنها
 .2.١براي تمامي مسابقات رسمي ،BWFسرداور توسط  ) BWFرتبه  ،١رتبه ،2سطح  ١تا  (٦يا كنفدراسيون
قاره اي )) (CCرتبه  (3تعيين مي شود .سرداور مسئوليت كل مسابقات را به عهده دارد )قانون .(١٧,١
در صورتي كه كمك سرداور تعيين شده باشد همان وظايف و مسئوليتهاي سرداور را به عهده دارد.
 .2.2براي يك مسابقه ،داور توسط سرداور تعيين ميگردد و بايستي تحت نظر سرداور عمل كند و به او گزارش
دهد) .قانون .(١٧,2
 .2.3براي يك مسابقه ،داور سرويس و داوران خط عموماً توسط سرداور تعيين ميگردند و مي توانند توسط
سرداور يا داور با مشورت سرداور جايگزين شود) .قانون .(١٧,٦,4
 .2.4تصميم يك مسئول فني در تشخيص همة نكات حقيقي )تشخيصي( كه مسئول آن است نهايي خواهد
بود ،به جز در موارد زير:
 .2.5اگر به نظر داور ،ترديدي وجود نداشته باشد كه داور خط به طور واضح اشتباه اعﻼم كرده است ،داور بايد
تصميم داور خط را اصﻼح كند )قانون  ،(١٧,5,١يا
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 .2.٦د ر صورت وجود سيستم بازبيني ،بايد از آن براي تصميم گيري هر درخواست بازبيني اعﻼم خط استفاده
گردد) .قانون .(١٧,5,2
 .2.٧در صورتي كه مسئول فني ديگري نديده باشد ،داور بايد تصميم بگيرد .زمانيكه نتواند تصميم بگيرد بايد
"بجا" اعﻼم كند )قانون  ،(١٧,٦,٦مگر اينكه از سيستم بازبيني  IRSاستفاده بشود ،كه در اينصورت از آن
براي تصميم گيري در مورد اعﻼم خط استفاده خواهد شد.
 .2.8داور مسئول زمين2و محدوده اطراف آن ميباشد )قانون .(١٧,2
 .2.9قضاوت داور از زمان ورود به محوطة بازي قبل از مسابقه تا خروج از محوطه بازي بعد از مسابقه ميباشد.
 .3دستورالعملهاي داوران
 .3.١قبل از مسابقه – خارج زمين
داور بايد:
 .3.١.١از هماهنگ كننده داوران /ميز منشي مسابقات برگة داوري را دريافت كند.
 .3.١.2از حاضر بودن تعداد داوران خط مشخص شده و كمك كنندههاي زمين )در صورت تعيين(
مطمئن شود.
 .3.١.3از تطابق لباس بازيكنان )مواردي مانند اسم ،نوشته هاي پشت لباس ،تبليغات ،رنگ و طرح( و
وسايلشان ،با قوانين  GCRكه توسط سرداور توصيه شده است ،مطمئن شود.
 .3.١.4از خاموش بودن موبايل همة بازيكنان مطمئن شود.
 .3.١.5از به ترتيب ايستادن بازيكنان طبق اسامي ثبت شده در برگة داوري يا طبق دستورالعمل سرداور
مطمئن شود.
 .3.2قبل از مسابقه – داخل زمين
داور بايد:
 .3.2.١قرعه كشي را عادﻻنه انجام بدهد و مطمئن شود كه طرفين برنده و بازنده قرعه كشي انتخاب
خود را به درستي انجام دادهاند )قانون  (٦و آنها متوجه انتخابشان شدهاند.
 .3.2.2بعد از اينكه قرعه كشي تمام شد ،فورا روي صندلي داوري قرار بگيرد و كورنومتر را روشن كند
و سپس:
 .3.2.2.١زمان دو دقيقه گرم كردن ،از زمانيكه داور روي صندلي مينشيند شروع ميشود و
زمانيكه داور براي شروع بازي " سرويس" را اعﻼم ميكند پايان مييابد مگر اينكه دستورالعمل
Instructions to technical officials١
court2
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ديگري توسط سرداور ارائه شده باشد .داور بايد به منظور آماده شدن بازيكنان براي شروع
بازي ،پس از گذشت  9٠ثانيه از مدت زمان دو دقيقه گرم كردن " آماده بازي شويد" را اعﻼم
نمايد مگر اينكه دستورالعمل ديگري توسط سرداور ارائه شده باشد.
 .3.2.2.2هنگامي كه از برگه داوري استفاده ميشود ،براي هر دو طرف عدد صفر ،عﻼمت ""S
براي زننده سرويس و در بازي دو نفره ،عﻼمت " "Rرا براي گيرنده سرويس بنويسد.
 .3.2.2.3كنترل كند كه سيستم امتيازدهي كار ميكند.
 .3.2.2.4كنترل كند داوران خط در جاي صحيح قرار گرفته باشد.
 .3.3شروع بازي
 .3.3.١داور بايد از اعﻼم هاي صحيح زير براي اعﻼم بازي استفاده نمايد و به سمت راست و چپ اشاره
كند.
 W, X, Y, Zنام بازيكنان و  A, B, C, Dنام تيم )كشور ،استان يا باشگاه و غيره( است.
مسابقات يكنفره آزاد
"خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من’A ، X’ ،؛ و در سمت چپ من .’B ، Y’ ،زننده سرويس
’ ‘X؛ برابر صفر؛ سرويس".

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

مسابقات يكنفره تيمي
"خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من’X ، A’ ،؛ و در سمت چپ من .’Y ، B’ ،زننده سرويس
’ ‘A؛ برابر صفر؛ سرويس".

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

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

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

اگر بازيكنان دونفره از يك تيم بودند ،نام تيم را پس از اعﻼم نام دو بازيكن اعﻼم كنيد) .بطور
مثال ’ Wو (A ,‘X
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مسابقات دونفره تيمي
"خانم ها و آقايان؛ در سمت راست من W’ ، ‘A’ ،و  ‘X؛ و در سمت چپ من Y’ ، ‘B’ ،و .‘Z
زننده سرويس’’A؛ ’ Xبه  ‘Y؛ برابر صفر؛ سرويس".

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

 .3.3.2اعﻼم "سرويس" نشان دهنده شروع بازي است.
 .3.3.3دكمه " "PLAYروي دستگاه امتيازدهي الكترونيكي را بﻼفاصله قبل از اعﻼم كردن سرويس
كليك كنيد .اگر از برگه داوري استفاده ميشود ،زمان شروع مسابقه را بﻼفاصله قبل از اعﻼم
"سرويس" يادداشت كنيد.

 .3.4حين بازي
داور بايد:
 .3.4.١از اعﻼمهاي استاندارد طبق آيين نامه اعﻼم ها )كه در سايت فدراسيون موجود است( استفاده
نمايد.
 .3.4.2امتياز را ابتدا ثبت كند و سپس اعﻼم نمايد .امتياز زننده سرويس هميشه ابتدا اعﻼم كند .در
صورت وجود سيستم بازبيني ،قبل از اعﻼم امتياز ،درخواست بازبيني را مﻼحظه كند.
 .3.4.3حين سرويس ،اگر داور سرويس تعيين شده باشد ،به صرت ويژه گيرنده سرويس را مشاهده كند.
داور ممكن است خطاي سرويس را اعﻼم نمايد.
 .3.4.4از وضعيت هر نوع دستگاه امتيازدهي آگاه باشد و در صورت وجود نقص به سرداور اطﻼع دهد.
 .3.4.5زمان نياز به حضور سرداور در زمين ،دست راست را باﻻي سر خود ببرد.
 .3.4.٦زمان نياز به تصميم گيري سيستم بازبيني ،دست چپ را باﻻي سر خود ببرد.
 .3.4.٧وقتي يك طرف رالي را واگذار ميكند و حف زدن سرويس را از دست مي دهد )قانون  ١٠,3.2و
قانون  ،(١١,3,2اعﻼم كند "سرويس عوض" و به دنبال آن امتيازات را با امتياز زننده سرويس جديد
اعﻼم نمايد.
 .3.4.8سرويس بايد توسط داور اعﻼم شود براي اين كه :
 .3.4.8.١به بازيكنان دستور دهد كه بازي يا گيم را شروع كنند ،بعد از استراحت و تعويض زمين
ها بازي را ادامه دهند يا به دنبال درخواست بازبيني يا پس از وقفه بازي را مجدداً شروع
كنند.
 .3.4.8.2به بازيكنان دستور دهد كه بازي را ادامه دهند.
 .3.4.9خطا بايستي توسط داور اعﻼم شود زمانيكه خطا اتفاق ميافتد به جز زمانيكه:
4
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 .3.4.9.١خطاي سرويس )قانون  (9,١توسط داور سرويس طبق قانون  ١3,١اعﻼم شده است ،داور
بايد "خطاي سرويس اعﻼم شد" و به دنبال آن توضيحات مناسب )اساسنامه  ،BWFبخش
 ،4,١,5بخش  (4را اعﻼم نمايد.
 .3.4.9.2خطايي كه توسط داور در حين اجراي سرويس گرفته ميشود .داور بايد "خطا زننده
سرويس" يا " خطا گيرنده سرويس" را با استفاده از توضيحات مناسب طبق ) اساسنامه
 ،BWFبخش  ،4,١,4بخش  (4اعﻼم نمايد.
 .3.4.9.3زمانيكه "خطا" طبق قانونهاي ) ١3,2,2 ،١3,2,١كه واضح باشد() ١3,3,١ ،كه عﻼمت
و اعﻼم داور خط كفايت مي كند( يا  ١3,3,5 ،١3,3,4 ،١3,3,2رخ دهد ،مگر آنكه زمانيكه
يكي از اين خطاها اتفاق مي افتد براي بازيكنان و تماشاچيان نياز به شفاف سازي باشد.
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 .3.4.١٠در هر گيم ،پس از رالياي كه يكي از طرفين امتياز  ١١را كسب ميكند )يا هر امتياز مناسب
ديگر براي مسابقه در حال اجرا ،بر اساس سيستم امتيازدهي مطابق با آيين نامه ،WFبخش ،(١,4.
داور بايد امتياز و بﻼفاصله به دنبال آن استراحت را اعﻼم نمايد ،يا "سرويس عوض" ،امتياز و سپس
استراحت را اعﻼم نمايد.
 .3.4.١١مدت زمان استراحت طبق قانون  ،١٦,2,١از زمان پايان رالي مربوطه يا زمانيكه توسط سيستم
بازبيني تصميم گيري ميشود بدون توجه به هرگونه تشويق ،شروع ميشود.
 .3.4.١2در شروع هر استراحت )قانون  (١٦,2,١داور بايد از كمك كنندة هر زمين/داوران خط درخواست
تميز كردن زمين را نمايد.
 .3.4.١3در همه استراحت هاي حين گيم ،بعد از گذشت 4٠ثانيه ،اعﻼم كند:
" زمين  2٠....ثانيه" )اگر بيشتر از يك زمين استفاده مي شود ،شماره زمين اعﻼم گردد(
و دوباره اعﻼم را تكرار كند.
 .3.4.١4در همه اين استراحت ها )قانون  (١٦,2,١براي هر طرف حداكثر دو مربي پذيرش شده ميتوانند
در زمين حضور داشته باشند .آنها بايد زمانيكه داور" 2٠ثانيه" را اعﻼم ميكند ،زمين را ترك كنند.
 .3.4.١5براي شروع مجدد بازي پس از استراحت ،امتياز را تكرار كند و به دنبال آن "سرويس" را اعﻼم
نمايد.
 .3.4.١٦اگر هر دو طرف موافق هستند كه طبق قانون) (١٦,2استراحت نداشته باشند بازي در آن مسابقه
يا گيم بايد بدون استراحت ادامه پيدا كند مگر آنكه استراحتها توسط سرداور اجباري شده باشند.
 .3.5امتيازات اضافي )گيم طوﻻني شده(
داور بايد :
 .3.5.١در هر گيم زمانيكه يك طرف زودتر امتياز  2٠را كسب كرد ،بر حسب شرايط "امتياز گيم" يا
"امتياز بازي" را اعﻼم كند.
 .3.5.2اگر يك طرف امتياز  29را كسب كند ،در هر گيم و براي هر طرف ،بر حسب شرايط "امتياز
گيم" يا "امتياز بازي" را اعﻼم كند.
 .3.5.3اعﻼم هاي "امتياز گيم" و "امتياز بازي" در  ١,5,3و  2,5,3بايد هميشه بﻼفاصله بعد از امتياز
زننده سرويس و قبل از امتياز گيرنده سرويس باشد.
 .3.٦پايان هر گيم
داور بايد:
 " .3.٦.١گيم" بايد هميشه بعد از آخرين رالي هر گيم كه در مورد آن تصميم گيري شد بدون توجه به
هر تشويقي اعﻼم شود به جز زمانيكه درخواست بازبيني وجود دارد )كه به جاي آن اعﻼم ها مطابق
٦

دستورالعملهاي مسئولين فني
 5,8,5و در ادامه  ١,8,8,5 ،١,٧,8,5يا  3,9,8,5خواهد بود( يا اگر داور نظر داور خط را اصﻼح كند
)اعﻼم مطابق  2,8,5و در ادامه اعﻼم "گيم" خواهد بود( .اعﻼم عبارت "گيم" شروع زمان استراحت
بر اساس قانون  2,2,١٦مي باشد.
 .3.٦.2پس از پايان گيم اول اعﻼم كند:
" برنده گيم اول ] .........اسم بازيكن )ها( ،يا تيم )در مسابقات تيمي([ ) ..........امتياز(".
 .3.٦.3پس از پايان گيم دوم اعﻼم كند :
" برنده گيم دوم ] .........اسم بازيكن )ها( ،يا تيم )در مسابقات تيمي([ ) ..........امتياز(؛ يك گيم برابر".
 .3.٦.4در انتهاي هر گيم ،داور بايد از كمك كننده هاي زمين/داوران خط درخواست كند كه زمين را
تميز )خشك( كنند .بعد از گفتن "گيم" و پايان اعﻼم توسط داور ،داور سرويس در صورتي كه
تعيين شده است بايستي بايستد و عﻼمت استراحت را در صورت وجود در مركز زمين زير تور قرار
دهد.
 : .3.٦.5در گيمي كه برنده بازي مشخص ميشود بعد از اينكه بازيكنان با داور و داور سرويس دست
دادند ،داور بايد اعﻼم كند :
" برنده بازي ] .........اسم بازيكن )ها( ،يا تيم )در مسابقات تيمي([ ) ..........امتيازها(".
 .3.٦.٦در استراحت هاي بين گيم ها ،در زمان  ١٠٠ثانيه اعﻼم كند:
" زمين  2٠......ثانيه" )اگر بيشتر از يك زمين استفاده مي شود ،شماره زمين اعﻼم گردد(
و اعﻼم را تكرار كند.
 .3.٦.٧حين اين استراحت ها )قانون  (١٦,2,2بعد از اينكه بازيكنان زمين ها را عوض كردند ،براي هر
طرف حداكثر دو مربي پذيرش شده مي توانند در زمين حضور داشته باشند .آنها بايد زمانيكه داور
 2٠ثانيه را اعﻼم مي كند ،زمين را ترك كنند.
 .3.٦.8در شروع گيم دوم اعﻼم كند:
"گيم دوم؛ برابر صفر؛ سرويس".
 .3.٦.9زمانيكه گيم سوم وجود دارد ،اعﻼم كند:
"گيم نهايي؛ برابر صفر؛ سرويس".
 .3.٦.١٠در گيم سوم يا در بازياي كه يك گيم دارد ،پس از پايان رالياي كه يكي از طرفين ابتدا امتياز
 ١١را كسب ميكند)يا هر امتياز مناسب ديگر براي مسابقه در حال اجرا ،بر اساس سيستم امتيازدهي
مطابق با اساسنامه  ،BWFبخش  (4,١,4داور بايد امتياز و بﻼفاصله به دنبال آن "استراحت" و
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"زمين ها عوض" را اعﻼم نمايد ،يا "سرويس عوض" ،امتياز و سپس "استراحت" و "زمين ها
عوض" را اعﻼم نمايد.
 .3.٦.١١حين استراحت )پس از امتياز  ١١در گيم سوم( و بعد از اينكه بازيكنان زمين ها را عوض كردند،
براي هر طرف حداكثر دو مربي پذيرش شده مي توانند در زمين حضور داشته باشند .آنها بايد
زمانيكه داور  2٠ثانيه را اعﻼم مي كند ،زمين را ترك كنند.
 .3.٦.١2براي ادامه مجدد بازي بعد از استراحت ،امتياز و به دنبال آن "سرويس" را اعﻼم كند.
 .3.٧بعد از بازي
 .3.٧.١داور بايد زمان پايان بازي ،مدت زمان بازي ،تعداد توپ هاي مصرف شده را در برگة داوري )در
صورت استفاده( يادداشت نمايد.
 .3.٧.2اگر هر اتفاقي در زمين اتفاق افتاده بود كه ممكن است پس از مسابقات توسط سرداور گزارش
داده شود.داور بايد بﻼفاصله از برگة داوري كامل شده پرينت گرفته يا پس از تكميل برگه داوري
اتفاق مربوطه را در برگة داوري يادداشت كند.
 .3.8موقعيت هاي خاص حين بازي
 .3.8.١داور بايد با دقت موقعيت هاي زير را مشاهده نمايد و مطابق دستورالعمل ها با آنها برخورد كند:
 .3.8.١.١بازيكني راكت را به زمين حريف پرت كنديا راكت را از زير تور عبور دهد به طوريكه به
نظر داور به طور واضح براي حريف خود مزاحمت ايجاد كند و يا تمركز او را به هم بزند ،بايد
به ترتيب طبق قانون  2,4,١3يا  3,4,١3خطا گرفته شود.
 .3.8.١.2آمدن توپ به زمين از زمين هاي مجاور ،هميشه "بجا" نيست .در موقعيت هايي كه به
نظر داور آن توپ براي بازيكنان مزاحمت ايجاد نكرده و يا تمركز آنها را بر هم نزده است
"بجا" نبايد اعﻼم شود.
 .3.8.١.3بازيكني كه به يار خودش در مورد زدن توپ فرياد مي زند لزوما نبايد بر هم زدن عمدي
تمركز حريف تصور گردد.
 .3.8.١.4بازيكني كه موقع ضربه زدن حريف يا پس از آنكه حريف ضربه را زد ،اعﻼم "اوت" و
غيره را كند ،بايد بر هم زدن عمدي تمركز حريف در نظر گرفته شود) .قانون (5,4,١3
 .3.8.١.5بازيكني كه سعي كند داور سرويس يا داور خط را در هر شكلي با صدا يا حركت تحت
تاثير قرار دهد يا بترساند ،بايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير قابل قبول است و در
صورت نياز قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
8

دستورالعملهاي مسئولين فني
 .3.8.١.٦بازيكنيكه عرق خود را بر روي زمين و محيط اطراف آن مي ريزد يا به طريق ديگر باعث
آلودگي زمين و محيط اطراف آن مي شود ،بايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير قابل
قبول است و در صورت نياز قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
 .3.8.١.٧بازيكني كه بعد از رالي خوشحالي بيش از حد يا توهين آميز مي كند )به طور مثال ،باﻻ
بردن مشت گره كرده يا جيغ و فرياد زدن به سمت حريف ،جيغ و فرياد زدن بيش از اندازه،
در آوردن تيشرت( بايد به او تذكر داده شود كه اين رفتار غير ورزشي و توهين آميز ،غير قابل
قبول است )قانون  ١٦,٦,4و  (١٦,٦,3و در صورت نياز قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
 .3.9ترك زمين توسط بازيكنان:
 .3.9.١داور بايد مطمئن شود كه بازيكنان نبايد زمين را بدون اجازه او ترك كنند ) قانوان  (١٦,5,2به
جز در زمانهاي استراحتي كه در قانون  ١٦,2شرح داده شده است يا هنگامي كه اين كار را انجام
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مي دهند نبايد باعث تأخير در بازي شوند .تعويض راكتي كه در كنار زمين است در طول رالي مجاز
است.
 .3.9.2به هر كدام از بازيكن /بازيكنان خاطي بايد تذكر داده شود كه ترك كردن زمين بايد با اجازه داور
باشد و در صورت نياز قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
 .3.9.3در حين يك گيم اگر بدون دليل در بازي وقفه ايجاد نشود ،بازيكنان ممكن است مجاز باشند كه
:
 .3.9.3.١فقط سريع از حوله استفاده كنند؛ يا
 .3.9.3.2تحت اختيار داور از حوله يا نوشيدني استفاده كنند.
 .3.9.4اگر زمين بازي نياز به تميز كردن داشته باشد بازيكنان بايد محلي كه نياز به تميز كردن دارد را
به كمك كننده هاي زمين نشان دهند .بازيكنان بايد به محض اينكه زمين تميز شد و قبل از اينكه
كمك كننده هاي زمين ،زمين بازي را ترك كنند در زمين حضور داشته باشند.
.3.١٠

تأخيرها و تعويق

 .3.١٠.١داور بايد مطمئن شود كه بازيكنان نبايد باعث هرگونه تأخير عمدي در بازي شوند )قانون .(١٦,4
از هرگونه راه رفتن غير ضروري در اطراف زمين بازي در بين راليها و تست كردن راكتهاي
جايگزين در زمين بازي بايد جلوگيري شود و در صورت نياز قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
 .3.١٠.2بازي ممكن است برحسب ضرورت توسط سرداور يا داور به دليل شرايطي كه در بازي تاثيرگذار
است ،به تعويق بيفتد.
 .3.١٠.3اگر حين يك مسابقه زمين بازي يا محيط اطراف آن نياز به تعمير داشته باشد يا به طور موقت
قابل بازي كردن نباشد ،داور بايد سرداور را فرابخواند )يا سرداور بايد داخل زمين بازي برود( و بازي
تا زماني كه زمين و محيط اطراف آن دوباره براي بازي مناسب شود به تعويق بيفتد.
 .3.١٠.4هنگامي كه بازي به تعويق افتاد ،داور بايد اعﻼم كند:
"بازي به تعويق افتاد" و عﻼمت " "Sرا در سيستم امتيازدهي الكترونيكي يا برگه داوري در صورت
وجود ،يادداشت كند.
 .3.١٠.5هنگامي كه بازي بعد از تعويق از سرگرفته ميشود ،داور بايد زمان تعويق را يادداشت كند و
مطمئن شود كه بازيكنان در طرف صحيح و محوطه سرويس درست قرار دارند سپس اعﻼم كند
"آيا آماده هستيد" و به دنبال آن امتياز و "بازي" را اعﻼم كند.
.3.١١

راهنمايي كردن خارج از زمين

 .3.١١.١نبايد اجازه داده شود هنگامي كه بازيكن  /بازيكنان براي سرويس بعدي آماده هستند و يا
هنگامي كه توپ در جريان بازي است ،راهنمايي كردن انجام شود.
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 .3.١١.2مربيان بايد در محلهاي مشخص شده بنشينند و نبايد حين مسابقه در اطراف زمين بايستند
به جز در زمان استراحت هاي مجاز )قانون  .(١٦,2اگر يك مربي بخواهد به زمين ديگري برود،
بايد زماني كه توپ در جريان بازي نيست ،اين كار را انجام دهد) .بخش  2,2,٦اساسنامه .(BWF
 .3.١١.3نبايد به مربيان اجازه داده شود تا صندليهايشان را از محلهاي مشخص شده بدون اجازه
سرداور جابجا كنند .مخصوصاً اينكه داور بايد مطمئن شود كه ديد هيچ داور خطي يا تابلوهاي
تبليغاتي نبايد بواسطه اين جابجايي صندلي هاي مربيان ،مختل شود.
 .3.١١.4هيچ گونه بر هم زدن تمركز يا مختل كردن بازي نبايد توسط مربيان انجام شود.
 .3.١١.5مربيان در كنار زمين نبايد تﻼش كنند تا به هر روش با بازيكنان حريف ،مربيان تيم ها يا در
زمين بازي با مسئولين فني حين يك مسابقه ،ارتباط برقرار كنند.
 .3.١١.٦مربيان نبايد از هرگونه وسيله الكترونيكي به هر منظوري در كنار زمين بازي استفاده كنند.
 .3.١١.٧اگر به نظر داور مربي روند را مختل كند يا تمركز بازيكن مقابل را بر هم بزند ،بايد بجا اعﻼم
شود ) قانون  .(١4,2,5سريع ًا بايد در صورتي كه چنين وقايعي دوباره تكرار شد سرداور به زمين
فراخوانده شود.
 .3.١١.8مربيان بايد در كنار زمين بازي لباس مناسب طبق دستور سرداور بپوشند ) .ماده (GCR.24,٦
.3.١2

تعويض توپ

 .3.١2.١تعويض توپ در يك مسابقه بايد منصفانه باشد .در صورت نياز به تعويض توپ داور بايد تصميم
بگيرد.
 .3.١2.2توپي كه سرعت يا پرواز آن عمداً دستكاري شده است بايد كنار گذاشته شود و در صورت نياز
قانون  ١٦,٧به كار برده شود.
 .3.١2.3سرداور تنها مرجع تصميم گيري درباره توپ هاي مورد استفاده مي باشد .اگر هر دو طرف
خواستار تغيير در سرعت توپ باشند ،سريعاً بايد سرداور به زمين فراخوانده شود.

.3.١3

مصدوميت يا بيماري حين يك مسابقه
١١
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 .3.١3.١با اين نوع از حادثه بايد با دقت و انعطاف پذيري برخورد كرد .داور بايد تا جايي كه امكان دارد
سريعاً شدت مشكل را تعيين كند و در صورت لزوم سرداور را به زمين فرا بخواند .سرداور تصميم
خواهد گرفت كه آيا پزشك مسابقات يا هر شخص ديگري كه ضروري است ،در زمين بازي حاضر
باشد )دستورالعمل  .(3,٦پزشك مسابقات بايد بازيكن را معاينه كرده و در مورد شدت آسيب
ديدگي يا بيماري او را آگاه سازد .هيچ درماني كه باعث تأخير غيرضروري بازي مي شود نبايد در
زمين بازي انجام شود .پزشك مسابقات ممكن فراخوانده شود تا فقط براي يكبار اسپري را براي
يك بازيكن خاص در طول يك مسابقه استفاده كند؛ به جز در زمانهاي استراحت قانوني .داور
بايد زماني را كه به دليل مصدوميت باعث تأخير در بازي شده ،مشخص كند.
 .3.١3.2در صورت وجود خونريزي ،گيم بايد تا هنگام توقف خونريزي يا اينكه زخم به طور مناسب
پوشيده شود به تأخير بيفتد؛ يا سرداور توصيه اي ديگر به داور بكند.
 .3.١3.3اگر يك بازيكن به داور مراجعه و بيان كند كه ميخواهد بازي را به خاطر مصدوميت يا بيماري
واگذار كند ،داور بايد از بازيكن سؤال كند "آيا بازي را واگذار مي كنيد " و اگر تأييد كرد داور
بايد اعﻼمهاي متناسب را به كار گيرد )بخش  ،.4,١,5قسمت  ، ٦اساسنامه .(BWF
 .3.١3.3.١ا گر داور در مورد درستي مصدوميت يا بيماري يك بازيكن مطمئن نبود ،بايد سرداور را
به زمين بازي فرابخواند.
.3.١4

تلفن همراه

 .3.١4.١زنگ خوردن تلفن همراه يك بازيكن در زمين بازي يا محيطهاي اطراف آن حين يك مسابقه
بايد طبق قانون  ١٦,٦,4يك رفتار ناشايست تلقي شود و مطابق قانون  ١٦,٧به صورت متناسب با
آن برخورد شود.
.3.١5

توقف بازي توسط سرداور

 .3.١5.١هنگامي كه سرداور در يك رقابت مقدماتي در زمان مسابقه وارد زمين بازي مي شود و به داور
اطﻼع ميدهد كه يك بازيكن  /بازيكنان در اين مسابقه به جدول اصلي صعود كردند ،داور بايد
اعﻼم كند:
" .3.١5.١.١مسابقه توسط سرداور به پايان رسيد) .نام بازيكن /بازيكنان( به جدول اصلي صعود
كرد"؛ و
) " .3.١5.١.2نام بازيكن  /بازيكنان( وارد دور بعدي  /جدول اصلي شد )هر كدام متناسب است(".
.3.١٦

رفتار ناشايست
١2

دستورالعملهاي مسئولين فني
 .3.١٦.١داور بايد مطمئن شود كه رفتار بازيكنان در زمين محترمانه و به روش جوانمردانه باشد .هرگونه
نقض بندهاي  3,2,2تا  3,2,3و  3,2,٦تا  3,2,١5مربوط به دستورالعمل هاي رفتاري بازيكنان
)بخش  (2,2,4ميبايست طبق قانون  ١٦,٦,4بعنوان يك رفتار ناشايست در نظر گرفته شود.
 .3.١٦.2هرگونه اتفاق ناشايست و تصميم گرفته شده را ثبت كنيد و به سرداور گزارش دهيد.
 .3.١٦.3هنگامي كه داور بايد به خاطر نقض قانون  ١٦,5,2 ، ١٦,4,١يا  ١٦,٦به طرف خاطي اخطار
دهد )كارت زرد( )قانون  ( ١٦,٧,١,١به بازيكن خاطي اعﻼم ميكند "بياييد اينجا" و سپس اعﻼم
مي كند:
")نام بازيكن( ،اخطار به خاطر رفتار ناشايست" و به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به اين رفتار ناشايست
را اعﻼم كند )بخش  4,١,5قسمت  (5و همزمان با دست راست كارت زرد را باﻻي سر خود مي برد.

 .3.١٦.3.١داور بايد از اعﻼم هاي استاندارد )بخش  4,١,5قسمت  (5جهت توضيح نوع رفتار
ناشايست ،استفاده كند.
 .3.١٦.4هنگامي كه داور از يك طرف خطا مي گيرد )كارت قرمز( )قانون  ١٦,٧,١,3يا  ،(١,2.١٦,٧داور
بايد به بازيكن اعﻼم كند "بياييد اينجا" و سپس اعﻼم مي كند :
" ) نام بازيكن( ،خطا به خاطر رفتار ناشايست" و به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به اين رفتار ناشايست
را اعﻼم كند ) بخش  4,١,5قسمت  (5و همزمان با دست راست كارت قرمز را باﻻي سر خود ميبرد .داور بايد
سريعاً سرداور را به زمين فرابخواند و به او گزارش دهد.
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 .3.١٦.4.١داور بايد از اعﻼم هاي استاندارد )بخش  4,١,5قسمت  (5جهت توضيح نوع رفتار
ناشايست استفاده كند.
 .3.١٦.5هنگامي كه سرداور تصميم ميگيرد يك بازيكن خاطي يا هر دو بازيكنان خاطي را سلب
صﻼحيت كند ،يك كارت مشكي به داور ميدهد.
داور بايد به بازيكن يا بازيكنان خاطي اعﻼم كند:
" بياييد اينجا" و به دنبال آن اعﻼم مي كند)" :نام بازيكن /نام بازيكنان ( سلب صﻼحيت به خاطر رفتار
ناشايست" و به دنبال آن توضيحات اختصاصي مربوط به اين رفتار ناشايست را اعﻼم كند )بخش  4,١,5قسمت
 (5و همزمان با دست راست كارت مشكي را باﻻي سر خود مي برد.

 .3.١٦.5.١داور بايد از اعﻼم هاي استاندارد )بخش  4,١,5قسمت  (5جهت توضيح نوع رفتار
ناشايست استفاده كند.
 .3.١٦.5.2سپس داور بايد اعﻼم كند" :برنده مسابقه )نام بازيكن  /بازيكنان يا تيم ) در مسابقات
تيمي((" و امتيازات.
 3,١٦,٦رفتار ناشايست حين استراحت ها بايد همانند رفتار ناشايست در طول گيم عمل شود .در اين مورد
بايد سريعاً از دستورالعمل هاي  5,١٧,4 ، 5,١٧,3يا  5,١٧,5به هنگام وقوع رفتار ناشايست استفاده شود.
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 .3,١٦,٧در مورد رفتار ناشايست در طول زمان استراحت جايي كه بازيكنان مطابق قانون ١٦,٧,١,١
اخطار مي گيرد .بعد از زمان استراحت داور بايد اعﻼم كند:
 ) .١١" .3,١٦,٧,١امتياز(" سپس "بازي" ) بعد از استراحت هاي امتيازات (١١؛ يا
" .3,١٦,٧,2گيم؛ برابر صفر ،سرويس") بعد از استراحت هاي بين گيم ها(.
 .3,١٦,8در مورد رفتار ناشايست حين استراحت جايي كه بازيكن مطابق با قانون  ١٦,٧,١,2يا ٦,٧,١,3
كارت قرمز ميگيرد .بعد از زمان استراحت داور بايد اعﻼم كند :
).١١" .3,١٦,8,١امتياز(" – " )نام بازيكن( ،خطا كرد" و به دنبال آن اعﻼم كند "سرويس عوض"،
جايي كه ﻻزم است ،سپس امتياز جديد و " بازي" را اعﻼم كند )بعد از استراحت ها در امتيازات
(١١؛ يا :
 " .3,١٦,8,2گيم ؛ برابر صفر" )نام بازيكن ( ،خطا كرد " و به دنبال آن اعﻼم كند "سرويس عوض"
جايي كه ﻻزم است سپس امتياز جديد و "بازي" را اعﻼم كند )بعد از استراحت هاي بين گيمها(
 .3,١٦,9اگر بازيكن /هر دو بازيكن حين زمان استراحت توسط سرداور سلب صﻼحيت شوند داور نبايد
تا پايان زمان استراحت صبر كند ،بايد سريعاً اعﻼم كند:
"  ) ...نام بازيكن  /بازيكنان( ،سلب صﻼحيت به خاطر رفتار ناشايست" و به دنبال آن دستور العملهاي
 5,١٧,5,١و  5,١٧,5,2را اعﻼم كند.
 .4,١5,١٠با رفتارهاي ناشايستي كه در محوطه بازي ،قبل از شروع مسابقه و قبل از اعﻼم كلمه
"سرويس" رخ دهد ،بايد مطابق دستور العمل هاي  3,١٦,4 ، 3,١٦,3يا  3,١٦,5برخورد شود .هر نوع
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كارت  /كارتهاي داده شده تأثيري بر امتياز مسابقه ندارد اما اين كارت  /كارتها در صورت وقوع رفتار
ناشايست ديگر در طول مسابقه بايد لحاظ شود .
 .4,١5,١١رفتار ناشايستي كه بعد از مسابقه و در محوطه بازي اتفاق ميافتد بايد مطابق با دستورالعمل
هاي 3,١٦,4 ، 3,١٦,3يا  3,١٦,5برخورد شود و سريعاً به سرداور گزارش داده شود.
 .5توصيه هاي عمومي به داوران
اين بخش توصيه هاي عمومي كه بايد توسط داوران دنبال شود را ارائه مي دهد.
 .5,١قوانين بدمينتون و  ITTOرا بدانيد و درك كنيد .توجه ويژه اي به تغييرات اخير داشته باشيد.
 .5,2بدون معطلي و با قدرت اعﻼم كنيد .اما اگر اشتباهي رخ داد آن را بپذيريد ،عذرخواهي كنيد و آن را
اصﻼح كنيد.
 .5,3اگر سريع و متقاعد كننده به وسيله داور سرويس از يك اشتباه مطلع شديد ،تصميم خود را تغيير دهيد.
)همانند اجراي نادرست درخواست بازبيني به وسيله يك بازيكن ،توجه نكردن به اعﻼم داور خط ،خطاي
امتيازدهي(
 .5,4هنگامي كه مشكلي پيش آمده و شما مطمئن نيستيد كه خودتان ميتوانيد از عهده آن برآييد ،سرداور
را به زمين فرابخوانيد.
 .5,5به پيام هاي مهمي كه از سوي داور سرويس ارسال ميشود ،گوش دهيد .شما با هم يك تيم هستيد.
 .5,٦همه اعﻼمها و امتيازات را به صورت واضح و به اندازه كافي بلند اعﻼم كنيد ،طوري كه به وضوح توسط
تماشاگران و بازيكنان شنيده شود.
 .5,٧در اعﻼمهايي كه شامل نام هاي بازيكنان يك تيم دونفره هست ،طبق دستورالعمل هاي 3,٦,3 ، 3,٦,2
 3,١٧,9 ، 3,١٧,5,2 ، 3,١٧,5 ، 3,١٦,١,2 ، 3,١٦,١,١ ،3,٦,5 ،بين نام بازيكنان هم تيمي "و" را اعﻼم
كنيد.
 .5,8اگر در ذهنتان شك داشتيد كه آيا نقض قوانين اتفاق افتاده يا نه ،خطا اعﻼم نكنيد و اجازه دهيد بازي
ادامه پيدا كند.
 .5,9هرگز از تماشاگران چيزي نپرسيد يا تحت تأثير آنها يا عﻼيم آنها قرار نگيريد.
 .5,١٠به ساير مسئولين فني انگيزه دهيد )مثال  :برقراري ارتباط چشمي با داور سرويس و محتاطانه تأييد
كردن تصميمات داوران خط( و يك رابطه دوستانه كاري با آنها برقرار كنيد.
 .5,١١لباس متحدالشكل مناسب بپوشيد ،ازقوانين مربوط به لباس داوران در جايي كه كه لباس متحدالشكل
فراهم نشده است ،پيروي كنيد ) دستورالعمل (GCR ،25
 .5,١2از دستورالعملهاي رفتاري مسئولين فني پيروي كنيد ) بخش  2,2,5و اساسنامه (BWF
 .٦دستورالعملهايي به داوران سرويس
 .٦,١داور سرويس بايد روي يك صندلي كوتاه در كنار تور و در سمت مقابل داور بنشيند.
١٦

دستورالعملهاي مسئولين فني
 .٦,2داور سرويس مسئول قضاوت درباره درستي سرويسي است كه زننده سرويس مي زند )قانون  ١,2.9تا
 ،(9,١,8در غير اينصورت بايد با صداي بلند خطا را اعﻼم كند و از عﻼمت قراردادي دست جهت نشان دادن
نوع خطا استفاده كند.
 .٦,3داور بايد از اعﻼم هاي استاندارد ) بخش  4,١,5قسمت  (4جهت تأييد اعﻼم داور سرويس استفاده كند و
خطاي سرويس مربوطه را بيان كند.
 .٦,4عﻼيم قراردادي دست براي نقض قانون سرويس عبارتند از :
قانون  ٩،١،3و ٩،١،٤

زننده و گيرنده سرويس بايد به صورت مورب در محوطه سرويس مقابل هم بايستند )شكل )الف(( بدون آنكه
تماسي با خطوط محوطه سرويس داشته باشند.
از زمان شروع سرويس )قانون  (9,2تا زمانيكه سرويس اجرا ميگردد )قانون  ،(9,3قسمتي از هر دو پاي
زننده و گيرندهي سرويس ،بايد روي سطح زمين ثابت )غير متحرك( باشد.
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قانون ٩،١،٥

راكت زننده سرويس در ابتدا بايد به كله توپ ضربه بزند.

قانون ٩،١،٦

كل توپ در لحظه برخورد با راكت زننده سرويس ،بايد پايينتر ١/١5متر از سطح زمين باشد.
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قانون ٩،١،٧

حركت راكت زننده سرويس  ،از زمان شروع سرويس )قانون (9,2تا زمانيكه سرويس اجرا ميگردد
)قانون ،(9,3بايد به سمت جلو ادامه داشته باشد.

قانون ٩،١،٩

از زمان شروع سرويس ،زننده سرويس نبايد توپ را از دست دهد.
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در مكانهايي كه از دستگاه اندازهگيري سرويس استفاده نمي شود ،بايد از دو قانون جايگزين زير
استفاده گردد:

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

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

 .٦,5داور سرويس هنگامي كه منصوب شد بايد هرگونه تغيير در توپ را طبق دستور داور اجرا كند و مطمئن
شود كه تعداد توپ كافي جهت جلوگيري از تأخير در طول مسابقه آماده و در دسترس ميباشد.
 .٦,٦داور ممكن است ترتيبي را اتخاذ كند تا هرگونه وظايف اضافي نظير  :كنترل قرار داشتن پايه ها روي
خطوط كناري زمين دونفره ) قانون  ،(١,5تأييد در جاي خود قرار داشتن و تراز بودن دستگاه هاي اندازه
گيري ارتفاع سرويس و كنترل كردن ارتفاع تور اگر ضروري به نظر ميرسد را انجام دهد يا جايي كه داور
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خط منصوب نشده است اعﻼم خط نزديكتر به داور سرويس را انجام دهد .طوريكه به بازيكنان گفته شده
باشد.
 .٦,٧در جايي كه از سيستم بازبيني استفاده ميشود داور سرويس بايد كنترل كند كه هرگونه درخواست
بازبيني به درستي توسط داور اجرا شود و اگر اينطور نيست قبل از رالي بعدي داور را آگاه سازيد.
 .٦,8داور سرويس بايد از داور پشتيباني كند و در صورت لزوم به داور كمك كند .داور سرويس بايد بﻼفاصله
با مشاهده اشتباه احتمالي داور ،او را آگاه كند.
 .٦,9در پايان مسابقه ،بﻼفاصله بعد از اينكه داور كلمه "گيم" را اعﻼم كرد ،داور سرويس بايد براي دست
دادن با بازيكنان بايستد .بعد از اينكه داور نتيجه مسابقه را اعﻼم كرد ،داور سرويس بايد هنگام ترك زمين،
عرض زمين را به سمت صندلي داور جهت جمع آوري بازيكنان و پيوستن به داور طي كند.
 .٧دستورالعمل هايي به داوران خط
 .٧,١داوران خط بايد روي صندلي هايي كه در انتها و كناره هاي زمين بازي قرار دارد بنشينند و مستقيماً به
سمت خطوط معين شده نگاه كنند و ترجيح ًا در سمت مقابل داور قرار بگيرند مگر اينكه سرداور دستور
ديگري داده باشد )به شكل ها مراجعه كنيد(.
 .٧,2يك داور خط به طور كامل مسئول خط يا خطوط تعيين شده مي باشد به جز زماني كه به نظر داور،
داور خط بد ون شك و به طور واضح اشتباه اعﻼم كرده است .در اين صورت داور بايد تصميم داور خط را
اصﻼح كند) .قانون  (١٧,5,١هرگونه تغيير اعﻼم داور خط توسط داور يا نتيجه بازبيني كه توسط بازيكن
درخواست شده است ) قانون  (١٧,5,2در جايي كه از سيستم بازبيني استفاده مي شود اعﻼم اوليه داورخط
را لغو مي كند.
 .٧,3اگر توپ خارج از زمين فرود آيد ،هر چقدر هم كه دور باشد بدون معطلي و با صدايي كه به اندازه كافي
بلند و رسا باشد اعﻼم كند " اوت" طوريكه توسط بازيكنان و تماشاگران شنيده شود و همزمان با باز كردن
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هر دو دست به صورت افقي عﻼمت دهد به صورتيكه داور آن را آشكارا ببيند .در عين حال به سمت داور نگاه
كند.
 .٧,4اگر توپ در داخل زمين فرود آمد ،داور خط چيزي نمي گويد فقط با دست راست خود به خط اشاره
مي كند در حاليكه داور هم نگاه مي كند.
 .٧,5اگر داور خط محل فرود توپ را نديد سريعاً با گذاشتن هر دو دست روي چشم ها به داور اطﻼع دهد.
 .٧,٦تا زماني كه توپ به زمين برخورد نكرده است هيچ جيزي را اعﻼم نكند يا هيچ عﻼمتي ندهد.
 .٧,٧اعﻼم ها يا عﻼمت ها هميشه بايد بدون هرگونه پيش بيني از تصميم داور در رابطه با خطاها انجام شود
)مثال  :برخود توپ به بازيكن ،به لباس بازيكن يا راكت او هر چقدر هم كه واضح باشد(.
 .٧,8عﻼمت هاي قراردادي عبارتند از :

توپ اوت است

توپ داخل است
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نديده است
 .٧,9در جايي كه قابل اجرا باشد توصيه مي شود محل استقرار داوران خط  2,5تا  3,5متر از خطوط
محدوده زمين فاصله داشته باشد .ضمناً محل هاي استقرار داوران خط بايد از تأثير هر گونه عامل خارجي
محفوظ باشد.
 .٧,١٠عﻼمت × محل هاي استقرار داوران خط را نشان مي دهد:
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يك نفره

دونفره
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