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 وبینار آموزشی اتحادیه جهانی کشتی

 موضوع:آنالیز و بررسی تعدادی از صحنه های آموزشی قوانین کشتی

 تهیه شده توسط:کمیته آموزش کمیسون داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

    99آبان ماه 

  



 

 

 

قوانین کشتی آنالیز و بررسی تعدادی از صحنه های آموزشی  

  



 

 

 موضاعات مطرح شده در این وبینار:

 *تصمیم گیری در مورد برخی از امتیازات

 *آنالیز تعدادی از موقعیت های پچیده و مشکل

 *آنالیز بعضی از رفتارهای کشتی گیران و داوران

  



 

 حمله توسط مهاجم و بدلکاری توسط مدافع:

مدافع *یکی از نکاتی که در بدلکاری توسط مدافع باید همیشه مدنظر قرار داد این است که 

و سپس خودش ابتکار عمل را بدست میگیرد و با اجرای حرکت رو به جلو مهاجم را متوقف میکند 

 فن و بدلکاری به امتیاز میرسد.

فرودی که ممکن بود با  *معموال در این شرایط قفل دستهای مهاجم اولیه باز میشود و مسیر

 اجرای فن توسط او به پایان برسد تغییر پیدا میکند.

  



 

 

*در مواقعی که خطای مثل خطای پا در کشتی فرنگی رخ میدهد داور میبایست از قاضی و رئیس 

کشتی را قطع  یه نمیتواند به تنهاییتشک درخواست هم نظری کند ،داور بدون گرفتن تایید

 نمایید.

 

که این اشتباه توسط داور رخ بدهد ادامه کشتی در حالت خاک ادامه پیدا خواهد کرد. *در صورتی  

  



 

 

 

*داوران حتی باید قدرت شناسایی و فهم حرکات و تکنیک های کشتی گیران مطرح و قهرمان را 

از آن تکنیک یا تاکتیک ها بهره  ع این قهرمانان در مسابقات متعددداشته باشند.چون خیلی از مواق

 میبرند.

*مثال:کشتی گیران حق ندارند با گرفتن فن یک دست دو دست بدون اینکه آن را بسط بدهند و 

به امتیاز برسند.  به خارج تشک صرفا با فشار مستقیم روی آرنج حریف و هل دادن حریف  

گرفتن فن یک دست دو دست و فشار مستقیم روی آرنج حریف خطاست.*  

گیر مدافع مصدوم نمیشود دلیلی بر آن نیست که آن حرکت را *اینکه در یک حرکت خطا کشتی 

 خطا تلقی نکنیم.

  



 

 

 *گذاشتن پا روی پای حریف  بهره بردن از این عمل خطا

چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی گذاشتن پا روی پای حریف جهت رسیدن به فن و *

قطع کند و به کشتی گیر خاطی تذکر و داور باید سریعا کشتی را  بهره بردن از آن خطا می باشد

 بدهد.

*بین قرارگرفتن تصادفی پای کشتی گیران روی پای هم و کشتی گیرانی که عمدا این کار را 

برای رسیدن به امتیاز تفاوت می باشد. انجام میدهند و این یک تاکتیک از جانب آنهاست  

  



 

 

خطایی انجام بدهد اما خودش مستقیما در نتیحه آن ،اگر کشتی گیر مهاجم برای رسیدن به فن *

، باید کشتی ادامه پیدا کند و  بزند قطع کشتی را امتیاز از دست بدهد داور نباید سوت،خطا 

 کشتی گیر مهاجم نه تنها امتیازی کسب نمی کند بلکه  امتیاز نیز از دست خواهد داد.

  



 

 

به اجرای فنی مثل فن کمر میکند اما خودش *کشتی گیر مهاجم با گرفتن گردن تنها اقدام 

،بلکه مهاجم با خطای خود امتیاز این حالت دیگر ریسک محسوب نمیشود بالفاصه خاک میشود، 

 از دست داده است.

  



 

 

*از نکاتی که میتواند نشان دهنده بدل کاری و یا ضدحمله توسط یکی از کشتی گیران باشد باز 

 شدن قفل دست مهاجم میباشد.

  



 

 

*عجله کردن داوران در سوت زدن و قطع کشتی گاها باعث وقوع اشتباهات تاثیرگذاری در یک 

 مسابقه میشود.

حتی اگر فن به درستی اجرا شده  معتبر نیست د از سوت داور دیگر هیچ اجرای فن و امتیازیبع*

را مورد رئیس تشک و هیئت ژوری هم نمیتواننداجرای صحیح بعد از سوت اشتباه داور  باشد.

 ارزیابی قرار بدهند.

*حتی اگر رئیس تشک هم دستور قطع کشتی را داد اول به جریان مسابقه نگاه کنید اگر کشتی 

 در حالت بیطرف بود سپس کشتی را قطع کنید.

 

  



 

 

 تهای مدافع در خارج تشک قرار داشته باشد*اگر مهاجم کامال داخل تشک میباشد و فقط دس

داور نباید بالفاصله سوت قطع کشتی را بنوازد بلکه باید این فرصت را به مهاجم  بدهد که به 

 امتیازات باالتر نیز برسد.

  



 

 

 *سوت زدن عجوالنه توسط داور

*در حالتی که مدافع کامال در یک شرایط بحرانی قرار دارد و هر لحظه مهاجم به کسب امتیاز 

کشتی را قطع کند.ر سکون لحظه ای داور نباید بخاطنزدیک میشود   

  



 

 

داور بایستی به مهاجم فرصت  حتی اگر پای مدافع از تشک خارج شده باشد  *در کنار خط زون 

 کافی را برای رسیدن به امتیاز باالتر بدهد.

  



 

 

 *کنار خط زون و خروج یکپای مدافع از تشک:

را بدهد. و تکمیل فن خود  باالتر داور باید فرصت کافی به مهاجم برای رسیدن به امتیاز  

  



 

 

معتبر بودن و کسب امتیاز در لحظات پایانی هر پریود از مسابقه: *  

اگر مهاجم فنی را اجرا کند و  مدافع هنوز با تشک تماس نگرفته باشد و زمان به پایان برسد مثال:

 هیچ امتیاز ی به مهاجم تعلق نمی گیرد.

برای چند لحظه کامال ثابت نگه داشت که مربی و تماشگران نیز *در این مواقع میتوان صحنه را 

 دقیق متوجه علت ندادن امتیاز بشوند.

*دیدن و قضاوت  این صحنه ها بسیار مشکل میباشد اما چون قانون میباشد ما ملزم به اجرای آن 

 می باشیم. 

  



 

 

بخطر ببرد در این حالت مهاجم *اگر مهاجم فنی را از سرپا آغاز کند و بصورت دینامیک مدافع را 

امتیاز کسب میکند. 4  

 

  



 

 

کشتی گیران از تشک خارج بشود و فنی آغاز نشود و در  هنگام حمله کنار خط زون دو پا از *اگر

امتیاز بخاطر خروج  1ادامه در خارج تشک فن آغاز و تکمیل بشود آن فن معتبر نمی باشد و فقط 

 از تشک در نظر گرفته میشود.

  



 

 

 

 *کشتی گیران در حالت خاک نیز نمیتوانند ضدحمله خود را از خارج تشک آغاز نمایند.

  



 

 *آیا در کشتی فرنگی مهاجم میتواند با گرفتن پای خود برای اجرای فن بهره ببرد؟

در این حالت داور باید به بهره ببرد  ی فن مهاجم نمیتواند با گرفتن پاهای خود برای اجراخیر،

ی مرتبه اول تذکر بدهد در صورتی که مهاجم پای خود را رها نکرد با گرفتن تاییدیه مهاجم برا

 کشتی را قطع نماید.

  



 

 

*اگر در حین مسابقه که یکی از کشتی گیران در حالت خطر قرار  دارد و فردی وارد تشک بشود 

تصمیمی بگیرد؟و باعث بهم ریختن نظم  مسابقه بشود و کشتی را متوقف کند داور باید چه   

اگر فرد مخل مربی،سرپرست تیم یا هر شخص دیگری باشد باید با کارت قرمز جریمه بشود و 

 نتیجه کشتی نیز با اعالم ضربه فنی به پایان می رسد.

  



 

 *سکوی توزیع جوایز

 .پوشش کشتی گیران باید مناسب باشد.1

ی بی احترامی به سایر کشتی .از گوشی موبایل روی سکو استفاده نکند زیرا این حرکت نوع2

 گیران و برگزار کنندگان مسابقات می باشد.

  



 

 

ثانیه استراحت کشتی گیران واجب است حتما در گوشه تشک وروی تشک قرار  30*آیا در زمان 

 داشته باشند؟

خیر. نیازی نیست دقیقا روی تشک باشند آنها میتوانند روی فرش یا موکت کنار تشک نیز قرار 

اشند .حضور آنها  روی فرش کناری میتواند به نظافت تشک هم کمک کند. فقط کشتی داشته ب

 گیران حق نشستن روی زمین یا روی صندلی را ندارند.

  



 

 *در صورت رخ دادن درگیری بین کشتی گیران و دخالت مربیان در این درگیری:

 هر دو کشتی گیر با دریافت کارت قرمز دیسکوالیفه خواهند شد. .1

 مربیان نیز کارت قرمز خواهند گرفت. .2

 داور و نماینده و سرپرست مسابقات بایستی گزار ش کاملی از واقعه را گزارش بدهد. .3


