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 در مسابقات  بازیکنانرفتار مقررات قوانین و 

 1398به روزرسانی : تیرماه 

 

 هدف (1

جهانی راسیون فد مصوب مسابقات و اجرای یکسانمنظم و منصفانه مدیریت هدف از تدوین این آیین نامه ، اطمینان از       

 .است عموم و نام رشته بدمینتونبازیکنان ، اسپانسرها، فدراسیون بدمینتون و  قوقو حفاظت از ح بدمینتون

 کاربرد(2

 ءالزم االجرا مایند،نشرکت می  بدمینتون جهانی زیر نظر فدراسیون رای همۀ بازیکنانی که در مسابقاتب قوانین و مقرراتاین     

ها رفتار رزشل اخالقی و اوقوانین و مقررات مسابقات بدمینتون را رعایت و طبق اص میبایستهمچنین همۀ بازیکنان  .است

 .نمایند

 بازیکنان رفتار(3

 (قبل از شروع مسابقات1-3

بدمینتون، تیم ها  جهانی سمی فدراسیونربه منظور رعایت حقوق همۀ بازیکنان و منصفانه بودن برگزاری مسابقات ( 1-1-3

صدومیت ، بیماری ممسابقات انصراف دهند به جز در شرایط از جدول مقدماتی و یا جدول اصلی و بازیکنان نباید پس از انتشار 

 .به اثبات برسد بدمینتونو یا در شرایط اضطراری دیگر که باید با شواهد کافی برای فدراسیون 

وقع در مسابقات و برنامه های دیگری که ما برنامه ریزی کنند که بتوانند به بازیکنان باید طوری مسافرت خود ر( 2-1-3

ود(، جلسات ای)در صورت وجحضور بازیکنان در آن ها ضروری است مانند تست دوپینگ ، افتتاحیه مسابقات ، جلسات رسانه

 اسپانسر)در صورت وجود( و مراسم اهدای جوایز شرکت کنند .

 ( در زمین مسابقه :2-3

 در زمین مسابقه مسئول هستند و بازیکنان : هرگونه رفتار و عملکرد بازیکنان برای 

سوب گردیده و شامل جریمه مالی سنگینی ) که در صورت دیر رسیدن، عدم حضور محنباید برای مسابقه دیر برسند .( 1-2-3

 خواهند شد.(

مان در محوطه مسابقات فدراسیون بقات یا در هر زدر حین مسا جوانمردانهو میبایست رفتار قابل قبول ورزشی  (2-2-3

 .را داشته باشند بدمینتون
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ف ، ورود و خروج یبازیکن حر دست دادن با ،باید تشریفات قبل، حین و بعد از هر مسابقه را شامل تشکر از داوران ( 3-2-3

ردن با مربی و یا قه را برای شادی کبزمین مسا د . بازیکنان باید قبل از اینکهندهاز زمین مسابقه را به نحو احسن انجام 

 تماشاگران ترک کنند  از حریف و داوران تشکر نمایند .

 .ندسابقات شرکت نمایمدر لباس ورزشی تمیز و قابل قبول بدمینتون  وبا ظاهری مناسب میبایست ( 4-2-3

ا رعایت کنند .)قوانین و مقررات لباس و و تبلیغات ر باید شرایط ورودی هر مسابقه برای قوانین مربوط به لباس( 5-2-3

 تبلیغات لباس بازیکنان(

 برای برنده شدن انجام دهند .میبایست همیشه بهترین تالش را  (6-2-3

 ه دلیل منطقی قادر به ادامه بازی نباشند.بکه در حال برگزاری است را تا انتها ادامه دهند مگر باید مسابقه ای ( 7-2-3

ارند و سعی نکنند که تصمیمات داوران را به احترام بگذ کادر فنی مسابقات ) سرداور، داوران و داوران خط(به باید ( 8-2-3

 ثیر قرار دهند .تحت تأ بصورت شفاهیست ، حرکت راکت و یا بازو، داز حرکات  هر روشی مثالً با استفاده 

ر قانون آمده است . برقراری ارتباط دکنند به جز مواقع مجاز که نباید در حین مسابقه راهنمایی مربی خود را دنبال ( 9-2-3

 به هر شکل، شنیداری یا دیداری بین بازیکن و مربی به عنوان راهنمایی مربی در نظر گرفته می شود .

یدن و قابل شنشناخته می شود وم و نامناسب که در هر زبانی به عنوان حرف زشت، رکیک، نامفهنباید از کلماتی ( 10-2-3

 استفاده کنند .توسط داور و تماشاگران باشد، 

عمول معنی توهین آمیز و ناخوشایند دارند، منباید حرکات یا عالمت هایی با دست و یا با راکت یا توپ که به طور  (11-2-3

 انجام دهند .

د یا عمداً به توپ آسیب ن به توپ ضربه بزنو بی احتیاط، در داخل و یا خارج زمین عمداً نباید به طور خطرناک( 12-2-3

 برساند.

 د.نپرواز و یا سرعت توپ مداخله کن عمداً نباید در (13-2-3

ه و یا از بین ببرند یا عمداً و خشونت آمیز ب نباید عمداً و خشونت آمیز راکت یا تجهیزات دیگر را آسیب رسانده( 14-2-3

 د.نتور،زمین ، سکوی داوری یا دیگر تجهیزات در حین مسابقه ضربه بزن

ه داللت بر نادرستی یا رسوایی، توهین و  یا کحریفان، تماشاگران و یا افراد دیگر نباید اظهاراتی در مورد عوامل فنی،  (15-2-3

 د.نا دارد، انجام دهرسوءاستفاده 

حتی لمس  .شاگران و افراد دیگر داشته باشندعوامل فنی ، داوران، حریف، تمانباید به طور فیزیکی برخوردی با ( 16-2-3

 د .رخورد فیزیکی در نظر گرفته می شوکردن غیرمجاز این افراد به عنوان ب
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ام ه طور واضح آسیب می رساند انجب نامی ورزشباید رفتار ورزشی مناسب داشته باشند. بازیکنان نباید رفتاری را که به خوش (17-2-3

 دهند.

 ( ضددوپینگ4

 را رعایت کنند . BWFو  WADAبازیکنان باید مقررات ضد دوپینگ 

 جرائم ( 5

ن در آیین نامه آ شامل جرائم مالی مشخص شده در آیین نامه جرائم که شرحبرخی از تخلفات در این دستورالعمل ( 1-5

 مربوطه آمده است، می شود.

اطی فدراسیون بدمینتون برای بررسی و تصمیم گیری نیاز به تشکیل کمیته انضب دستورالعملبرخی دیگر از تخلفات این ( 2-5

 را دارد .

 

 


