
های کومیته با استفاده از تنها دو قاضی داوری در رقابت ةروی  
 

 ( 3و قاضی  2قاضی در جایگاه نشینند. )  روی داور وسط در گوشه ها می دو قاضی، رو ب .1
 

 روی داور وسط باشد و نه پشت سر او.جایگاه مربیان بایستی رو ب .2
 

داور وسط   .3 دید،  زاویة  هر سه  جانبه  پوشش همه  منظور  قاضی حضور  به  دو  به  مربوط  در محوطه  نباید  وجه  به هیچ 

 داشته باشد.
 

  دو   از  (supportحمایت )  درخواست  است؛  شده  کسب  وی   محوطه مربوطه  در  که  امتیازاتی  برای  تواند  می  وسط  داور .4

  صورتی   به  ایپون را   و  ریوازا  یوکو،  عالئم   خود   قاضی   دو   حمایت   دریافت   جهت  وسط   داور  صورت   این  در .   نماید  قاضی 

  تنه اش  بال   به  را  آرنجش  عالئم  این  اجرای  حین   در  وسط  داور  که   تفاوت   این  با   دهد؛  می  انجام   شده،   گفته   قانون  در  که

  گفته   قانون  کتاب   در   که   است  صورتی   همان   به  امتیاز   دادن  نشان  و  اعالم   نحوه  قاضی،   دو  موافقت هر  از   پس .  چسباندمی

 .است شده
 

 .است  نیازمند قاضی   دو از  یکی  حمایت به تنها وسط داور جرایم  و اخطارها امتیازات، دادن منظور به .5
 

  آنها  ترین   پایین   دهند؛   نشان  بازیکن   یک  برای  را   متفاوتی   اخطارهای   یا   امتیازات   وسط   داور   و   قاضی   دو   هر   یا   یک  اگر .6

 . شد خواهد اعمال 
 

  چهار   قادر خواهند بود تا همه  دو قاضی   نیست؛   مجاز   جوانان  و  نوجوانان  نونهالن،   دهر  در   پوستی  تماس   آنکه   دلیل  به .7

  نیز را  امتیازات  و  جوگای دو قاضی الوهعب. دهند نشان  وسط داور  کمک به  منظور به  را  یک  دسته  از  حد اخطار و جریمه 

 .داد خواهند عالمت
 

هم    که  جوگای   استثنای  به  است؛  وسط  داور   برعهده  دو  دسته   ممنوعه  اعمال  تمامی  برای  قضات  از  درخواست  و  نظارت .8

 .شوند می  داده  عالمت  قاضی  هم دو و  وسط داور توسط
 

  وسط  داور  عهده  بر  نهایی  تصمیم  اتخاذ  دهد؛  جریمه عالمت  یا  اخطار  برای  دیگری  و  امتیاز  برای  قاضی  دو  از  یکی  اگر .9

 . کند حمایت  را  قاضی   دو از  یک  کدام   که است
 

  اما   باشد   داشته   قاضی  همان   نظر   با   متفاوت  درخواستی   وسط  داور  و  باشد   زده  پرچم   قاضی   دو  از  یکی   تنها   که   صورتی   در .10

 .گرفت خواهد  سر از  را  رقابت جریمه یا  و  اخطار امتیاز  دادن  بدون  وسط داور ندهد؛  تغییر را نظرش قاضی  آن
 

  کند؛   عمل  قاضی  دو   آن  رأی  خالف  تواند  نمی   وسط   داور  دهند،  می   نشان   را  یکسان  عالمتی  قاضی   دو  هر  که   حالتی  در .11

 . کند نظر تجدید  تقاضای قضات   از تواندمی وسط داور که دو  دسته رفتارهای ممنوعه   یا و پوستی   تماس حالت در مگر
 

  را  مسابقه  نباید  وسط  داور  نباشد  موافق  او  نظر  با  وسط  داور  و  بزند  پرچم  قاضی  یک   فقط  مسابقه،  روند  طول  در  چنانچه .12

 . کند متوقف
 

 . داد  خواهد را امتیاز دو  هر وسط داور آنگاه بازیکن، دو  از یکی  برای یک  هر اما دهند؛   امتیاز قاضی   دو هر اگر .13
 
 

 جواد سلیمی رئیس کمیته داوران
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