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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران
 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران داورانآئیننامه کمیته 

 

 1ماده 

 (تعریف ) 

گذراندن کالس داور کبدی به فردی گفته می شود که در کالسهای داوری شرکت نموده وپس از -الف

 .و کسب نمره قبولی موفق به اخذ کارت داوری از فدراسیون کبدی گردد

رئیس کمیته از بین داوران متعهد، کاردان و با تجربه توسط ریاست فدراسییون و ییا ااءیام کمیتیه     -ب

 .داوران منصوب می شود

به فدراسیون معرفی تاحکم نفر از داوران واجد شرایط را  5رئیس کمیته داوران : ااءای کمیته داوران-ج

آنان توسط ریاست فدراسیون صادرگردد یا ااءام کمیته داوران در مجمع امیومی داوران فدراسییون   

کبدی انتخاب و از بین آنها یک نفر به انوان رئیس و یک نفر به انوان دبیر و بقیه اءیو کمیتیه خوادنید    

 .بود

 .کارت داوری درجه یک به باال داشته باشند داورانی که در کمیته انتخاب می شوند باید: 1تبصره

 

 2ماده

 (هدف ) 

دمکاری و دمفکری نزدیک با ریاست فدراسیون و ااءام ، دمادنگی با دیگر کمیته دای فدراسیون در     

 .جهت پیشبرد امر داوری

 

 



 3ماده 

 (شرح وظایف کمیته داوران)

 سعی درارتقام سطح دانش داوران کبدی .1

 اداره کالسهای داوری کبدیتربیت مدرس جهت  .2

ارزیابی کار داوران ایران در مسابقات واقدام به تشویق رادنمایی وتنبییه کیه تنبیهیات آنیان در      .3

 .کمیته انءباطی فدراسیون رسیدگی خوادد شد

 دمکاری صمیمانه با فدراسیون در جهت توسعه وپیشرفت امرداوری کبدی .4

زاری سیمینار داوری و ایاو وتکرییر جیزوات     کوشش در افزایش معلومات داوران ایران با برگی  .5

 آموزشی

 ایجاد دمادنگی ویکنواختی در اجرای قوانین داوری  .6

 تشکیل سمینار داوری حداقل یکبار درسال .7

 انتخاب داوران برای مسابقات که زیر نظر فدراسیون انجام می شود  .8

، ملیی وبیین   3،2،1تشکیل ونظارت براجرای صحیح کالسهای ارتقام وتوجیهی برای داوران درجات  .9

 المللی 

 نظارت برقءاوت داوران وتشکیل جلسات برای رفع مشکالت امر داوری کبدی بطور مستمر .11

 انتخاب داوران ملی و معرفی آنان به فدراسیون برای شرکت در کالسهای داوری بین المللی .11

 دمکاری با استاد کالس بین المللی در زمانی که کالس در ایران تشکیل میشود  .12

 وارتقام با دمکاری فدراسیون  3صدور کارت داوری برای داوران قبول شده در کالسهای درجه  .13

انتخاب داوران برای مسابقات دوستانه ، رسمی وغیررسمی در داخل وخارج کشور ومعرفی آنهیا   .14

 به فدراسیون برای صدور ابالغ 



انی وآسییایی بیرای   تکریر توزیع کتب وقوانین داوری وجزوات ارسیالی از سیوی فدراسییون جهی     .15

 داوران با دمکاری فدراسیون 

 تعیین سرپرست فنی مسابقات به کمک فدراسیون کبدی و معرفی برای صدور ابالغ  .16

 به باال 3تهیه طرح درس کالسهای داوری درجه  .17

 نظارت برکارکمیته دای داوران استانها ومعرفی کمیته دای برتر به فدراسیون در پایان درسال .18

دیئتهای کبدی استانها براساس این آئین نامه رئییس کمیتیه داوران خیود را انتخیاب     کلیه : 2تبصره 

 .وبرای تایید به فدراسیون معرفی خوادند نمود

 

 4ماده 

 (دستور العمل) 

 

 کبدی 3شرایط شرکت کنندگان در کالسهای داوری درجه : الف

 .سال باشد 18حداقل سن داوطلب  .1

 ورزش کبدیداشتن فیزیک مناسب وآشنایی با  .2

 دارابودن حداقل دیپلم متوسطه .3

 گذراندن آزمایشات پزشکی و داشتن سالمت جسمانی .4

 ضوابط کالس داوری: ب 

سیاات   41سیاات املیی و    81ساات می باشید کیه     121کبدی  3مدت زمان کالس داوری درجه  .1

 (ابدطبق نظر فدراسیون میزان سااات می تواند افزایش یا کادش ی.)می باشد        تئوری 

افرادی که بیش از یک روز در کالس غیبت داشته باشند از شرکت در امتحانیات محیروم خوادنید     .2

 .شد



             امتحان کتبی واملی طبق شرایط کمیته داوران فدراسیون کبدی که تدوین خوادد شید بعمیل    :3تبصره

 .می آید

نفیر آن را   75نمره تئیوری و املیی    111قبول می شوند که از  3افرادی در کالس داوری درجه  :4تبصره

 (در کالس دای تئوری و املی دوره 14کسب حداقل نمره .)کسب نمایند

 پرداخت دزینه صدور کارت و گوادینامه داوری.3

نفر و حیداقل   31تعداد شرکت کنندگان در کالس مطابق با آئین نامه و تقویم ورزشی حداکرر .4

 .نفر می باشد 15

کالس ( کارگران-نیرودای مسلح-دانشگادها–آموزش وپرورش )کالسهای مخصوص ارگانها  :5تبصره

آشنایی با مقررات در نظر گرفته شده وتنها گوادی شرکت صادر خوادد شد ودر صورت درخواست 

قبولی متعاقبا کارت داوری  ارگان مربوطه از فدراسیون کالس داوری رده مربوطه برگزارودر صورت

 .صادرخواددشد

 

 شرایط ارتقاء: ج

 سال تمام 23داشتن حداقل سن  .1

که از زمان صدور کارت آنها  سه سال گذشته باشد ودر این مدت دمکاری  3داوران درجه  .2

الزم را با دیئت یا ارگان مربوطه نموده باشند پس از معرفی از طرف آنان در کالس ارتقیام  

 .می نمایند  شرکت 2درجه 

 .برای شرکت در کالس ارتقام داوری کبدی فعال بودن در امر قءاوت الزامی می باشد .3



که سه سال متوالی با دیئت یا ارگیان مربوطیه دمکیاری نزدییک ومسیتمر       2داوران درجه  .4

دراین کالس .)نموده باشند می توانند برای ارتقام درجه یک در کالس ارتقام شرکت نمایند

 (انگلیسی نیز گرفته خوادد شدامتحان زبان 

 حءور مستمر و فعال در کالس دای تئوری و املی ارائه شده در دوره .5

 14موفقیت در آزمون و کسب حداقل نمره  .6

ساات تئوری می باشید و   41ساات املی و  81ساات تعیین که  121حداقل سااات تدریس  .7

 .زمان آن نیز با نظر فدراسیون قابل تغییر است

 .کالسها با دمادنگی فدراسیون و مدرس تعیین و اجرام می گرددسرفصل تدریس  .8

 پرداخت دزینه صدور کارت و گوادینامه داوری .9

 .نفر می باشد 11نفر و حداقل  21حداکرر شرکت کنندگان برای داوری درجه یک  .11

 

 :کاندید بین المللی

دمکیاری   داوران درجه یک که دوسال در امر قءاوت مسیابقات بیا فدراسییون ودیئیت اسیتان      .1

قءاوت قابل قبول در مسابقات لیگ وقهرمانی کشور انجام داده باشند  5نزدیک داشته باشند 

از طرف کمیته داوران فدراسیون داوت می شوند تا درامتحانات زبان، تسیت بیدنی و قیوانین    

ومقررات کبدی شرکت نمایند در صورت قبول شدن در امتحانیات وتاییید کمیتیه داوران بیه     

 .  امتیاز به کالسهای بین المللی داوری کبدی معرفی واازام خوادند شد ترتیب کسب

 .حداکرر سن شرکت کنندگان در موقع اازام به کالس اهل سال خوادد بود .2



داورانی که یکبار در کالسهای بین المللی شرکت نموده وبا ادم موفقیت روبه رو باشیند بایسیتی    .3

سال یکبار در کالس بین المللی شرکت و آنگیاه ایین   منتظر شوند تا کلیه داوران کاندید در آن 

 .افراد به کالسهای بعدی اازام می شوند

 .درموارداسترنایی وپیش بینی نشده تصمیم کمیته داوران با نظر فدراسیون مالک اازام می شوند .4

در مورد افرادی که پیشرفت سریع داشته باشند با پیشنهاد ااءام کمیتیه داوران وتاییید   : 8تبصره

ریاست فدراسیون کبدی افراد موردنظر می توانند بدون گذراندن زمان پیش بینی شده در کالس 

 .ارتقام شرکت نمایند

 5ماده 

 (تشکیل جلسات واخذ تصمیم)

 

جلسات در دو ماه یکبار با حءور کلیه ااءام تشکیل خواددشد جلسه با حءور حداقل اهارنفر :  الف

تصویب اکرریت ااءام حاضر در جلسه با تأیید رئیس فدرسیون رسمیت پیدا می کند وتصمیمات با 

 .قابل اجرا است

( نمایندگان تهران وشهرستانها)تصمیمات با رای اکرریت شرکت کنندگان در جلسه پانزده روزه :  ب

 .قابل اجرا بوده ودر صورت تساوی ، رأی رئیس کمیته قابل اجرا می باشد

 

 (6ماده)

با پییش بینیی   ( اردیبهشت ماه درسال)کلیه داوران کشور در در رده بایستی درسال یک نوبت               

کمیته داوران در کالس توجیهی وآزمونهای مربوطه شرکت نموده وکیالس را بیا موفقییت پشیت سیر      

 .بگذرانند تا بتوان از آنان درمسابقات رده دای مختلف استفاده نمود

 



 

 

رانی که یک سال نتوانند از اهده امتحانات برآیند مشروط ااالم شده ودر صورتیکه سیال  داو :11تبصره

دوم نیز نتوانند امتحانات تئوری واملی سمینار سیالیانه را بیا موفقییت بگذرانید از آنیان درمسیابقات       

 .استفاده نخوادد شد

 

 

 

در  ئتت رئیسته فدراستیون   توسط هی پس از اصالح و بازنگریتبصره  11ماده و 6این آئین نامه در  

 .فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید 22/4/66مجمع عمومی مورخ 

 

 

 

 

 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

 


