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  مقدمه  

 آشنايي با آشتي پهلواني
  

در زور خانـه هـا و در پايـان     1ه اي است كه در ادوار گذشـته پهلوانـان  كشتي پهلواني يكي از ورزش هاي زور خان
)ي خود در گود زورخانه ها مي پرداختنـد و  2ورزش زورخانه اي به آموزش و كشتي گرفتن با شاگردان (نوچه ها

 ها به صورت مسابقه با شرايطي ويژه با يكـديگر كشـتي مـي    3تعطيل و جشن ها پهلوانان و نوخواسته روزهايدر 
گرفتند و گاهي پهلواني از يك زورخانه به زورخانه يا از شهري به شهر ديگر مي رفت و ادعاي كشتي با پهلوان آن 

كه طي مراسمي اين كشتي ها با حضـور جمـع كثيـري از ورزشـكاران و پيشكسـوتان       و يا شهر مي كرد.زورخانه 
  انجام مي شد.

ي) پهلوانان زورخانه اي از داخل گـود بـه روي تشـك هـاي     پس از رواج كشتي هاي مرسوم در جهان (آزاد و فرنگ
و بسياري از صاحب نامان كشـتي ايـران كـه داراي مـدالهاي      كشتي آمدند و خود را با شرايط جهاني همراه كردند

فراوان المپيك، جهان و آسيا هستند از زورخانه ها برخاسته اند كه براي مثال مي توان از غالمرضا تختـي، عبـداهللا   
بوي، نبي سروري، عباس زندي، منصور مهدي زاده، عليرضا سليماني، ناصر گيوه چي، علي غفـاري ، منصـور   مجت

رضـا خـادم،    يرممهدي يعقوبي، عباس جديدي، رسول خادم، ا  رييسي، محمد علي صنعتكاران، حسين سلطاني نژاد،
  محمد خادم و بسياري ديگر از پهلوانان ايران نام برد.

كه كشتي گيران با فراگرفتن  ز به قدرت بدني ، تيز هوشي، سرعت انتقال، چاالكي و استقامت داردكشتي پهلواني نيا
  ورزش هاي زورخانه اي و انجام آن تمام ويژگي هاي فوق را بدست مي آورند.

كشتي گيران آزاد و فرنگي در صورت حضور در تمرينات و مسابقات كشتي پهلـواني، در مسـابقات كشـتي آزاد و    
  به راحتي مي توانند با حريفان خود به مبارزه بپردازند. فرنگي
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  مسابقات بين المللي كشتي پهلواني قوانين و مقررات

 مقررات عمومي: 

 
  اندازه تشك:

  12 با رعايت منطقه حفاظت شده انجام مي شود. متر  12 × 12كشتي روي تشك 
  
  
  
  
  

                               12              
   تساويخط

  مركز تشك

  منطقه اصلي 

   هشدارمنطقه

  منطقه خارج 

  منطقه حفاظت شده

  
  
  
  

 زمان كشتي:

 . دقيقه با يك دقيقه استراحت مي باشد 5زمان كشتي دو زمان 

 اوزان كشتي: 

 لوگرم.+ كي90كيلو و  90تا  80–كيلو  80تا  70 - كيلو 70تا 60وزن هاي كشتي عبارتست از 

  + كيلوگرم انجام خواهدشد. 90كشتي براي كسب عنوان و اخذ بازوبند پهلواني تنها در وزن  -1 تبصره
وي فدراسيون بين المللي مختلف از س و رده هاي سنياوزان المللي در  چگونگي برگزاري مسابقات بين -2 تبصره

مي توانند  IZSFاما كشورهاي عضو زورخانه اي با توجه به شرايط ميزباني مشخص خواهد شد  ورزش هاي
  تعيين شده برگزار نمايند. و رده هاي سنيمسابقات داخلي خود را در اوزان 
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  تبصره: رده هاي سني عبارتند از: نوجوانان، جوانان و بزرگساالن
 

  وزن كشي:
كشتي گيران وزن دقيق قبل از مسابقات انجام مي شود و  روز 19:00 الي 18:00وزن كشي كشتي گيران از ساعت 

  هنگام وزن كشي در مقابل نام آنان و در جدول مسابقات ثبت خواهد شد.
 قرعه كشي پس از اتمام وزن كشي با حضور نمايندگان كشور ها انجام مي شود.

  تصميم خواهد گرفت.نسبت به زمان وزن كشي و چگونگي آن در شرايط اضطراري كميته فني 
 

  ساير موارد:
  كشي بايد لباس مناسب به تن داشته باشند.كشتي گيران هنگام وزن  -1
انگشتر، وضعيت ظاهري كشتي گيران مي بايست زيبنده عنوان پهلواني باشد و استفاده از زيورآالت از قبيل  -2

 دن آويز و ساير وسايل زينتي ممنوع مي باشد. دستبند, گر

 ار نام آنان ثبت خواهد شد. نوزن دقيق كشتي گيران هنگام وزن كشي در ك -3

  
  عاينه پزشكي:م

ارائه گواهي سالمت از فدراسيون ملي ورزش زورخانه اي يا پزشك معتمد كميته ملي المپيك كشور مربوطه كه 
  روز از تاريخ صدور آن نگذشته باشد الزامي است. 5بيش از 

  مجددا معاينه مي شوند. IZSFيك ساعت قبل از وزن كشي كشتي گيران توسط پزشك 
  

  شخصات آن:  لباس كشتي پهلواني و م
نطعي يا شلوار كشتي پهلواني عبارتست از شلوار ورزش هاي زورخانه اي كه از كمر تا زير زانوي كشتي  -1

  گير را پوشش مي دهد و از پارچه اي بسيار محكم دوخته مي شود تا هنگام استفاده حريف از آن پاره نشود. 
بايد به حدي باشد كه انگشتان حريف بتواند  فراخي سر زانو (سركاسه) يا (پيش كاسه) شلوار كشتي پهلواني -2

 آن را بگيرد. 

 شلوار كشتي پهلواني (نطعي) بايد فاقد هرگونه اشياي فلزي از قبيل سگك و يا گل هاي ميخي تزييني باشد.  -3

سر زانو (پيش كاسه) يا (سركاسه) و كمر شلوار بايد به طريقي نوار دوزي شده باشد كه هنگام استفاده  -4
 پاره نشود. حريف از آن 

سته شود و گره آن بايد به طريقي باشد كه بايد دو دور به كمر ب يا قرمز آبيكمربند پارچه اي محكم به رنگ  -5
 هنگام استفاده حريف باز نشود. 

كه بر اساس قرعه  تعيين مي  آبيباالتنه كشتي پهلواني عبارتست از دو بنده كشتي  به رنگ قرمز  يا  پوشش -6
 شود. 

 لزم به پوشيدن كفش كشتي مي باشند.  كشتي گيران م -7

كشتي به رنگ هاي آبي و  هتبصره: كشتي گيران شركت كننده بايستي دو عدد نطعي و دو عدد دو بند
  قرمز و كفش كشتي به همراه داشته باشند.
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  اصطالحات شلوار و لباس كشتي پهلواني
  "پيش قبض"قسمت كمر شلوار از جلو  -1
  "قبضپس "قسمت كمر شلوار از پشت  -2

 "سركاسه يا پيش كاسه"قسمت جلوي زانوي  شلوار  -3

 گويند.   "پس كاسه يا پشت كاسه"قسمت پشت زانوي شلوار  -4
  

  گروه بندي مسابقات  
به گروه بازنده ها  بعديشركت كنندگان در هر وزن در يك گروه قرار گرفته و كشتي گير بازنده در دور  -1

 خواهدرفت.

 از جدول مسابقات حذف خواهد شد. ) 0-0صفر( -ار تساوي صفرو دو بهر كشتي گير با دو باخت   -2

 از بين گروه بازنده ها برگزيده خواهندشد. سوم تا دهمنفرات اول و دوم از بين جدول برنده ها و نفرات  -3

  
 

  مقررات فني  
 زير گيري فقط در سرپا و از زانو به باال مجاز است. -1

  ه در هر شرايطي آزاد است.گرفتن پيش قبض و پس قبض, پس كاسه و پيش كاس -2
  .به وسيله پا با پا آزاد است  و بدل كاري اجراي فنون -3

 زانوي حريف مجاز است. ، از بااليدست استفاده ازاجراي فنون مربوطه،  هنگام بدل كاري ها، -4
 
  

  امتيازات فنون كشتي پهلواني
ستفاده از شلوار كشتي خاك كردن حريف با استفاده از پيش كاسه، پس كاسه، پيش قبض و پس قبض (ا -1

   پهلواني) دو امتياز و با زير گيري طبق مقررات(از زانو به باال) يك امتياز خواهد داشت.
ثانيه پس از خاك كردن حريف اجراي فن نكند كشتي توسط داور وسط سرپا  10در صورتيكه مجري فن تا  -2

 اعالم خواهد شد.

امتياز و در  2شود، در منطقه اصلي تشك  "پهلو"هر فني كه اجراي آن منجر به فرود آمدن حريف با  -3
 1شود  "پهلو"صورتيكه اجراي فن از داخل منطقه اصلي تشك شروع و در خارج از منطقه اصلي منجر به فرود با 

  يا يك را اعالم خواهد كرد. 2امتياز  "پهلو"امتياز خواهد داشت و داور وسط با بيان كلمه 

منجر به خاك شدن حريف شود يك  هشدارز شود و در خارج از منطقه اجراي فنوني كه از داخل تشك آغا -4
 امتياز به نفع مجري فن ثبت خواهد شد و كشتي با سوت داور در وسط تشك به صورت سرپا ادامه خواهد يافت.

چنانچه مدافع با دست از زانو به پايين پاي حريف به منظور خنثي كردن فن استفاده كند در صورت خنثي  -5
امتياز و يك آگاهي به نفع حريف ثبت مي شود و كشتي در سرپا ادامه  2امتياز از دست خواهد داد و  2شدن فن 
 مي يابد.
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در صورتيكه اجراي فن در سر پا از داخل منطقه اصلي و هشدار تشك آغاز شود و در خارج از منطقه اصلي  -6
ع مجري فن ثبت خواهد شد و كشتي در امتياز به نف 3و هشدار منجر به ايجاد شرايط ضربه فني (پيروز) شود 

 وسط تشك به صورت سر پا ادامه خواهد يافت.

در خاك و از داخل تشك آغاز و در خارج از منطقه اصلي منجر به ايجاد شرايط در صورتيكه اجراي فن  -7
 امتياز به نفع مجري فن ثبت خواهد شد و كشتي در سرپا ادامه مي يابد. 2ضربه فني شود 

 ط فوق براي مجري فن نيز رخ دهد امتياز مربوطه به نفع حريف ثبت خواهد شد.هريك از شراي  -8

 
  و شرايط آن "پيروز"ضربه فني 

  با تشكتماس دو شانه  -1
 پل رفتن -2

 تماس دو آرنج از پشت با تشك يا آرنج به آرنج شدن -3

 درجه) 90يا قرار گرفتن در شرايط زاويه باز(بيش از تماس يك شانه با تشك  -4

شريطي مجري فن قبل از حريف به خطر بيفتد و شرايط ضربه فني(پيروز) براي او ايجاد شودبه در هر تبصره: 
  منزله باخت با ضربه فني (پيروز ) خواهد بود.

 

  چگونگي برنده شدن در صورت تساوي
 قت قانوني از نظر امتيازات مساوي باشند كشتي گيري برنده مي شودصورتيكه دو كشتي گير در پايان و در -1

 خطار كمتري دارد.اكه 

 باالترينكشتي گيري برنده اعالم مي شود كه باشند  در شرايط مساوي (آگاهي و هشدار)اگر دو كشتي گير  -2
  فني را گرفته باشد. نمره

برخوردار باشند كشتي گيري برنده مي شود كه آخرين امتياز  2دو كشتي گير از شرايط مساوي بند اگر  -3
 فني را گرفته باشد.

هر دو قانوني صفر باشد  هاي دو كشتي گير در دوره هاي مقدماتي و نيمه نهايي بعد از وقتت اگر امتيازا -4
 كشتي گير به گروه بازنده ها منتقل مي شوند.

جدول مسابقات حذف خواهد شد و در از  اگر كشتي گير براي بار دوم با شرايط فوق مساوي كند كشتي گير -5
و كشتي گير در جدول باقي  در نظر گرفته خواهد شد 3تا  1هاي  صورت تساوي با كسب امتياز ، شرايط بند

 خواهد ماند.

بعد از وقت هاي قانوني ، در كشتي گيران در كشتي فينال و رده بندي ، صفر)  -(صفردر صورت تساوي   -6
كند  و هر كشتي گيري كه اولين امتياز را كسبدقيقه اي ادامه خواهد يافت  3زمان  يكيك دقيقه استراحت كشتي 

 برنده اعالم خواهد شد.

در بالفاصله داور صورتي كه كشتي بدون كسب امتياز در وقت قانوني و وقت اضافه به پايان برسد در  -7
 تساوي را اعمال خواهد كرد.خط قانون  ،زمان قدرت
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  و مقررات آن   تساويتعريف زمان و خط 

  قانوني و سه دقيقه وقت اضافه .دقيقه وقت اضافي بعد از وقت هاي  1عبارت است از  زمان قدرت:
از يكديگر رسم متر سانتي  40عبارت است از دو خط موازي كه در منطقه مركزي تشك به فاصله  :تساويخط 

  شده است.
آيين نامه تساوي قرا بگيرند توسط داور وسط در پشت خط هاي  7كشتي گيراني كه در شرايط بند  -

با دست هاي راست خود پيش قبض و با دست هاي چپ  تساوي قرار خواهند گرفت و هر دو كشتي گير
حريف را گرفته و كشتي با سوت داور ، براساس مقررات تا حصول نتيجه راست خود پيش كاسه پاي 

 ادامه مي يابد.

آزاد كردن پيش قبض يا پيش كاسه در قانون خط تساوي از دست حريف به منزله كسب امتياز و پايان  -
 مسابقه است.

رعايت مقررات خط تساوي و ياد آوري داور، موجب از دست دادن امتياز و باخت خواهد  عدم توجه به -
 بود.

حريف شخصا دست يا دست هاي خود را از پيش قبض يا پيش كاسه حريف رها كند و بال در صورتيكه  -
ده به اجراي فن نمايد كه منجر به اجراي فن شود ، مسابقه پايان يافته و مجري فن برن رتفاصله مباد

 اعالم مي شودو در صورت عدم كسب امتياز بازنده خواهد بود.

اگر كشتي گيران در يك دقيقه (زمان قدرت) نتوانند امتيازي از يكديگر بگيرند در پايات وقت(قدرت)  -
برنده كشتي قطع و كشتي گير سبك تر بر اساس وزن كشي روز اول كه در برگه هاي د اوري درج شده 

 مي شود.

طبقه بندي امتيازات كشتي هاي قبلي برنده مشخص ي وزن با توجه به امتيازات مثبت در صورت تساو -
 خواهد شد.

  حاضر نشدن در مسابقه نهايي و رده بندي به منزله باخت و حذف از جدول خواهد بود.بخشيدن يا  -

  چگونگي تعيين وزن كشتي گيران و برنده شدن كشتي گير سبك تر
دقيقا در جدول مربوطه و در مقابل نام آنان ثبت مي شود و در محل وزن كشتي گيران هنگام وزن كشي 

مخصوص برگه هاي داوري منعكس خواهد شد كه معتبر و مورد قبول گروه فني و داوري و مالك محاسبه خواهد 
بود، در صورت تساوي وزن مندرج در برگه هاي داوري بر اساس وزن كشي روز اول ، بالفاصله مجددا از دو 

  ر وزن كشي خواهد شد و كشتي گير سبك تر برنده اعالم خواهد شد. كشتي گي
 

 
  و جرائم آنهااعمال خالف  ،خطاها 

  مفاصل برخالف مفصل. يادست كشيدن انگشت  -1
اجراي فن و پرتاب يا كوبيدن حريف بر روي تشك يا پرت كردن حريف به خارج از تشك بعد از سوت  -2

 داور. 
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هلوي حريف ( اين حالت با سرشاخ و فشار آوردن به حريف براي فشار با سر يا آرنج به سينه يا پ -3
 بيرون راندن از تشك متفاوت است)

 هرگونه حركات ايذايي به تشخيص داوران -4

* اجراي هريك از اعمال خالف پس از تذكر اوليه داور براي بار اول (آگاهي) و يك امتياز به نفع حريف ، براي بار 
 فع حريف و براي بار سوم(پيروز) برنده حريف با ضربه فني.دوم(هشدار ) و دو امتياز به ن

 
 
 

  اخراج كشتي گير
د با نظر داوران از آيين پهلواني و جوانمردي باش كشتي گيري كه به عمد و با خشونت مرتكب اعمالي شود كه دور 

به شدت عمل شود و با توجه  مسابقات بازنده اعالم خواهد شد و از جدول مسابقات حذف ميفني و سرپرست 
  ماه تا يك سال از شركت در مسابقات محروم خواهد شد. 6از  IZSFيا تاييد كميته فني خالف 

  
  اعمالي كه موجب اخراج كشتي گير مي شود

و انجام هر گونه عمليات ناشايست و مغاير با اصول اخالق  اهانت به داوران و مسئولين برگزاري مسابقات -1
  پهلواني

كه منجر به آسيب ديدگي شديد حريف شود و فرو كردن انگشت به چشم،  به حريف به عمد با سر ضربه زدن -2
 دهان يا بيني حريف

 گاز گرفتن -3

كه موجب مصدوم شدن و عدم توانايي در  , فشار دادن و يا  ضربه زدن  به نقاط حساس بدنعمديگرفتن  -4
 ادامه مسابقه شود.

 
  تشخيص كم كاري و تمارض

  بستن كشتي -1
 فرار از فن -2

 ز تشكفرار ا -3

 داور ياد آوريتوجه نكردن به  -4

عدم  براي تازه كردن نفس , خود را به آسيب ديدگي زدن و توقف كشتي به بهانه هاي مختلف كه در صورت -5
(وقت كشي) براي بار اول (آگاهي) و يك امتياز به نفع حريف ، براي بار دوم(هشدار ) و ادامه عمل تاييد پزشك و 

كشتي ، فني مسابقات كميته داوران و سرپرست  پزشك مسابقات،با نظر ي بار سوم دو امتياز به نفع حريف و برا
 با ضربه فني (پيروز) به نفع حريف اعالم خواهد شد.

حداكثر وقت تلف شده جهت تعويض لباس به علت پاره شدن احتمالي ، دير آمدن روي تشك، تمارض و غيره  -6
بيش از دو دقيقه اتالف وقت داشته باشد با اعالم وقت نگهدار و  و كشتي گير به هر دليلمجموعا دو دقيقه مي باشد 

 داور ارشد بازنده اعالم خواهد شد.

 زمان محاسبه نخواهد شد.، در صورت ادامه مداوا توسط پزشك -7
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  (آگاهي) و (هشدار)شرايط اخطار

ه از تشك (ياد به كشتي گير خارج شد براي بار اولفرار يا با فشار حريف)  (از تشك به هر صورت  خروج -1
 آوري) مي شود و امتياز منفي و جريمه اي براي او در نظر گرفته نمي شود.

در حاليكه ثبت و  يك امتياز به نفع حريف "آگاهي"خروج از تشك به هر صورت پس از ياد آوري اوليه با دادن  -2
 يافت.به دست حريف داده خواهد شد كشتي با سوت داور ادامه خواهد  "قبض پيش"در وسط تشك 

امتياز به نفع  2 به كشتي گير هشدار اول داده مي شود و پس از مرحله آگاهياز تشك به هر صورت  خروج -3
به دست حريف داده خواهد شد كشتي با سوت داور  "پيشكاسه"در حاليكه در وسط تشك  ثبت مي شود  حريف

 خطار اول به نفع حريف ثبت مي شود.و ا ادامه خواهد يافت

پس از هشدار اول ثبت دو امتياز و اخطار دوم به نفع حريف و اعالم هشدار دوم ه هر صورت از تشك ب خروج -4
 و ادامه كشتي در شرايطي كه پيش قبض و پيش كاسه به دست حريف داده شده است.

 و برنده شدن حريف با ضربه فني. "پيروز"در صورت تكرار شرايط فوق ثبت اخطار سوم و اعالم  -5

 
 

  ر روي تشكحاضر نشدن كشتي گي
پس از اولين اعالم نام كشتي گيران از طريق بلند گوي سالن مسابقه , كشتي گيران حداكثر يك دقيقه و سي ثانيه 

و سه بار اعالم نام كشتي و سي ثانيه فرصت دارند روي تشك حاضر شوند. در غير اينصورت پس از يك دقيقه 
  .شود گير و حاضر نشدن او حريف پيروز اعالم مي

  
  ان مسابقهداور

انجام مي شود و يك نفر نيز وظيفه نگهداشتن وقت را و يك داور ارشد كشتي با دو داور كنار و يك داور وسط 
  عهده دار خواهد بود.

  

  وظايف داوران 
 

  وظيفه داور ارشد:
  كنترل و نظارت بر كار داوران كنار و داور وسطهماهنگي ، 

 كنترل كارت شناسايي كشتي گيران

 هاي داوري قبل از شروع مسابقهكنترل برگه 

 هماهنگي با وقت نگهدار جهت شروع مسابقه

  كنترل رنگ لباس و كمربند كشتي گيران با رنگ نوشته شد در برگه هاي داوري
  بررسي و ارائه اعتراضات به سرپرست فني جهت اتخاذ تصميم مقتضي

 اعالم نتيجه كشتي و ابالغ به داور وسط
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  وظيفه داور وسط
س كشتي گيران (شلوار كشتي پهلواني) و كفش كشتي از نظر نداشتن اشياي فلزي از قبيل قالب، بررسي لبا -

 سگك، گل ميخ و غيره 

 بررسي پيش كاسه شلوار از نظر فراخي در حدي كه انگشتان دست حريف بتواند آنرا بگيرد. -

 بررسي كمربند كشتي گيران از نظر رنگ و محكم بودن گره آن -

 اشتن آثار جراحت و چرب نبودن بدنبررسي ناخن ها و ند -

 اعالم امتيازات با عالمت دست به داوران كنار -

 دادن تذكر به موقع به كشتي گيران كم كار و كشتي گيراني كه اعمال خطا و خالف انجام مي دهند. -

 قطع كشتي در مواقع احساس خطر براي كشتي گيران -

 كشتي گيران با هماهنگي داوران كناربه موقع به  "هشدار"و  آگاهي"دادن ياد آوري كردن و  -

 "پيروز"اعالم ضربه فني و پايان مسابقه با زدن سوت و بيان واژه -

 مسابقه پس از اتمام وقت قانوني اعالم پايان -

 
  :وظيفه داوران كنار

 قت و توجه به تمام دقايق و زواياي مسابقهد -

 صميمانه با داور وسط و داور ارشدهمكاري  -

 ايل الكترونيكي يا دستيتوسط وس امتيازاعالم  -

 در برگه هاي داوري يا وسايل الكترونيكيتاييد شده كشتي گيران ثبت امتيازات  -

  حويل به داور ارشد.ت و ءپايان مسابقه و اعالم راي و پس از امضا در در صورت قضاوت با برگه هاي داوري -
 

  وظيفه وقت نگهدار
عهده دار خواهدبود كه با اعالم سوت آغاز مسابقه  وقت مسابقه رانگهداري در هر مسابقه يك نفر وظيفه  -1

  توسط داور شروع مي شود و بعد از اتمام وقت قانوني با زدن زنگ, پايان وقت را اعالم خواهدكرد. 
 وقت نگهدار وظيفه محاسبه وقت هاي تلف شده را نيز عهده دار مي باشد. -2

ر آمدن روي تشك , تمارض حريف و غيره جهت تعويض لباس به علت پاره شدن , ديتلف شده حداكثر وقت  -3
دقيقه اتالف وقت داشته باشد با اعالم وقت نگهدار و  2دقيقه مي باشد و كشتي گير بهر دليل بيش از  2مجموعاً 

 بازنده اعالم مي شود.  ارشدداور 

 * در صورت ادامه مداوا توسط پزشك زمان محسوب نخواهد شد

 
  لباس داوران

كفش مشكي بدون  -كمربند مشكي -شلوار كتان (سرمه اي رنگ) -آبي فيروزه ايپيراهن  -جليقه داوري  -1
  پاشنه.

 دست راست و مچ بند قرمز دست چپ. آبيمچ بند  -2
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  اعتراضات 
در صورتيكه كشتي گيري به نحوه قضاوت يا اعالم نتيجه اعتراض داشته باشد مي بايست اعتراض خود  -1

 مسابقات ارائه دهد.فني سرپرست  ود بهخبا ذكر دليل از طريق سرپرست  بالفاصلهرا 

انجام خواهد شد و نتيجه نهايي را  IZSFباز بيني فيلم توسط سرپرست فني مسابقه، داور ارشد و ناظر  -2
  اين راي غير قابل تغيير است. واعالم خواهند كرد 

د خواهد شد, در غير دالر مستر 50در صورتي كه اعتراض وارد باشد نتيجه مسابقه تغيير خواهد كرد و مبلغ  -5 
اين صورت نتيجه قبلي در جدول منظور ميگردد و مبلغ پيوست اعتراض نامه به حساب فدراسيون بين المللي 

  واريز خواهد شد. IZSFهاي زور خانه اي  ورزش
بعد از شروع دوره بعد به سرپرستي مسابقات برسد ترتيب اثر داده در زمان تعيين شده و به اعتراضاتي كه  -6
 واهد شد.  نخ

 
  ساير موارد

  استفاده از طرح هاي سنتي به صورت گلدوزي روي شلوار كشتي پهلواني مجاز است.  -1
 استفاده از پرچم يا نام كشور و نشان مخصوص باشگاه فقط روي سينه يا باالتنه پشت لباس مجاز است.  -2

 
 نشست و ارائه پيشنهادهاي فني دربقات كه پس از انجام مسارسيده است   IZSFاين آيين نامه به تاييد كميته فني 

آن بررسي و در صورت لزوم  نقاط ضعف و قوت با حضور نمايندگان فني كشور هاي عضو تخصصي هاي
  اصالح خواهدشد.

  
  سيد عبداله سجادي

  IZSFرييس كميته فني 
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)11جـدول توزيـع مـدال ها(جدول شماره   

 
ورزشكار انجام  6مسابقات در هر رشته با حضور حداقل /   سوم ندارد. دوم و قهرمان قهرمانان، نفر
 .برگزاري مسابقات ركورد گيري با نظر كميته فني انجام مي شود / مي شود.

ف
ردي

  

 
 عنوان مسابقه

ل نقرهمدا مدال طال  مدال برنز 
 زنان مردان زنان مردان زنان مردان

 10 20 10 10 10 10مسابقات مهارت هاي تيمي ورزش هاي زورخانه 1
 1 2 1 1 1 1سنگ گيري(مهارت فردي) 2
 1 2 1 1 1 1كباده كشي(مهارت فردي) 3
 -  2 -  1 -  1ميل گيري با ميل سنگين(مهارتي) 4
 1 2 1 1 1 1ارت فردي)ميل(مه 2و3و4ميل بازي  5
 1 2 1 1 1 1چرخ تيز(مهارت فردي) 6
 1 2 1 1 1 1چرخ چمني(مهارت فردي) 7
 1 2 1 1 1 1چرخ تك فر(مهارت فردي) 8
 1 2 1 1 1 1شلنگ تخته 9

 -  1 -  1 -  1گيري ركورد گيري سنگ 10
 -  1 -  1 -  1ركورد گيري كباده كشي 11
 -  1 -  1 -  1يل سنگينركورد گيري ميل گيري با م 12
  1  1  1  1  1  1ميل گيري مهارتي با ميل سبك 13
 -  1 -  1 -  1ركورد گيري ميل بازي 14
  1  1  1  1  1  1ركورد گيري چرخ تيز 15
  1  1  1  1  1  1ركورد گيري چرخ چمني 16
  1  1  1  1  1  1  ركورد گيري شلنگ تخته 17
 2 2 1 1 1 1ركورد گيري چرخ تك فر 18
19   1قهرمانانقهرمان  -  -  -  -  - 
 -  8 -  4 -  4وزن) نوجوانان 4(كشتي پهلواني 20
 -  8 -  4 -  4وزن) جوانان 4(كشتي پهلواني 21
 -  8 -  4 -  4وزن) بزرگساالن 4(كشتي پهلواني 22
 23 70 22 39 22 40جمع رديف 23
 149مدال مردان جمع كل 24
 67مدال زنان جمع كل 25
 216ن و زنانمدال مردا جمع كل 26



  برگه داوري كشتي پهلواني
  

  دوره   نام و شماره داور وسط
   شماره كشتي   نام و شماره داور كنار
   شماره تشك   نام و شماره داور ارشد
  وزن    

  
  

  

  جدول امتيازات

  

            :ساعت شروع كشتي
  :ساعت پايان كشتي

  
  برنده 

  
  ا ضربدر مشخص شود.ببرنده *

  

  جدول طبقه بندي امتيازات
  

  نام و امضاء داور
  

  روي جدول امتيازات كشتي گير بازنده ضربدر بزنيد.* 
 

 آبي

 نام
وابستگي

  وزن دقيق كشتي گير

 قرمز

   نام

 وابستگي

  وزن دقيق كشتي گير

  Yياد آوري     وقت اول
    Aآگاهي     وقت دوم

    H1 هشدار اول    وقت اضافه
    H2هشدار دوم     زمان قدرت

     Pپيروز     جمع امتيازات

     Y ياد آوري     وقت اول
    Aآگاهي     وقت دوم

    H1  هشدار اول    وقت اضافه
    H2هشدار دوم     زمان قدرت

     Pپيروز     جمع امتيازات

   آبي
   قرمز

  6- 0  برد با ضربه فني
  5- 0  نقض مقررات يك نفر- پزشكي- اخطاره 3- حاضر نشدن

  0- 0  نقض مقررات هردو كشتي گير- )0- 0مساوي(-سه اخطاره هردو
  4- 2  هردو كشتي گير امتياز دارند–يا بيشتر 8 برد با امتياز

  4- 0  بازنده بدون كسب امتياز  - يا بيشتر  8ا امتياز برد ب
  3- 0  امتياز بازنده بدون كسب امتياز 5برد با كمتر از 
  3- 1  امتياز بازنده امتياز دارد 5برد با كمتر از 
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