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 در مسابقات : مربیان و سرپرستانرفتار  مقرراتقوانین و 

 1398به روزرسانی : تیرماه 

 

 اهداف (1

دهندگان و کسانی که نقش رفتار مربیان ، تعلیم در ، حفاظت از باالترین استاندارد قوانین و مقرراتیکی از اهداف تدوین این (1-1 

 . باشد، میمشابهی در محیط یادگیری و آموزش دارند

 یکی دیگر از اهداف تدوین این آیین نامه، اطمینان از محیط مثبت یادگیری و آموزش برای بازیکنان است .( 2-1

بدمینتون جهانی مسابقات فدراسیون یکی دیگر از اهداف تدوین این آیین نامه، اطمینان  و حفاظت از منظم و منصفانه بودن  (3-1

 است .

 کاربرد(2

که نقش هدایت ) راهنمایی( در پشت یا تیم ها، مسئولین تیم و بازیکنانی مربیان، سرپرستان برای همۀ  قوانین و مقرراتاین  (1-2

این مقررات،  و میبایست دجهانی بدمینتون برگزار می گردد، را دارن کنار زمین در محوطه بازی در مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون

گیرد نی که بر روی صندلی مربی قرار می.) مربی، سرپرست تیم یا بازیکمقررات عمومی مسابقات و قوانین عمومی بدمینتون را بپذیرند

 و نقش مربی و هدایت بازیکن را ایفا می کند شامل این آیین نامه می شود .(

کسانی اعم از مربی، سرپرست تیم، مسئولین تیم و بازیکنان می توانند بر روی صندلی مربی در کنار یا پشت زمین قرار بگیرند  (2-2

 که در آن مسابقات پذیرش شده باشند .

 مربیان و سرپرستان تیم رفتار(3

 ( سرپرست تیم1-3

د باید جهانی بدمینتون ایفا می کنن سرپرست تیم را در مسابقات فدراسیونسرپرستان تیم، مربیان یا مسئولین تیم که نقش          

 از نکات زیر پیروی کنند:

 د .و بازیکنان را به درستی انجام دهبین سرداور  اطالع رسانی فنی (1-1-3

به را بازیکنان ین برگزار کننده مسابقات و تیم یا مانند حمل و نقل، اقامتگاه، برنامه تمرینی و ... باطالع رسانی عمومی  (2-1-3

 د .درستی انجام ده

در جلسات سرپرستان که از قبل برنامه ریزی شده است و یا هر جلسه دیگری که سرداور اعالم می نماید به نمایندگی از  (3-1-3

ه دیگری که توسط سرداور اعالم هر جلسقبل برنامه ریزی شده است یا از حضور در جلسات که  بازیکنان شرکت نماید . یا تیم

 شود در طول مسابقات الزامیست.می

 انصراف هر بازیکن را به موقع و با روند استاندارد گزارش دهد . (4-1-3
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 بدمینتون جهانی مربی تیم در مسابقات فدراسیون (2-3

ن وبقات فدراسیمربی در محوطه بازی در مسا مربیان ، مسئولین یا سرپرستان تیم یا بازیکنان که روی صندلی می نشینند و نقش

 بدمینتون را ایفا می کنند باید از نکات زیر پیروی نمایند:

لوز، شلوار ورزشی، شلوار پارچه بد. لباس مناسب شامل لباس تیم)لباس ورزشی(، پیراهن، تی شرت، لباس مناسب بپوش(1-2-3

د. اگر مربی لباس ین، صندل، دمپایی، شلوار کوتاه و یا برمودا می باشلباس نامناسب شامل ج ای یا کتان بلند و دامن می باشد.

 نامناسب داشته باشد، سرداور دربارۀ حضور او در کنار زمین تصمیم خواهد گرفت .

تراحت قانونی، به هر حال اگر مربی روی صندلی مشخص شده در انتها یا کنار هر طرف زمین بنشیند به جز زمان های اس(2-2-3

 .ی نیست این جابجایی را انجام دهدبه زمین دیگری برود باید در زمانیکه توپ در جریان باز بخواهد

یا اخالل در بازی شود، راهنمایی  زمانیکه توپ در جریان بازی است یا با هر روشی که باعث برهم زدن تمرکز حریف (3-2-3

 نکند.

 هر نحوی باعث تأخیر در جریان مسابقه نشود . به (4-2-3

ا اعالم می کند به صندلی مشخص رثانیه  20تعیین شده قانونی مسابقه، به محض اینکه داور  در زمان های استراحت (5-2-3

 شده خود برگردد .

اسب باعث تهدید و ترساندن یا به هر روش نباید سواستفاده کالمی یا به هر شکلی مانند فریاد زدن یا حرکات ظاهری نامن (6-2-3

 ن حریف شود .ین به تماشاگران، مسئولین مسابقات، مسئولین فنی، مربی حریف یا مسئولین تیم حریف یا بازیکدیگری باعث توه

 و مسئولین تیم حریف نداشته باشد یانهیچگونه تالشی برای برقرار کردن ارتباط با بازیکن حریف یا مربدر حین بازی  (7-2-3

 شابه .و وسایل م ریا از هیچگونه وسیله الکترونیکی برای هر منظوری استفاده نکند شامل تلفن همراه، انواع کامپیوت

میز به هر شکلی با تماشاگران، مسئولین هیچگونه تالشی برای برخورد فیزیکی ناخوشایند ، توهین آمیز و یا تهدیدآ( 8-2-3

 د.مسئولین تیم حریف نداشته باش ون مسابقات، مسئولین فنی، بازیکنان، مربیا

 مسئولین مسابقات، مسئولین فنی، بازیکنان، دردر مو (قبل، حین و بعد از مسابقات) ورزش در میان رسانه ها باعث بدنامی (9-2-3 

 د .مربیان یا مسئولین تیم حریف نشو

 ( ضد دوپینگ4

انجام  BWFو  WADAعملی مغایر با مقررات ضد دوپینگ  و هیچ انجام ندهندهیچ اقدامی در ترویج ، تسهیل ارتباط با دوپینگ 

 د .ننده
 

 ( جرائم 5

که ممکن است  گرددتعیین میجریمه توسط سرداور مسابقات هرگونه رفتار ناشایست که در حین مسابقات مرتکب گردد  (1-5

ر ناشایست در طول مسابقات یا رفتار ارفت د . همچنین در صورت تکرارنمربی، سرپرست یا مسئولین تیم از کنار زمین اخراج گرد
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یا مسئول تیم را از سالن مسابقات اخراج نماید . تصمیم سرداور نهایی بوده و  سرداور ممکن است که مربی، سرپرست ناشایست حاد،

 قابل تجدیدنظر نیست.

ن در آیین نامه مربوطه د که شرح آشو برخی از تخلفات این آیین نامه شامل جرائم مالی مشخص شده در آیین نامه جرائم می (2-5

 آمده است .

 .دراسیون بدمینتون داردفانضباطی  برخی دیگر از تخلفات این آیین نامه برای بررسی و تصمیم گیری نیاز به تشکیل کمیته( 3-5


