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 مسئولیت
  قبل از شروع مسابقات قوانین را به داوران گوشزد و یادآوری نماید و رفع ابهام کند. باید به شیوه ای این کار را انجام

 داده تا اطمینان حاصل کند که تفسیر ثابتی از قوانین میان داوران وجود دارد.
 ا سطح عملکردشان بهتر شود.در طول مسابقات داوران را راهنمایی نماید و به آنها کمک کند ت 

 .با سرپرست کل مسابقات همکاری نزدیکی داشته باشد 

  فرم فیدبک هر داور را آماده و نظرات سرپرست کل را دریافت نماید، فرم هر داور را  -عملکرد هر داور را ارزیابی کند
 د.به وی تحویل دهد و یک کپی هم از آنرا به کمیته داوران فدراسیون هاکی ارسال کن

 د.ت ارتقاء درجه داوران را تهیه کنپیشنهادا 

  روز به کمیته داوران ارسال کند )ترجیحاً با ایمیل(. 7گزارش خود را آماده کرده و نهایتاً ظرف 

 

 وظایف قبل از مسابقات
 جهت کسب اطالعات الزم مانند ترانسپورت، سالن مسابقات، غذا، محل اسکان، برنامه مسابقات، جلسات هماهنگی و 

 با سرپرست کل تماس حاصل نمائید. غیره
  اسامی داوران را از کمیته داوران دریافت کرده و اطالعات الزم را به آنها بدهید و همچنین دربااره انتظاارات خاود و

 نحوه آمادگی آنها صحبت کنید.
 :با میزبان تماس بگیرید 

 ...جزئیات برگزاری، تاریخ تحویل اسکان و 
  رسیدن داوران به محل مسابقاتجزئیات  -اسکان داوران 

 .امکانات یا تجهیزاتی که میزبان می تواند در اختیار تیم داوران قرار دهد 

 

 وظایف هنگام رسیدن
 تماس با سرپرست کل 
 جهت: یا برگزار کننده و یا میزبان هماهنگی با کمیته مسابقات 

 .. برنامه ترانسپورت داوران به رستوران، محل مسابقات، محل اسکان و. 
 نحوه ارائه غذا 

 تغذیه میان مسابقات 

 مثال: افتتاحیه یا اختتامیه() برنامه رسمی مسابقات 

 امکانات فیلمبرداری 

 امکانات پزشکی برای داوران 

  در جلسه هماهنگی که سرپرست کل با مسئولین تیم ها ترتیب می دهد شرکت کنید و در صورت نیاز مطالب مربوط
 ید.به داوری و داوران را ارائه ده
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 جلسه هماهنگی با داوران قبل از شروع مسابقات

 :برنامه های اجرایی در مسابقات 

 مقدمه و معرفی 
 ...اسکان، شماره اتاق و 

 و یا سرپرست کل در جلسه سرپرستان تیم ها: )میزبان( اطالعاتی دریافتی از برگزار کننده 
 برنامه رسمی مسابقات 
 برنامه تست آمادگی جسمانی 

  ترانسپورتبرنامه های 

 برنامه های مرتبط با سالن مسابقات 

 سرپرست کل در جلسه با سرپرستان تیم ها مطالب 

 ی ارتقاء تیم داوری در مسابقات:فاکتورها 

  ،حمایت و همکاری دو طرفهداخل یا خارج زمین 

 نیاز به داشتن ثبات و پایداری 

  درک نقش مسئول داوران به عنوان مربی جهت کمک و راهنمایی 

 یلمبرداری جهت کمک به آموزش داوران )در صورت وجود(نقش ف 

 :مسئولیت داوران 
 دریافت انتصابات داوری 
 هماهنگ شدن با برنامه ترانسپورت 

 قبل از شروع هر مسابقه اعالم زمان به میز فنی 

 اعاالم شاماره ل عالئم واضح جهت شروع و توقف زمانهمکاری بسیار نزدیک با میز فنی شام ،
 کرنر نزدیک یا در پایان نیمه اول و دوم یارت می گیرند و اصول اعالم پنالتبازیکنانی که ک

 به وی(مشکالت اطالع وران جهت کمک و پیشنهاد )درخواست از مسئول دا 

 از طالب آنرا درک مای کنناد و همچناین اطمینان حاصل کنید که همه داوران آخرین جلد کتاب قانون را داشته و م
 آگاهی کافی دارند.تفاسیر قوانین حاکم نیز 

 .در صورت امکان جهت هدف فوق از فیلم استفاده کنید 
 .از داوران سوال بپرسید 

 عملکرد خود برسند. با در نظر گرفتن:گونه می توانند به بهترین سطح صحبت کنید که تیم داوران چ 
 مدیریت 
 ثبات 
 همکاری 
 آوانتاژ 
 تمرکز 

  
  سایر نکات 
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 وظایف در طول مسابقات 
 کلیات: 

  جلسه با سرپرست کل جهت بحث و گفتگو درباره عملکرد داوران 

 برگزاری جلسات مرور با داوران 

  اطمینان از اینکه داوران فرم انتصاب روزانه را به موقع دریافت کرده و تطابق رنگ پیراهن داوران با تیم ها وجود
 ندارد.

 شامل برنامه تفریحی برای داوران -ام می شوند اطمینان از اینکه برنامه های اجرایی به طور منظم انج 

  یادداشت نکات عملکرد هر داور در هر مسابقه 

 
 توسعه داوران:

داوران در هر مسابقه است و می بایست برای اینکه  بهبود سطح عملکرد هر داوربه مهمترین وظیفه مسئول داوران کمک 
 بهتر شوند اطالعات و راهکارهایی به آنها بدهد.

 قبل، حین و بعد از مسابقهقسیم می شود: ود به سه فاز تاین خ
 :قبل از مسابقه

  گوشزد کنید.حضور داوران در کنار میز فنی را زمان 
  )درنظر گرفتن مسائل بوجود آمده  با - صحبت کنیدبا داوران قبل از مسابقه )شامل داور ذخیره

 قبل و نیاز به کار تیمی هماهنگ  بازیهایدر 

 ایی که امکان دارد با دادن نظرات مثبت و تشویق داوران به آنها اعتماد به نفس سعی کنید تا ج
 بدهید.

 :درطول مسابقه
 عملکرد هر داور را ببینید. 
 شامل تکنیک داوری و نحوه تصمیم  -لکرد هر داور یادداشت بردارید از جنبه های مهم عم

 گیری

 (وریمه دخالت نکنید )مگر در مورد مسائل خاص و ضردر وسط نی 

 : بعداز مسابقه
 هماهنگ کنید که کی و کجا در ارتباط با بازی بحث خواهد شد انبا داور. 
  بته باید با تجربه و عملکردبه هر داور وقت کافی اختصاص می دهید الاطمینان حاصل کنید که 

 داورداور تناسب داشته باشد. بحث و مرور بازی باید بصورت انفرادی یا با هر تیم داوری )دو 
 ( باشد.زمین

 صورت مثبت هدایت شود زی شده و سازمان یافته باشد و باین بحث و مرور می بایست برنامه ری
مونه موارد زیر را در تعامل دو طرفه بوجود آورد که به طور ن)راه حل به جنبه های منفی دهد( تا 

 :بر می گیرد

 مدیریت 

 ثبات 

 جایگیری، تحرک و آمادگی 

 فسزبان بدنی و اعتماد به ن 

 همکاری 

 تفسیر قانون 

 پیش بینی و بازیخوانی 
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 آوانتاژ و جریان دادن به بازی 

 همکاری بازیکن 

 ه وی را که امکان فیلمبرداری وجود دارد می توان دقایقی از فیلم یک داور جهت کمک بهنگامی
 انتخاب کرده و نشان داد.

 

 وظایف نزدیک به پایان مسابقات 
  داوران است که محل مسابقات را ترک می کند. تیمعموماً مسئول داوران نفر آخر 
 های مسافربری درصورت امکان، ترتیب ترانسپورت جهت انتقال داوران به پایانه 

 .اطمینان از اینکه داوران جهت تحویل محل اسکان مشکلی ندارند 

  سرپرست کل از نحوه عملکرد داوراندریافت نظرات 

 تحویل فرم فیدبک داوران به آنها 

 

 د از مسابقاتوظایف بع
  مسابقات  روز پس از 7ظرف یا پست گزارش مسئول داوران می بایست به درستی تکمیل شده و ترجیحاً به صورت ایمیل

 به آدرس زیر ارسال گردد:
 کمیته داوران فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 تهران، خیابان سئول، مجموعه ورزشی انقالب
 1995614111:   کدپستی
 021-26216264 :   تلفکس

 iranhf.uc@gmail.com:      ایمیل

 جهت احترام می توانید رونوشتی از گزارش خود را برای سرپرست کل ارسال کنید.ضمناً 
 
 
 
 
 
 

 حسن اباذری                                                                                                           

 ته داورانرئیس کمی

 
 
 

 
 

 
 


