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 مقدمه

 بهینه و مدیریت پذیری ضرورت نظم به نظراساسنامه انجمن ورزش فریزبی و چارت سازمانی انجمن و  5و  4به موجب مواد  

 عملکرد و کیفی کمی توسعه و جایگاه ارتقاء و حفظ نیز و کشور، فریزبی ورزش انجمن ادوایزری و داوری حوزه ی فعالیت های کلیه

 .شود می تشکیل "فریزبی رزشو داوران انجمنادوایزران و  "کمیته بین المللی، و ملی سطوح در ادوایزران  و داوران

 فریزبی ورزش مختلف های سبک ادوایزران و داوران کلیه آموزش،ارتقاء، به کار گیری و ارزیابی عملکرد به موظف کمیته این 

 و مسابقات برگزاری اجرا و  در مستمری همکاریضمن تربیت داروان مجرب، کنترل و  باشد. هم چنین این کمیته باید  می

 باشد. داشته فریزبی ورزش رویدادهای

انجمن تدوین شده و حسن اجرای مفادآن  و ادوایزران این آیین نامه در جهت تبیین روش ها و تحقق اهداف کمیته داوران

اعم از کمیته های ستادی و اجرایی، مربیان و ورزشکاران و همه دست اندرکاران این  مستلزم همکاری کلیه جامعه ورزشی فریزبی،

 مجموعه بوده و حق نظارت بر اجرای این مقررات بر عهده انجمن ورزش فریزبی می باشد.
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 تعاریف و اهداففصل اول: 

 : تعاریف 1ماده 

 شرح با منطبق است مقرراتی فریزبی فدراسیون ورزش های همگانی مجموعه ورزش انجمنو داوران  زرانیادوا کمیته نامه آئین

دیسک  پرواز و فدراسیون جهانی  انجمن مقررات و و شامل دستورالعملها می گردد تعیین رئیسه هیئت توسط که وظایفی

(WFDF می باشد )دربرگیرنده و پردازد می آن ها فعالیت چگونگی وو داوران  زرانیادوا کمیته با روابط و اداره تشکیل، نحوه به که 

 زیر شرح به آن در شده استفاده لغات و باشد می بانوان و آقایان: از اعم ها شهرستان و ها ناستاو داوران  زرانیادوا های کمیته

 : شود می تعریف

 ناظر)آبزرور(/مشاور)ادوایزر(داور/   -1

بر اساس مفاد  تحت نظر انجمن و کمیته، را داوری آموزش های دوره و کالسها که است فردی ناظر)آبزرور(/مشاور)ادوایزر(داور/

 و گواهینامه اخذ از پس و نموده طی موفقیت باشی فدراسیون آیین نامه برگزاری دوره داوری مندرج در در نظام نامه جامع آموز

 .پردازد می آبزروری/ادوایزری/داوری به WFDFو  فدراسیون انجمن و دستورالعملهای و مقررات ، قوانین برابر مجوزهای الزم

 و داوران زرانیادوا کمیته -2

 .نندمی ک گیری تصمیم داورانو  داوری به مربوط موارد تمامی ودرو داوران  زرانیادوا تشکیالت برای که افراد از گروهی

  داور فعال -3

ساالنه داور فعال فردی است که در لیست داوران فعال قرار داشته و با کمیته داوران همکاری مستمر دارد. داوران فعال می بایست 

 کارت بیمه ورزشی و گواهی سالمت عمومی خود از پزشک معتمد را به کمیته برگزاری رویدادهای ورزشی ارائه نمایند.

 داور غیر فعال -4

داور غیر فعال فردی است که حداقل یک سال در مسابقات حضور نداشته باشد و با نظر کمیته داوران از لیست داوران فعال خارج 

که یک سال کامل در مسابقات حضور نداشته باشند، در صورت دعوت مجدد باید یک دوره به عنوان کارورز  شده باشد. داورانی

 در مسابقات حضور پیدا نمایند.

 یداور مدرس  -5

دوره های مصوب مدرسی و آزمون های تئوری و  کهورزش فریزبی  دستورالعملهای و مقررات ، قوانین به آگاه است فردی مدرس

جدول فرانمای نظام نامه جامع علمی،آموزشی و فرهنگی فدراسیون ورزش های همگانی و عملی دوره های تربیت مدرس را مطابق 

در آیین موفق به اخذ گواهینامه مدرسی از فدراسیون گردیده و با توجه به شرایط مندرج آموزشی انجمن با موفقیت گذرانده و 

به تدریس تئوری و عملی تخصصی سرفصل های مصوب  نامه برگزاری دوره داوری مندرج در نظام نامه جامع آموزشی فدراسیون،

  دوره ها می پردازد و مهارت های فنی داوری را به داوران آموزش می دهد.

 ممتحن -6

بی که در پایان کالس یا دوره داوری، به برگزاری رالعمل های داوری فریزاممتحن فردی است آگاه به قوانین، مقررات و دستو

 امتحانات تئوری و عملی دوره و در نهایت اعالم آن اقدام می نماید.

 

 یاختصار کلمات -7

 .گردد می آنها کامل عناوین جایگزین ذیل اختصاری کلمات نامه آئین این در

 ورزش های همگانی فدراسیونفریزبی  ورزش انجمنو داوران  زرانیادوا کمیتهکمیته داوران:  ●
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 و داوران زرانیادوا کمیته اصلی اعضاء : اعضاء ●

 داور/ادوایزر)مشاور(/آبزرور)ناظر( : داور ●

 همگانی جمهوری اسالمی ایرانورزش های  فدراسیون : فدراسیون  ●

 ورزش فریزبی  انجمن انجمن:      ●

 در کلیه سبک ها ورزش فریزبی قوانین : قوانین     ●

 شهرستان یا استان ورزش همگانی های هیات : هیات  ●

 ورزش فریزبی هیات های ورزش همگانی استان ها متناظر انجمن کمیته های استانی: کمیته های     ●

 ورزش فریزبی هیات ورزش های همگانی استانمتنظار انجمن گروه داوری استان: گروه داوری کمیته      ●

●     WFDF پرواز دیسک: فدراسیون جهانی 

 نظام نامه: نظام نامه جامع علمی، آموزشی و فرهنگی فدراسیون ورزش های همگانی     ●

 

کلیه سبک های رسمی ورزش فریزبی اعم از آقایان و بانوان می و داوران  زرانیادوا کلیه حال شامل نامه آئین این مفاد : 1ه تبصر

 .باشد

می تواند بعنوان داور، مشاور، ناظر، وقت نگهدار، میز منشی و ثبت کننده، و داوران  زرانیادواپس از طی دوره آموزشی  : 2ه تبصر

 ارزیاب و غیره با نظر کمیته به کار گرفته شود. 

 
 

 خط مشی و اهداف کلی : 2 ماده

 فریزبی ورزش میادین در عدالت گسترش و و بسط داوران و داوری جایگاه و منزلت شأن، اعتالی -1

 منصفانه نظارت/مشاوره/داوری طریق از ورزش فریزبی هیجان و لذت حفظ و جوانمردانه بازی گسترش -2

 و داوران زرانیادوا جامعه به ورود برای عالقمند بازیکنان و جوانان ترغیب و تشویق-3

 رقابت های ورزشیعملی داوری و ارتقاء سطح قضاوت در -کیفی و علمی-ارتقاء سطح کمی -4

انجمن و هیات  دوستانه و رسمی مسابقات قضاوت برای کافی تعداد به و واجد شرایط شایسته داورانآموزش و تامین و تربیت  -4

  ها
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 فصل دوم:تشکیالت کمیته داوران

 : ترکیب اعضاء کمیته داوران 3ماده 

 3از یک رییس، نایب رییس و و داوران  زرانیادواآیین نامه کمیته های ستادی انجمن، کمیته  1، فصل 2به استناد ماده  .1

 عضو تشکیل شده است.  5تا 

 واجد و متخصص ، متعهد افراد بین از انجمن رئیس به وسیله  کمیته همان آیین نامه، رییس 1، فصل 3به استناد ماده  .2

 اعضای سایر و رئیس نایب .گردد می منصوب و انتخاب مربوط باکمیته متناسب علمی و ورزشی سوابق دارای و الشرایط

 متناسب علمی ورزشی و سوابق دارای و الشرایط واجد و متخصص ، متعهد افراد بین از کمیته رئیس پیشنهاد با ها کمیته

 .می گردد معرفی انجمن رئیسه هیات به مربوط کمیته با

 عبارتنداز:  و ادوایزران ارکان اصلی کمیته داوران .3

 رییس -

 نایب رییس  -

 دبیر -

 مسئول ارتقاء و آموزش -

 مسئول مسابقات و ارزیابی عملکرد  -

 سایر اعضا ذیل این مجموعه فعالیت خواهند کرد.

 شهرستان هایزش همگانی استان ها و طبق بند خ بخش دوم آیین نامه اجرایی کمیته های ورزش فریزبی هیات های ور .4

و  می باشند. این گروه  اهداف و وظایف کمیته داورانو داوران  زرانیادواتابعه، کمیته های استانی ملزم به تشکیل گروه 

 را در سطح استان و شهرستان مربوطه پیگیری و اجرا می نماید. ادوایزران

 

 و داوران زرانیادوا: اهداف، وظایف و اختیارات کمیته 4ماده 

 باشد: می ذیل بشرح آیین نامه کمیته های ستادی انجمن 2،فصل  9، مورد 2به موجب ماده و داوران  زرانیادوا کمیته وظایف اهم 

 فریزبی ورزشو داوران  زرانیادوا های برنامه و ها، سیاست راهبردها، ، اهداف ی باره در نظر اعالم و بررسی  .1

 خارجی و داخلی رقابتهای کلیه در شرکت برای سال، هر در داوران گزینش چگونگی ی درباره نظر اعالم و بررسی  .2

 کمیته رئیس پیشنهاد بنابر مختلف رویدادهای و ها رقابت در شرکت برای شرایط واجدو داوران  زرانیادوا نهایی تائید  .3

 داوران

 فریزبی ورزش یو داور ریزیادوا تعمیم و توسعه و شرایط ساماندهی و جایگاه ارتقاء  .4

 فریزبی ورزش یو داور یزریادوا استعدادهای پرورش و جذب ، کشف فرآیند  .5

  هماهنگی جلسه در حضور جهت آنها از دعوت و شناسایی  .6

 و داوران زرانیادوا ای درجه بندی طبقه و پرسنلی پرونده تشکیل  .7

 یو داور یزریادوا مدرسان از دعوت با توجیهی مستمر کالسهای تشکیل  .8

 یو داور یزریادوا ارتقاء کالسهای به شرایط واجد داوران اعزام  .9

 رسمی و دوستانه مسابقات تمام در داوری ناظر و داوران تعیین .10

  کشور و داوران زرانیادوا ی کلیه حضور با مباحثی کالسهای تشکیل  .11

 و داوران زرانیادوا به آن تحویل و داوری آموزشی های دی سی ی تهیه .12



 

5 
 

 ای منطقه و استانی مسابقات در قضاوت جهت استان فریزبی ورزش کمیته / هیات به فعال داوران معرفی .13

  توجیهی کالس جهت داوران اساتید از دعوت .14

  قوانین مرور مباحث ی جلسه در آزاد فضای و بستر ایجاد .15

  را داشته اند عملکرد بهترین اشتباهات باحداقل که نمونه داوران تشویق .16

 برتر و نمونه و داوران زرانیادوا از ساالنه تجلیل .17

  ساالنه مسابقات طول در ضعیف عملکرد دارای داوران به کتبی و تذکرشفاهی .18

  مسابقات درکل استفاده جهت داوران قضاوت ارزشیابی فرم ی تهیه  .19

 کشور سراسر در سبک مسابقات داوری نیاز مورد کادر تکمیل جهت ریزی برنامه  .20

 المللی بین و داخلیی و داور یزریادوا های دوره در شرکت جهت ادوایزران و داوران اعزام و معرفی .21

 مختلف های سبک داوران تکمیلی و آموزی باز های کالس برگزاری جهت پیگیری  .22

 مسابقات دری و داور یزریادوا جهت آبرورها و داوران صالحیت تعیین  .23

 مختلف های سبک داوری رسمی قوانین و مستند مدارك و ها کتاب جزوات، اخذ و پیگیری  .24

 فریزبی ورزش انجمن مختلف های سبک به آن ارجاع و سالیانه عملکرد و گزارش تنظیم و تدوین  .25

 حکم صدور و انجمن رئیس تصویب جهت )اعضاء سایر نفر 5 ات 3 دبیر، ، رئیس نایب( کمیته ایاعض معرفی و انتخاب  .26

 آنان.

 
 

 و داوران زرانیادوافصل سوم: طبقه بندی 
 یو داور یزریادواسطوح : 5ماده 

فریزبی با در نظر گرفتن محدوده شرایط عمومی و اختصاصی به ترتیب  های مختلف انجمن ورزش رشتهی و داور یزریادواسطوح 

رشته فریزبی مطابق توضیحات ذیل مجاز به  و داوران زرانیادوا( و بین المللی تعیین می گردد. 1، 2، 3هرم آموزشی درجات ملی )

 نظر انجمن و کمیته می باشند:فریزبی در سطح شهرستان، استان، کشور و ملی تحت ورزش   یو داور یزریادوافعالیت در 

دوستانه و غیر رسمی، پایه که دوره آشنایی با ورزش فریزبی را گذرانده اند و عموماً در مسابقات و داوران  زرانیادوا -1

 نونهاالن و و در صورت شایستگی در نوجوانان استفاده خواهند شد.

درجه سه که عموماً در مسابقات شهرستان ها و با تشخیص کمیته داوران مربوطه، در مسابقات آن و داوران  زرانیادوا -2

 استفاده خواهند شد.و در صورت شایستگی در مسابقات رده های سنی استان 

 درجه دو که عموماً در مسابقات استان ها با توجه به تشخیص کمیته داوران مربوطه، و در صورتو داوران  زرانیادوا -3

لیگ آماتوری و حرفه ای شایستگی با پیشنهاد هیات مربوطه بنابر تشخیص و نیاز کمیته در مسابقات رده های سنی و 

 مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

درجه یک که عموماً در مسابقات استان ها و در صورت معرفی هیات مربوطه با تشخیص کمیته داوران و داوران  زرانیادوا -4

 مسابقات انجمن و لیگ حرفه ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت.انجمن در کلیه 

بین المللی که ضمن قضاوت در مسابقات استانی، با توجه به نیاز و تشخیص کمیته داوران در کلیه و داوران  زرانیادوا -5

 مسابقات انجمن و سازمان لیگ حرفه ای می توانند فعالیت نمایند.

فریزبی با عنوان ورزش فریزبی)عمومی( و در سطوح باالتر )دو، یک و بین المللی( و داوران  زرانیادوا: دوره های درجه سه  3 تبصره

 .زار و مدارك آن ها صادر خواهد شدمتناسب با رشته ها و سبک های ورزش فریزبی برگ
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 یو داور یزریادوا دوره هایفصل چهارم: شرایط متقاضیان و نحوه برگزاری 

  پیش نیاز هاشرایط و : 6ماده 

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان و دوره، مدارك مورد نیاز، سرفصل ها و طول مدت دروس تئوری عمومی  پیش نیازها،

ت پوشش فدراسیون ورزش های گزاری دوره های داوری رشته های تحآیین نامه برمطابق و تخصصی و دروس عملی 

مصوب انجمن می جدول فرانمای آموزشی و همچنین  جامع آموزشی فدراسیوننظام نامه فصل دوم  درمندرج  همگانی

 (1)پیوست شماره باشد.

طبق تقاضای استان ها و مطابق با ظرفیت تعیین شده در برنامه دوره های آشنایی با ورزش فریزبی و درجه سه و دو  : 4 تبصره

 هیات استان و انجمن در همان استان برگزار می شود .کمیته فریزبی استان ها و با مجوز توسط  عملیاتی انجمن،

تعیین زمان و مکان کالسها برای دوره آشنایی و درجه سه و دو با نظر استان ها ولی کالس های ارتقاء به یک و یک به   :5تبصره 

 ملی با هماهنگی و تایید کمیته داوران صورت می گیرد.

 

 تربیت مدرسضوابط و شرایط مدرسی و نحوه فصل پنجم:

 یو داور یزریادوا شرایط و ضوابط مدرس دوره: 7ماده 

 فدراسیون آموزشی نظام نامه جامعفصل دوم  مندرج دری و داور یزریادواآیین نامه برگزاری دوره های  12ماده مطابق 

 (1)پیوست شماره می باشد.

 یو داور یزریادواتربیت مدرس : 8ماده

نظام  فصل سوم مندرج درآیین نامه برگزاری دوره تربیت مدرس مطابق فرایند آموزش و ارزیابی مدرسین داوری  .1

 (1)پیوست شماره انجام می گیرد.آموزشی فدراسیون جامع نامه

، کمیته آموزش، کمیته مدرسان و ی و داور یزریادواآموزش و ارزیابی مدرسین داوری با همکاری و تعامل کمیته فرایند  .2

بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه کمیته های ستادی انجمن  انجام می فنی انجمن ، مطابق با ضوابط و کمیته 

 شود.

واجد شرایط هستند، می توانند در دوره های تربیت مدرس انجمن فریزبی شرکت  7ماده کلیه افرادی که با توجه به  .3

 نمایند.

کمیته داوران با توجه به درخواست هیات های استان ها، واجدین شرایط مدرسی را برای شرکت در کالس تربیت مدرس  .4

قیت در آزمون و احراز توانایی تدریس و فن بیان و توانایی انتقال دعوت نماید که پس از گذراندن دوره مخصوص و موف

 مطالب به عنوان مدرس داوری فعالیت نمایند.

 سال است. 65سن بازنشستگی مدرسین  .5

 

 انو داور انزریادوافصل ششم: وظایف و شرایط کلی تعیین 
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 : وظایف9ماده 

 .نمایند وظیفه انجام  WFDFفدراسیون، انجمن و  مقررات و ضوابط طبق باید و داوران زرانیادوا  -1

 .باشند کمیته مصوب عالئم و آرم داوری، لباس به ملبس قضاوت موقع در باید و داوران زرانیادوا -2

 .باشند حاضر بازی انجام محل در مسابقه از قبل دوساعت باید و داوران زرانیادوا -3

 اط العه ب  را مرات ب و حاض ر مس ابقه برگ زاری مح ل شهرس تان در مس ابقه از قب ل روز بای د و داوران زرانی ادوا -4

 .برسانند برگزاری هیات

 ب ه وابس ته اش خاص س ایر و سرپرس تان مربی ان، بازیکن ان، ب ا همراهی هرگونه از هستند موظف و داوران زرانیادوا -5

 .نمایند خودداری آن هاست عهدهه ب آنان بازی قضاوت که تیمهایی

 روی دادهای س ایر و مس ابقه نتیج ه انض باطی، تخلف ات ح واد،، کام ل ش رح بای د ب ازی از بعد و داوران زرانیادوا -6

 .نمایند تحویل ذیربط مراجع به امضاء از پس و ثبت مربوطه فرمهای در را بازی از بعد و بازی زمان

 ب ه وابس ته غی ر داوران هیئ ت، ی ا فدراس یون،انجمنح وزه  از خ ارج س ازمان هرگونه مسابقات برای قضاوت جهت -7

  .دننمای اخذ مجوز مربوطه هیئت داوران کمیته قبالًهستند  ملزم سازمان آن
 

 ها سازمان سایر مسابقات در قضاوت :10 ماده
 مربوطه شهرستان یا استانکمیته فریزبی هیات  اختیارات از شهرستان و استان داخلی مسابقات برای و داور زریادوا تعیین  -1

 .باشد میو با اطالع و تایید کمیته داوران انجمن 

ستفاده به تمایل که هایی سازمان -2 شکیالت از خارج داوران از ا ضاوت برای خود ت سابقات و ق  با قبالً بایست می دارند، را م

 .نمایند هماهنگ مربوطه هیئت یا انجمن

ضاوت با مرتبط اداری و اجرایی داور،افراد ذهاب و ایاب و الزحمه حق -3  های تعرفه طبق ها هیئت یا انجمن از اعزامی ق

سیون سط ، فدرا پیگیری تامین و پرداخت هزینه حق الزحمه داوران  .شد خواهد پرداخت کننده برگزار سازمان یا هیئت تو

 ی انجمن می باشد.مطابق آیین نامه اجرایی کمیته های ستادی انجمن، بر عهده کمیته امور مال

 .پذیرد صورت مربوطه هیئت فریزبی کمیته مجوز با باید باشگاهها بین دوستانه مسابقات کلیه در و داوران زرانیادوا قضاوت -4

انجمن  انضباطی نامه آئین رعایت به ملزم انجمن رسمی و داوران زرانیادوا خدمات از کننده استفاده سازمانهای و ها انجمن -5

 فدراسیون می باشند.و 

 

 

 فصل هفتم: حقوق و امتیازات
 : مزایای داوران11ماده 

مقررات بهره مندی از حق الزحمه، هزینه ایاب ذهاب، اسکان و سایر امکانات ضروری برای قضاوت در مسابقات، برابر  -1

 ت مربوطه می باشد. در مسابقات ملی و کشوری این امر بر عهده فدراسیون است.فدراسیون به عهده هیا

 رسمی انجمن می باشد. و داوران زرانیادواقضاوت کلیه مسابقات رسمی و دوستانه بر عهده  -2

و دوره های مختلف و قبولی در آزمون های تئوری و عملی و ارتقاء به  در کالس ها و داوران زرانیادوا: صرف شرکت کردن  تبصره

 نماید.ت را ملزم نمی سازد که از آنان به طور یکسان)کمی و کیفی( و هم عرض استفاده االتر، کمیته داوران انجمن یا هیادرجات ب

 : اسپانسر و تبلیغات12ماده 
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نباید هیچ گونه اشتراکی با تبلیغ روی لباس یکی از تیم های شرکت کننده در مسابقات  و داوران زرانیادواتبلیغات لباس  -1

 داشته باشد. 

 کل مساحت نقش تبلیغات و محل قرارگیری آن مطابق نظر انجمن تعیین می شود. -2

 

 

 
 

 ارزشیابیفصل هشتم: نظارت و 
 :نظارت بر داوری ها13ماده 

کلیه مسابقات با همکاری کمیته آموزش و کمیته نظارت و ارزشیابی انجمن بر اساس ضوابط،  و داوران زرانیادواکمیته  -1

رسمی کشور را تحت پوشش نظارتی خود قرار داده و با اعزام ناظران واجد شرایط بر قضاوت داوران نظارت و عملکرد 

 ارزشیابی می کند.آنان را 

کمیته های ذیربط تعیین و جهت ارزشیابی مقطعی و ساالنه مورد استفاده قرار خواهد شاخص ها و نمرات ارزشیابی توسط  -2

 گرفت.

 
 

 فصل نهم: تخلفات و تنبیهات انضباطی
 :تنبیهات14ماده 

بازیکنان، مربیان، سرپرستان، کادر فنی و اجرایی و انجمن به منظور حفظ حرمت و احترام متقابل بین  و داوران زرانیادواکمیته 

داوران و پاسداری از عدالت و روح بازی جوانمردانه، در مورد تخلفات مرتبط با قضاوت داوران، تنبیهات زیر را متناسب با نوع 

 تخلفات اعمال می کند:

 تذکر -1

 توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده -2

 ات یا زمان معین بسته به نوع تخلفمحرومیت از قضاوت در تعداد جلس -3

 تنزل درجه داوری -4

 محرومیت دائمی و ابطال کارت داوری -5

 

 

 یو داور یزریادوا: تنبیهات در رابطه با عملکرد فنی 51ماده 

باشد، از دو مسابقه در همان رده و رده های باالتر محروم می (100)از  70تا 50که نمره ارزشیابی او از ی و داور یزریادوا -1

 شود.

باشد، از چهار مسابقه در همان رده و رده های باالتر محروم می (100)از  50تا 30که نمره ارزشیابی او از ی و داور یزریادوا -2

 شود.

باشد، از شش مسابقه در همان رده و رده های باالتر محروم می (100)از  30تا 10که نمره ارزشیابی او ازی و داور یزریادوا -3

 شود.

 

 نوع تخلف و تنبیه آن: 16ماده 
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 : 18طبق مفاد آیین نامه کمیته های ستادی انجمن، بخش کمیته انضباطی، ماده 

 : موجه عذر بدون مسابقه انجام محل در تاخیر -1

 یکماه بمدت قضاوت از محرومیت و کتبی توبیخ = اول بار برای   ●

 ماه 3 بمدت قضاوت از محرومیت و مجدد توبیخ = دوم بار برای   ●

 یکسال بمدت قضاوت از محرومیت و مجدد توبیخ = سوم بار برای   ●

 داوری شئونات عدم و اصولی غیر برخورد -2

  پرونده در درج کتبی توبیخ = اول بار برای     ●

 مسابقه 2 در قضاوت از محرومیت و مجدد توبیخ = دوم بار برای    ●

 مسابقه 3 در قضاوت از محرومیت و مجدد توبیخ = سوم بار برای    ●

 مسابقه بعدی های گیم در حضور عدم یا مسابقه یا بازی محوطه دلیل بدون ترك  -3

 ماه 4 بمدت محرومیت و کتبی توبیخ = اول بار برای   ● 

 ماه 1 بمدت محرومیت و کتبی توبیخ = دوم بار برای     ●

 داوری کارت ابطال و همیشه برای محرومیت و کتبی توبیخ = سوم بار برای     ●

 به قضاوت از محرومیت و دیپلم لغو و داوری درجه تنزل رسمی ناظرین گزارش طبق اشتباه و عادالنه غیر مکرر قضاوت  -4

 .نماید تعیین داوران کمیته پیشنهاد به بنا انضباطی که کمیته میزان هر

 : موجه عذر بدون داوران نامه آئین و اساسنامه از سرپیچی -5

 بعدی مسابقه سه در قضاوت از ومحرومیت کتبی توبیخ = اول بار برای ●

 یکماه بمدت محرومیت و کتبی توبیخ = دوم بار برای ●

 ماه 3 بمدت قضاوت از محرومیت و مجدد توبیخ = سوم بار برای ●

 اندرکاران دست یا سرپرست مربی بازیکن با مسابقه از بعد یا جریان در کاری کتکو  فحاشی -6

 بمدت دو سال قضاوت از ومحرومیت کتبی توبیخ = اول بار برای ●

 برای همیشه و ابطال کارت داوری محرومیت و کتبی وبیخت = دوم بار برای ●
 

 

 عالوه بر موارد فوق الذکر:

 انجمن یا کمیته استان ها: انو داور انزریادواقضاوت در مسابقات بدون مجوز کمیته  -7

 شفاهی یا کتبی با درج در پروندهبرای بار اول: تذکر یا توبیخ  •

 ماه ششدر صورت تکرار: محرومیت تا  •

 مصاحبه با رسانه های گروهی قبل، حین و بعد از مسابقه راجع به قضاوت خود یا مسابقات دیگر: -8

 برای بار اول: محرومیت از یک تا سه ماه •

 در صورت تکرار: محرومیت از چهار تا شش ماه •

گونه تخلف دیگری خارج از موارد یاد شده، تصمیم گیری در مورد نوع تنبیه بر عهده کمیته داوران در صورت بروز هر : 6تبصره 

 می باشد.

حق دارد فرد را پس از تحمل نیمی از محرومیت ی و داور یزریادوا: در صورت احراز تنبیه یا احراز مجدد لیاقت داور، کمیته 7تبصره 

 به رده باالتر برگرداند.

 

 حضور در رسانه های گروهی: 17ماده 
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فعال در برنامه های دیداری و شنیداری و انجام مصاحبه با رسانه های گروهی شامل صداو سیما و ی و داور یزریادواحضور کلیه 

جراید و خبرگزاری ها در خصوص مطالب داوری و تحلیل قضاوت ها ممنوع است. در صورت نقض این ماده برای بار اول توبیخ 

ز انجام وظیفه ا ماه و برای بار سوم سه، بار دوم محرومیت بمدت و محرومیت به مدت یک ماه کتبی با درج در پروندهشفاهی یا 

 داوری حذف می شوند

 فصل دهم: موارد پیش بینی نشده
 : موارد پیش بینی نشده18ماده 

شرط عدم نقض موارد مندرج در این آیین نامه برای مواردی که در آیین نامه پیش بینی نشده است، کمیته داوران می تواند به 

 تصمیمات خاص را اتخاذ نماید یا در صورت عدم صالحیت به هیئت رییسه انجمن واگذار نماید.

 

 

 

 ورزش می باشد و پس از تصویب کلیات در هیئت رییسه انجمنپیوست  1و تبصره  7 ،ماده 18فصل،  10این آیین نامه مشتمل بر 

دارای  19/9/1397  تاریخ فدراسیون ورزش های همگانی، از وزارت ورزش و جوانان و  مقررات استانداردها و و مطابقت با فریزبی

  قابلیت اجرایی است.

 
 

 

 

 

 

 

 


