
 
 

 2020ژوئن  3، روز چهارشنبهفدراسیون جهانی  در وبینار خالصه ای از تبادل نظر

 از نظر داوران، سرداوران و بازیکنان رفتار ناشایست موضوع :

 ( داور بین المللی تنیس روی میز ) : مهشید شیروانیانو تنظیم ترجمه

Wednesday,3 June 2020, 14:00 CEST 

 حضور:تبادل نظر درباره رفتار ناشایست با 

Elain Lim Eelian (MAS)  توکیو 2020: داور بلوبج از مالزی، منتخب داوری بازی های المپیک 

Dana CECHOVA (CZE)  بازیکن حرفه ای، عضو کمیته ورزشکاران :ITTF 

Werner Thury (AUT)  توکیو 2020تریش ، سرداور بازی های المپیک ا : سرداور از 

در  عنوان رفتار ناشایست در نظر گرفته می شود.ه رفتار بازیکن بمهم است بدانیم کدام  صحبتهای الین:

باشد. یالعمل در مقابل رفتار ناشایست م های داور نشان دادن عکس ز مسئولیتیکی ا (3.3.2.3.10) بوکهند

 رفتار ناشایست را به سه گروه تقسیم می کنیم:

 روی میز نیسآسیب رساندن به میز ت. 3 تماشاچیان         احترامی به بی. 2 حریف          بی احترامی به. 1

 ( رفتار ناشایست شامل موارد زیر است: 3.5.2طبق بند )

روی حریف اثر غیرمنصفانه و نامطلوب بگذارند یا باعث رنجاندن ، مربیان یا هر کوچ کننده دیگر، اگر بازیکنان

گفتن ناسزا و کلمات توهین آمیز(،  )مانند به ورزش شوندآبرویی و بی احترامی  تماشاچیان شوند یا منجر به بی

، لگد زدن به میز یا پارتیشن یا بی احترامی پرتاب توپ به خارج از محوطه بازیهمچنین شکستن عمدی توپ، 

 کردن به مسئولین مسابقه، رفتار ناشایست محسوب می شود.

عنوان مثال: زمانی که راهنمایی کننده جهت به  راهنمایی کننده نیز می تواند رفتار ناشایست انجام دهد.

اعتراض وارد زمین بازی می شود و از ترک محوطه بازی امتناع می کند به عنوان رفتار ناشایست تلقی می شود 

 و توسط داور کارت زرد می گیرد.

دهد. در  در مواردی که اهانت جدی صورت می گیرد داور باید بازی را متوقف کرده و سریعا به سرداور گزارش

 به این صورت می شود.   PPSمواردی که رفتار ناشایست از جدیت کمتری برخوردار است داور وارد سیستم 

، در ادامه حریفکه ابتدا کارت زرد را نشان می دهد، در دومین رفتار ناشایست کارت زرد و قرمز و یک امتیاز به 

داور بازی را کارت زرد و قرمز دوم و دو امتیاز به حریف و برای بار بعدی که رفتار ناشایست ادامه پیدا کرد 

 متوقف کرده و به سرداور گزارش می دهد.

(1 ) 



( . اگر رفتار ناشایست 3.3.1.2.12سرداور مسئول رفتار ناشایست یا نقض مقررات است )طبق بند  نظر ورنر :

که برای رفتار ناشایست یک اشد به سرداور گزارش می کنیم. سرداور باید قدرت داشته باشد خیلی جدی ب

، چه توسط داور گزارش شده باشد چه نشده باشد، فورا او را از یک مسابقه، یا رویداد یا یک رقابت یا کل بازیکن

برای تخلف هایی که  م می شود.نشان داده و بازی تمامسابقه فاقد صالحیت اعالم کند و کارت قرمز به بازیکن 

ا به کمیته انضباطی از جدیت کمتری برخوردار باشد سرداور ممکن است تصمیم بگیرد که چنین تخلفی ر

 (.3.5.2.13گزارش دهد )

. باید برای سو سه منصوب می گرددئیر ت، توسط هیأسئیته انضباطی شامل چهار عضو و یک ریک کمی

 روز از پایان رویداد، تصمیم مناسبی بگیرد. 14شده طی مدت  رفتارهایی که توسط سرداور گزارش

هایی که به بازیکن داده به سرداور گزارش دهد. جدول زیر نمونه ای از این گزارش  داور باید درباره دالیل کارت

 است.

 دلیل کارت زرد کارت زرد و قرمز کارت قرمز مجموع

 پرتاب راکت روی میز 485 58 0 543

 لگد زدن و پرتاب کردن توپ به بیرون 994 59 0 1053

 اتالف وقت 747 25 0 772

 لگد زدن/ بلند کرن میز/ پارتیشن/ سبد حوله 656 34 1 691

 ضربه زدن به میز با دست/ پا/ راکت 538 39 0 577

 پرتاب کردن راکت روی زمین 378 29 0 407

 پرتاب کردن راکت به اطراف 78 6 1 87

 

ها احترام گذاشت. بسیار مهم است که داور  از ابتدا تا آخر بازی، قوانینی وجود دارد که باید به آن نظر دانا:

ایم و برای ما اهمیت زیادی دارد و در طول مسابقه  بداند ما برای آماده شدن مسابقه سخت تالش کرده

هیجانات مثبت از خود نشان می بازیکنان بتواند احساسات را درک کند. بعضی مواقع  احساسات زیادی داریم و

وقتی مسابقه خوب پیش نرود همه در پی آن هستیم که  ر میرسد برای حریف منصفانه نیست.ظنه دهند که ب

هیجانات بصورت هیجانات بد خود را نشان میدهد مانند لگد زدن  بعضی چطور هیجانات بد از خود نشان دهیم.

امر مهمی است که داور چطور بتواند عکس العمل نشان دهد. خیلی این  به میزیا توپ، انداختن راکت روی میز.

مواقع در پایان بازی، زمانی که بازیکن به سمت مربی می رود، بازیکن راکت را روی میز پرتاب می کند، این 

اد البته اگر با قدرت زی نیاز به دادن کارت زرد نیست. به نظر من به عنوان یک بازیکن، تنها بیان احساس است و

با راکت به میز ضربه زند و میز آسیب ببیند، متفاوت است و باید کارت زرد داده شود. اگر بازیکن با دست به 

از طرفی اگر با پا به میز لگد البته نیست.  زرد میز ضربه بزند، برای بیان احساسات است و نیازی به دادن کارت

رفت. بعضی مواقع این کارها برای نشان دادن احساسات زند و به میز آسیب بزند باید رفتار ناشایست در نظر گ

، همیشه نیاز به هیجانات. در واقع برای نشان دادن است که هم ما و هم تماشاچیان احساسات را دوست داریم

 دادن کارت نیست.

(2 ) 



 

بیشتر  بگذارد.باید به حریف، داور و تماشاچیان احترام چه برنده چه بازنده باشد، در هر حال بازیکن ن: ینظر ال

 بازیکنان در سطح حرفه ای احترام را رعایت می کنند. سه فاکتور که نشان دهد کارت زرد نیاز است یا خیر :

. اگر بعد از هر بازی بازیکن راکتش را روی میز پرت می کند برای او غیر ممکن است که راکت را آرام روی 1

 میز قرار دهد. در این حالت نیازی به کارت نیست.

 . وقتی بازیکن عمدا راکت را طوری روی میز بیندازد که باعث آسیب دیدن میز شود نیاز به کارت زرد دارد.2

قابل قبول است ولی بعضی مواقع بعضی بازیکنان به خاطر  . وقتی به توپ لگد بزند و سریع به بازی ادامه دهد3

باید کارت فتار ناشایست محسوب می شود و رهیجانات منفی عمدا به توپ لگد می زنند که قابل قبول نیست و 

 زرد داد.

به هر حال نشان دادن احساسات و هیجانات نباید حریف را متضرر کند. داور باید به زبان بدن هم توجه کند. 

 کند رفتار ناشایست محسوب می شود. ضربه به حریف اشاره ماگر بازیکن در هنگا

اگر در یک بازی بازیکن برنده شود و احساسات و هیجانات مثبت از خود نشان دهد قابل قبول است  نظر ورنر:

 و مشکلی نیست. 

 :1 سوال

گردد چون هنوز مربی برنمی  بازیکن ، داور اعالم تایم کرده اماکرده، بعد از اتمام تایم بازیکن تقاضای تایم اوت

 کسی مسئول است، مربی یا بازیکن؟ چه چیست؟ در حال کوچ کردن است. تصمیم داور

لی وقت ها وقتی مربی در خی نظر دانا این است که این مسئولیت بازیکن است که به موقع به میز بازی برگردد.

کردن است، بازیکن متوجه نمی شود که داور اعالم تایم کرده و این مسئولیت مربی است که به  کوچ حال

 بازیکن بگوید.

و  یان است. داور اعالم تایم می کندمسابقه فینال است و فقط روی یک میز بازی در جر: فرض کنید 2سوال 

آیا بازیکن باید کارت بگیرد یا مسئولیت کوچ است که باید به زمان توجه  بازیکن به موقع به بازی برنمی گردد،

 کند؟

 پاسخ دانا:

سخ به این سوال که چه کسی مسئول چون فقط یک میز بازی است و بعضی مواقع پخش تلویزیونی داریم، پا

توان به مربی و بازیکن کارت  بازیکن( مسئول هستند و نمی -است بسیار سخت است. به نظر من هر دو )مربی

 داد.

 ( داور بین المللی تنیس روی میز ) : مهشید شیروانیانو تنظیم ترجمه

 فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

(3 ) 


