مقدمه:
از آنجائیکه فدراسیون ورزش های رزمی توانسته است در میان فدراسیونهای کشور به عنوان یک فدراسیون مولتی
اسپرت شناخته شود و عالوه بر برنامه ریزی در ابعاد مختلف همگانی در شاخص های مختلف قهرمانی نیز فعالیت نــماید ،
می بایست تا با هدف گذاری در تمامی سطوح به بهترین نحو و با بهره گیری از تمامی نیروهای مختلف انسانی و سخت
افزاری بتوان به صورتی کامالً کاربردی اهداف سازمانی را به جلو هدایت کرد .لذا بر این اساس و با توجه به حضور رشته
های مختلف رزمی پیش بینی می گردد تا پرادختن به امر مهم و حساسی همانند داوری در تمامی ابعاد به صورت شورایی
اداره گردد تا عالوه بر در نظر گرفتن شرایط سبکهای تحت پوشش نمایندگان هر رشته نیز بتوانند از حقوق متصل با در نظر
گرفتن چارچوب های کاری فدراسیون به بهترین نحو عمل نمایند.
لذا براین اساس شورای داوران فدراسیون ورزشهای رزمی با پیروی از اصول و ضوابط فدراسیون بر آن است تا با
تدوین آیین نامه این شورا و در راستای ارتقاء سطح مهارتهای داوران در تمامی رشته ها بیش از پیش مثمر ثمر باشد.

ماده 1
تعریف داور :
داور به فردی اطالق می گردد که بر اساس مقررات و آیین نامه شورای داوران فدراسیون در کالس های رسمی
داوری شرکت کرده و آنرا با موفقیت به پایان رسانده باشد.

ماده 2
کلیات:
تشکیالت شورای داوران فدراسیون ورزشهای رزمی با هدف توسعه کمی و کیفی درامور مختلف داوری و داوران
و در تمامی رویدادهای متصل به این امر در سطح کشور و خارج از کشور با ارایه برنامه هایی منظم و هدفمند پس از انجام
بررسی های الزم موارد را اجرایی نمایند .

تبصره :1
کلیه هیأت ها و سبکهای تحت پوشش فدراسیون می توانند با بهره مندی از این آیین نامه در پیش بینی اهداف
متعالی سازمان خود موثر تر عمل نمایند.

تبصره : 2
دستورالعمل های کشوری برای تمامی هیأت ها و سبکهای تحت پوشش الزم االجرا می باشد.

ماده 3
اهداف شورای داوران:
 -1برگزاری کالسهای آموزشی در سطح ملی برای رشته های تحت پوشش فدراسیون از طریق پیشنهاد به کمیته
آموزش فدراسیون و صدور بخشنامه های مرتبط در راستای درخواستهای واصله از شورای داوران

تبصره : 3
کلیه انجمن ها  ،کمیته ها و گروه ها می توانند با توجه به آئین نامه کمیته آموزش دوره های خود را برگزار نمایند
و صرفاً تمامی دوره هایی که در سطوح مختلف از طریق شورای داوران به کمیته آموزش جهت صدور مجوز
پیشنهاد می گردد می بایست به صورت ملی و فدراسیونی برگزار گردد.
 -2تهیه بانک اطالعاتی داوران در تمامی سبکهای تحت پوشش فدراسیون علی الخصوص رشته های ملی.
 -3شناسایی داوران مستعد و ایجاد شرایط الزم برای ظهور استعدادهای داوری در سراسر کشور
 -4معرفی داوران واجدالشرایط به فدراسیون ورزشهای رزمی جهت اعزام به مسابقات برون مرزی و کالس های
آموزشی بین المللی  ،آسیایی و جهانی
 -5اعزام داوران به مسابقات ملی مرتبط
 -6همکاری در راستای برگزاری کلیه مسابقاتی که پس از تأیید در کمیته مسابقات و صدور بخشنامه فدراسیون با
درخواست برگزار کننده از شورای داوران و در راستای هرچه بهتر برگزاری رویداد صورت می پذیرد.
 -7برنامه ریزی جهت ارتقاء داوری در سطح کشور با توجه به پیشنهاد برگزاری دوره های مختلف و متناوب

 -8باال بردن دانش مربیان و آشنایی آنان با قوانین داوری جهت کم کردن تنش و اعتراضات بی مورد مرتبط به همان
رشته به صورت برگزاری دوره های اختصاصی
 -9تهیه کتاب و جزوه های آموزشی در خصوص تغییرات داوری و توزیع آن بین مربیان و ورزشکاران مربوط به همان
رشته با همکاری کمیته آموزش و روابط عمومی فدراسیون
 -11تشویق و تنبیه داوران بر اساس نحوه قضاوت آنان در مسابقات با نظر هیئت ژوری و شورای داوران بر اساس
شاخصهای ناظرین تعیین شده در روی رینگ و تاتامی

تبصره : 4
در موارد خاص موضوعات مطروحه با نظر فدراسیون می بایست به کمیته انضباطی ارجاع و بررسی گردد  ،الزم بذکر
است حضور نماینده شورای داوران به عنوان عضو کمیته انضباطی در جلسات بدیهی است .
 -11تدوین حق الزحمه قضاوت با توجه به جدول پیشنهادی ارایه شده در آئین نامه
 -12نظارت بر برگزاری آزمون علمی  ،عملی و انجام تست پزشکی جهت داوران در مسابقات ملی و کشوری در ابتدای
هر سال با هماهنگی کمیته پزشکی فدراسیون و یا معرفی به فدراسیون پزشکی ورزشی جهت انجام تستهای مرتبط
 -13ارزشیابی ساالنه داوران و تهیه گزارش و ارسال آن توسط شورای داوران جهت اندازه گیری شاخص عملکرد
تمامی داوران فعال در کلیه رویدادهای هر سال تقویمی
 -14جمع آوری تقویم ورزشی در بخش داوری تمامی رشته های عضو در شورای داوران توسط نمایندگان هر سبک
به انضمام تدوین تقویم ورزشی جامع و ارایه به فدراسیون در راستای مناسبات پیش بینی شده
 -15برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد دعوت از مدرسان بین المللی توسط شورای داوران به کمیته آموزش فدراسیون و انجام
همکاریهای الزم با کمیته برون مرزی فدراسیون در راستای امور مرتبط .
 -16پیشنهاد صدور و تدوین دفترچه های داوری توسط شورای داوران به کمیته های مرتبط
 -17اعزام مدرس به دوره های داوری بین المللی پس از اخذ شورای برون مرزی جهت حضور در کلیه رویدادهای در
نظر گرفته شده
 -18برگزاری دوره های تربیت مدرسین جهت حضور در دوره های داوری مرتبط با تمامی رشته ها و همچنین معرفی
رسمی نفرات به کمیته آموزش فدراسیون جهت درج اسامی در مجوزهای اصدار شده  ( .مشخصات نفرات
واجدالشرایط در دوره های تربیت مدرس در آئین نامه آموزش لحاظ شده است )

 -19راه اندازی و توسعه داوری در میان بانوان در تمامی رشته ها
 -21ایجاد بستری مناسب جهت حضور بانوان داور فدراسیون در میادین مهم بین المللی (با هماهنگی وزارت ورزش و
جوانان)
 -21ایجاد فضایی د ر سایت رسمی فدراسیون جهت به اشتراک گذاشتن نظرات کاربران در راستای ارتقاء سطح داوری
کشور
 -22تدوین چارت اداری شورای داوران فدراسیون

تبصره : 5
متعاقباً تمامی کمیته های رشته های تحت پوشش می توانند اعضای خود را به صورت جداگانه به شورای داوران
فدراسیون معرفی نمایند و عیناً با ضوابط شورا چارت تشکیالت خود را ارایه وبه تصویب شورا برسانند .

تبصره : 6
اعضای هر کمیته می توانند  5تا  7نفر باشند که  2نفر از اعضائ پیشنهادی به صورت علی البدل خواهند بود .
 -23پیشنهاد جهت صدور ابالغ های اعضای شورا و کمیته های تخصصی زیر مجموعه
 -24ارایه طریق جهت انجام بیمه مسئولیت داوران و یا بیمه ورزشی خاصی که از طریق هماهنگی و رایزنی با فدراسیون
پزشکی ورزشی ج.ا.ا و در راستای احقاق حقوق مدنی این قشر می باشد .
 -25حفظ حقوق مدنی داوران از طریق هماهنگی با ارگانهای زیربط .
 -26پیشنهاد جهت اعزام ناظرین شورای داوران یا هماهنگی کمیته مسابقات و آموزش پس از تصویب ریاست
فدراسیون به مسابقات کشوری یا انتخابی های تیم های ملی و دوره های مرتبط با داوری که توسط فدراسیون
برگزار می گردد.
 -27پیشنهاد جهت برگزاری دوره ویژه مربیان و ورزشکاران تیم های مختلف ملی قبل از اعزامها و یا با توجه به سر
فصلهای ارایه شده در تقویم ورزشی فدراسیون
 -28تمامی داوران می بایست عضو فدراسیون ورزشهای رزمی باشند .

ماده 4
ارکان شورای داوران :
 -1رئیس شورای داوران :

رئیس شورا می تواند ریاست فدراسیون و یا با پیشنهاد شخص دیگری رئیس وقت شورا باشد.
 -2دبیر شورای داوران :

می تواند به صورت انتصابی از طریق ریاست شورا به اعضا معرفی گردد و یا به صورت پیشنهادی وکاندید
احراز این پست و از طریق رای گیری به واسطه اعضای اصلی شورای داوران فدراسیون انتخاب شود.


وظایف دبیر شورای داوران فدراسیون :

 -1تعیین ناظرین منتخب شورای داوران و معرفی به کمیته های زیربط فدراسیون پس از اجماع در این شورا ،
الزم بذکر است حق الزحمه ناظرین عینا با آئین نامه کمیته آموزش فدراسیون مطابقت خواهد داشت .
 -2نظارت بر داوری کلیه مسابقات (کشوری و ملی ) که توسط فدراسیون برگزار می گردد.
 -3تعیین ناظر جهت نظارت بر برگزاری آزمون های ارتقاء درجه داوری که از سوی فدراسیون برگزار می
گردد.
 -4تعیین ناظر جهت نظارت بر آزمون انتخاب داوران ملی و مسابقات کشوری با هماهنگی و تایید اعضای
شورای داوران فدراسیون
 -5تعیین ناظر جهت نظارت بر برگزاری دوره هایی که در راستای انتخاب داوران اعزامی به مسابقات آسیایی
و جهانی که با هماهنگی و تایید اعضاء شورای داوران تعیین می گردد.
 -6نظارت و تایید بر امکانات مرتبط با داوری مسابقات (رینگ و تاتامی) و لوازم مرتبط با داوری با هماهنگی
مسئول برگزاری مسابقات
 -7پیشنهاد تقویم ورزشی سالیانه شورا به اعضاء شورا جهت بررسی  ،تصویب و نهایتاً ارایه به کمیته آموزش
فدراسیون در راستای امور آتی صورت می پذیرد .
 -8کلیه مصوبات پس از تصویب در شورای داوران می بایست به امضای ریاست فدراسیون رسانده شود .
 -9اعالم جلسات کمیته های داوران زیرمجموعه به فدراسیون با توجه به تقویم ورزشی هر کمیته به شورا

 -3اعضای شورای داوران :

 -1با توجه به چند رشته ای بودن فدراسیون ورزشهای رزمی مسلماً اعضای شورای داوران می بایست از بین
رشته های اصلی فدراسیون که می تواند نمایندگان تمامی انجمن ها ،کمیته ها و یا افراد پیشنهادی
فدراسیون به عنوان اعضاء باشند پیشنهاد و انتخاب گردند .

تبصره : 7
 اعضای شورا می توانند حداقل  7نفر و حداکثر  11نفر باشند.
 کلیه جلسات شورای داوران با حضور حداقل  5نفر قابل اجرا می باشد
 هر کدام از اعضای شورای داوران اگر در  3جلسه متناوب و یا  5جلسه این شورا در طول هرسال غیبت داشته باشند
شورای داوران می تواند عضو مورد نظر را حذف و نفر دیگری را جایگزین نماید.
 -2کلیه اعضای شورای داوران می توانند پس از پیشنهاد انجمن ها یا کمیته های مورد نظر فدراسیون به شورا
معرفی گردند .

تبصره : 8
 با توجه به این موضوع که حداکــثر جمعیت تشکیل دهنده ورزشکاران فدراسیون مربوط به سبــکهای مختلف
کیک بوکسینگ می باشند اعضای اصلی شورای داوران در سبک های کیک بوکسینگ می توانند با نظر شورا به 2
نفر و با یک حق رای حضور داشته باشند .
 -3تمامی کمیته های زیر مجموعه شورا تنها جهت تصویب مصوبات پیشنهادی یک حق رأی خواهند داشت.


وظایف اعضای شورای داوران :

 حضور مستمر در جلسات شورای داوران
 حضور موثر و دائم در مسابقات ملی و کشوری
 انجام اموری که توسط رئیس و دبیر شورای داوران به آنان محول می گردد
 ارائه نظرات و پیشنهادات به شورای داوران جهت پیشبرد امر داوری در سطح کشور
 تشکیل کمیته های اجرایی مرتبط با امور داوری رشته مورد نظر

تبصره : 9
کلیه پیشنهادات ارایه شده پس از نقد و بررسی در کمیته داوران هر رشته که می تواند بین  5تا  7نفر باشند
به صورت مکتوب به شورای داوران فدراسیون ارایه می گردد تا پس از به اجماع رسیدن موضوعات مطروحه مراتب
لحاظ و یا به صورت متمم به آئین نامه اضافه شود .الزم بذکر است شرایط حضور اعضای کمیته ها نیز در جلسات
مرتبط عینا با جلسات شورای داوران یکسان بوده (هر کدام از اعضای کمیته های داوران اگر در  3جلسه متناوب و یا 5
جلسه در طول هرسال غیبت داشته باشند شورای داوران می تواند عضو مورد نظر را حذف و نفر دیگری را جایگزین نماید ).
ضمنا اعضای کمیته ها امکان حضور در جلسات شورای داوران فدراسیون را نداشته و فقط پس از هماهنگی نماینده
یا عضو شورای داوران با دبیر این شورا و در موارد خاص میتواند یکی از اعضاء کمیته به عنوان جانشین و بدون داشتن حق
رای به شورا معرفی گردد .


وظایف کمیته های زیر مجموعه :

 -1کمیته ها به عنوان بازوان اجرایی در هر کدام از رشته ها کلیه مسایل مرتبط با داوری را به صورت کاربردی و
عملیاتی اجرا می نمایند .
 -2هر کمیته موظف به تشکیل چارت تشکیالتی خود و ارایه به شورای داوران جهت تصویب می باشد .
 -3رئیس هر کمیته نماینده منتخب آن گروه در شورای داوران می باشد

تبصره : 10
با توجه به حضور  2نماینده کیک بوکسینگ به عنوان عضو در شورای داوران رئیس کمیته کیک بوکسینگ در
زمان برگزاری جلسات مرتبط می بایست به صورت انتخابی و از میان همان  2نفر و توسط اعضای کمیته کیک بوکسینگ
مشخص شود
 -4به روز رسانی قوانین و مقررات داوری رشته مورد نظر با توجه به سایت های جهانی و رسمی در هر رشته

تبصره : 11
با توجه به تردد سازمانهای جهانی در رشته کیک بوکسینگ کلیه قوانین و مقرراتی که مرتبط با ایــن سازمانـــها
می باشند می بایست به روز رسانی و ترجمه شوند .

 -5نیاز سنجی جامعه آماری داوران مرتبط با هر رشته و اعالم به شورای داوران جهت بررسی و ایراد راهکارهای
مناسب
 -6شناسایی جامعه آماری داوران در هر دو بخش آقایان و بانوان
 -7تنظیم و بایگانی صورت جلسات بعد از برگزاری هر جلسه توسط منشی جلسه و ارایه یک نسخه از صورت جلسات
به شورای داوران در راستای بهینه سازی اطالعات
 -8انتخاب  1نفر به عنوان دبیر کمیته و انجام امور مرتبط
 -9تنظیم و تـــدوین تقویم ورزشی مرتبط با امور داوری در هر رشته و ارایه به شورای داوران جــهت بـــررسی و
جمع بندی کلیه تقویم های ورزشی در هر کمیته و ارجاع به آموزش فدراسیون جهت انجام امور اداری آتی

 پیشهاد  1نفر به عنوان منشی جلسات به دبیر شورا جهت درج صورت جلسات و اعالم دستور جلسات
بعدی به اعضای شورای داوران فدراسیون


منشی جلسات

به صورت مستقیم با دبیر شورای داوران ارتباط داشته و تمامی مسایل اعالمی را با توجه به دستورات
دبیر شورا به اعضای شورای داوران اعالم می نماید


وظایف منشی جلسات :

 -1تنظیم دستور جلسات و اعالم به اعضای شورای داوران
 -2تدوین و تنظیم صورت جلسات  ،در پایان هر جلسه و به امضاء رساندن تمامی موضوعات مطروحه
 -3ابالغ موارد مصوب به کمیته های زیر مجموعه شورا
 -4پیگیری و تدوین گزارشات و صورت جلسات تمامی کمیته های زیر مجموعه شورا و همچنین بایگانی در سوابق
شورای داوران فدراسیون .

ماده 5
شرایط اختصاصی داوران در قضاوت های ملی  ،کشوری و بین المللی :
می بایست مطابق با آئین نامه کمیته آموزش بوده و یا به صورت پیشنهاد به شورای داوران ارایه و پس از تصویب
در آئین نامه آموزش فدراسیون نیز تغییرات الزم صورت پذیرد.

 -1دارا بودن حداقل  25سال سن جهت داوری در قضاوتهای ملی و با توجه به شرایط اختصاصی داوران در رشته
های خاص  .ضمنا الزم بذکر است با پیشنهاد کمیته های تخصصی داوران به شورا و همچنین با استناد به آئین
نامه های فدراسیون جهانی  ،مراتب پیشنهادی پس از بررسی و تصویب می تواند به صورت متمم به آئئین نامه
اجرایی شورای داوران اضافه شود .

تبصره : 12
کلیه داورانی که بعنوان سرداور می باشند می بایست حداقل پنج سال به طور فعال از زمان اخذ مدرک
داوری درجه  1آنها گذشته باشد.

تبصره : 13
کلیه داورانی که بعنوان داور وسط رینگ یا تاتامی می باشند می بایست حداقل سه سال به طور فعال از زمان اخذ
مدرک داوری درجه  1آنها گذشته باشد.

تبصره : 14
کلیه داورانی که از آنها به عنوان داور کنار استفاده می شود می بایست حداقل  1سال به طور فعال از زمان اخذ
مدرک داوری درجه  2و یا  1آنها گذشته باشد .
 -2دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای داور .

ماده 6
شرایط برگزاری کالس های داوری در استانها :
استان هایی که متقاضی میزبانی دوره های داوری هستند می بایست درخواست خود را حداقل یک ماه قبل از تاریخ
انجام دوره به فدراسیون جهت ارجاع به شورای داوران ارسال نمایند بدیهی است شورای داوران پس از بررسی نظر نهایی
خود را در خصوص برگزاری کالس های داوری و تعیین مدرس به کمیته آموزش فدراسیون جهت صدور مراحل اداری
آتی اعالم می نماید.

الزم بذکر است فدراسیون تنها مرجع جهت برگزاری دوره های درجه  1ملی در بخش داوری می باشد و کلیه
هیاتها در صورت تمایل به میزبانی دوره های داوری درجه  3و  2ملی  ،می بایست حتما از مدرسین فدراسیون استفاده نمایند .

تبصره : 15
با توجه به درخواست استان ها و همچنین آئین نامه کمیــته آموزش فدراسیون دوره های درجه  3و  2فدراسیونی
می تواند با رعایت تمامی اصول و در بعضی از استان های مستعد با تشخیص شورای داوران پس از صدور مجوز توسط کمیته
آموزش فدراسیون برگزار گردد .

ماده : 7
جدول حق الزحمه مدرسی
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فدراسیونی
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بومی همان
استان نباشند
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و ذهاب به
صورت توافقی
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مدرسی دوره های داوری
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تحت پوشش فدراسیون
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درجه 2
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به حق الزحمه
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ماده : 8
جدول حق الزحمه داوری
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اعزام داوران به

 1/811/111ریال (سرداور)

عنوان

نباشند هزینه های ایاب و
ذهاب به صورت توافقی
به حق الزحمه نفرات
در مسابقات کشوری و
انتخابیهای تیم های ملی با
توجه به حضور داوران در
قالب تیم های استانی
هزینه های ایاب و ذهاب
به داوران پرداخت نمی
شود .

 1/511/111ریال (وسط)

المللی داخلی تحت هر
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3

حضور در مسابقات بین
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درجه 1

فدراسیون
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انتخابیهای تیم های ملی

اعزامی بومی همان استان

اضافه خواهد شد .
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حضور در مسابقات
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تحت پوشش

در صورتیکه داوران

 511/111ریال

قهرمانی کشور سبکهای

درجه 2

1

حضور در مسابقات

تهران

شهرستانها

درجه 3

ردیف

موضوع

مبلغ حق الزحمه روزانه در

مبلغ حق الزحمه روزانه در

توضیحات
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عینا با توجه به شرایط پرداخت پول توجیبی برای هر نفر در زمان سفر پرداخت می شود

رویدادهای بین المللی
 آئین نامه فوق الذکر در  8ماده و  15تبصره تدوین و الزم االجرمی باشد  .ضمنا کلیه متمم ها و تغییر قیمت های
پیشنهادی در ابتدای هر سال تقویمی می بایست پس از بررسی در شورای داوران و موافقت فدراسیون به صورت
متمم لحاظ و اجرایی گردد .
تهیه و تنظیم :

یاشار میردامادی و محمد رمضانی سوته

آیین نامه اجرایی
شورای داوران
فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ا

تهیه وتنظیم
یاشار میردامادی
محمد رمضانی سوته
سال 1395
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