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 فصل اول : کمیته اجرایی مسابقات 

 بند اول: مرور کلی کمیته مسابقات 

ابقه تـشکیل می ابقه یا دفتر اجراي مـس ابقه، گروه اجرایی مـس ابقه، کمیته مـس ـشود. کمیته اجرایی  با توجه به اندازه مـس

هاي مختلف مرتبط با مـسابقه را بر عهده دارند. این  مـسابقه ـشامل افرادي اـست که مـسئولیت مدیریت و اجراي فعالیت

 دهی، برعهد دارد. کمیته سازمان دهی کل مسابقه را تحت نظرکمیته مسئولیت سازمان

 هیأت ژوريترکیب و وظایف فصل دوم: 

 هیأت ژوري ترکیبوم: دبند 

 شود.  ) عضو تشکیل می7یا  5 ،3، 1(یا هفت پنج ،) نایب رئیس و یک، سه1) رئیس، یک (1هیأت ژوري از یک ( -۱

 

 : وظایف هیأت ژوريسومبند 

 گیرد.کند و در زمان مناسب، تصمیم میمیها را دریافت درخواست تجدید نظر تیم -۱

 اعضاي هیأت ژوري اجازه ندارند در موارد مربوط به انجمن یا فدراسیون [کشور متبوع] خود نظر یا رأي دهند.  -۲

ط هیات ژوري انجام می -۳ یدگی که توـس ا در مورد آن رأي  هر رـس ت که بیش از نیمی از اعـض ود تنها زمانی معتبر اـس ـش

ند. هر تـص  ط هیأت ژوري گرفته میداده باـش ا به میمی که توـس ت که بیش از نیمی از اعـض ود، تنها زمانی معتبر اـس ـش

 در صورت تساوي در آرا، رئیس هیأت ژوري این حق را دارد که تصمیم نهایی را اتخاذ کند. آن رأي داده باشند. 

 االجرا] است. هاي هیأت ژوري نهایی و قطعی [الزمها و حکمگیريتمام تصمیم -۴

 هیأت ژوري مسئولیت دارد که محل استقرار دوربین براي هر زمین اجرا را مشخص کند.  -۵

 

 مسابقاتات و مسئوالن هاي داوران و مقامها و مسئولیتفصل سوم: نقش

 قامات و مسئوالن مسابقاتان و م: ترکیب داورچهارمبند 

 داورانترکیب  -۱

 دستیار سرداور 2یا  1سرداور،  1تعداد  -۱-۱

 :با توجه به اندازه مسابقات، یک یا چند گروه داوران شامل  -۱-۲

 سرداور   1 •

 کمک سرداور  1 •

 داور امتیازدهنده 5تا 3 •
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 ریزي مسئول ثبت و برنامه 1تعداد  -۱-۳

 نام مسئول ثبت 1تعداد  -۱-۴

 

 مقامات و مسئوالن مسابقاتترکیب  -۲

 ریزي نفر عوامل ثبت و برنامه 5تا  3  -۲-۱

 نفر مسئول فراخوان و حضور و غیاب 3تا  2  -۲-۲

 ثباتِ امتیازها  3یا  2 -۲-۳

 هاي هیأت ژوري مسئول دوربین 2یا  1 -۲-۴

 تکنیسینِ صدا  2یا  1 -۲-۵

 کننده اعالم 2یا  1  -۲-۶

 

 وظایف مقامات و مسئوالن رسمیبند پنجم: 

 ي] داورانرئیس [کمیته -۱

ــئولیت -۱-۱ ــحیح تمام قوانین و آئینکند و از اجرا و بههاي تمام مقامات را هدایت میکارها و مس ها نامهکارگیري ص

 کند. اطمینان کسب می

 کند. ها ایجاد نمیدهد اما تغییري در آنها را توضیح مینامهقوانین و آئین -۱-۲

ــورت لزوم، می -۱-۳ ــابقه جایگزین کدر ص ند یا تغییر دهد. این حق را دارد که در مورد  تواند داوران را در زمانِ مس

 اند، اقدامات انضباطی انجام دهد. داورهایی که خطاهاي جدي مرتکب شده

 کند. هاي داوري تهیه میاي از کار گروهکند. همچنین، خالصهنتایج مسابقات را بررسی و اعالم می -۱-۴

 

 ي] دوراندستیار رئیس [کمیته -۲

ئولیت ي داوران دربه رئیس کمیته  -۲-۱ اندهایش کمک میانجام وظایف و مـس ئول بخش رـس ت مـس هایی  و ممکن اـس

 از مسابقه باشد.

 تواند از جانب او کارها را انجام دهد. ي] داوران، میدر زمان یا در صورت عدم حضور رئیس [کمیته  -۲-۲
 

 سرداور -۳

 هاي بازآموزي داوران و نظارت بر عملکرد داوران است. مسئول برگزاري دوره  -۳-۱

ــورتی که فرمی کوتاه  -۳-۲ ــد یا خطاهایی در طراحی  ِتر از زمانتر یا طوالنیدر ص وجود   فرمبندي  و ترکیب مقرر باش

 تواند کسرِ امتیاز را انجام دهد. داشته باشد، می

هاي غیرمنطقی را اـصالح کند. لیکن این ، ـسرداور این حق را دارد امتیازي] داورانرئیس [کمیتهبا نظارت و تایید  -۳-۳

 حق را ندارد که امتیازي که توسط داوران امتیاز دهنده مشخص شده است را تغییر دهد. 
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ي] داوران مـشورت در ـصورت بروز خطاي جدي از ـسوي داوران، براي انجام اقدامات انـضباطی به رئیس [کمیته  -۳-۴

 دهد. می

 کمک سرداور  -۴

 . رساندهایش کمک میدر انجام وظایف و مسئولیت سرداوربه  -۴-۱

ابقه و حـضور و غیاب را مدیریت میبازرـس  -۴-۲ ابقه و زمین مـس ابقه ی و محل برگزاري مـس کند تا اطمینان یابد که مـس

 اي و مناسب برگزار شود.  به شکل حرفه
 

 دهندداورانی که امتیاز می -۵

 هد. دسازي را انجام میکند و با جدیت، تمام اقدامات الزم براي آمادههاي بازآموزي داوران شرکت میدر دوره  -۵-۱

ـصورت مـستقل و مطابق با قوانین به داوري کند و بدون هر گونه تـضادِ منافع و بهها را اجرا مینامهقوانین و آئین  -۵-۲

 کند. برداري میچیز را با جزئیات ثبت و یادداشتپردازد. در عین حال، همهمی

 کنددرجه و خطاهاي ورزشکاران را ارزیابی می  -۵-۳

 

 ریزيبرنامهمسئول ثبت و  -۶

ها و ـسوابقِ مربوط به مـسابقات  نام اـست و از دقیق و ـصحیح بودن تمام دادهمـسئول تمام کارهاي مربوط به ثبت  -۶-۱

 کند. اطمینان کسب می

و کتابچه نتایج ي مسابقات ها، برنامهکند و بر اساس همین دادهها را تائید میها نظارت و آننامبر اطالعات ثبت  -۶-۲

 د. کنرا تهیه می

 کند. مسابقات را آماده میهاي تمام فُرم -۶-۳

توالی و ترکیب رویدادهاي مســابقه، شــامل اضــافه یا حذف شــدن افراد به رویدادها، را تحت نظارت رئیس  -۶-۴

 کند. ي] داوران تنظیم می[کمیته

 کند. هاي مسابقه را بررسی میبندينتایج و رتبه -۶-۵

کند. همچنین ها اطمینان کـسب میظارت دارد و از ـصحت کار آنبر کار مـسئوالن ـسیـستم امتیازدهی الکترونیک ن -۶-۶

 ي اوست.  ها در محل نیز به عهدهسیستم کردني چکوظیفه
 

 ناممسئول ثبت -۷

ــئول هماهنگی -۷-۱ ــور و غیاب براي هر زمینِ اجرا و عالمت مس ــتقرار محل حض گذاري محل  جانمایی زمینِ اجرا، اس

 قه، است. ورود و خروج ورزشکاران به زمینِ مساب

هاي مســابقاتی رأس ســاعت مقرر، کند و باید از شــروع تمام بخشدهی میحضــور و غیاب را آماده و ســازمان  -۷-۲

 اطمینان کسب کند. 
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ــور به مربوط هايکار -۷-۳ ــتندات مربوطه،  را) فراخوان( غیاب و حض ــابقات و مس ــب و به ترتیب مس در زمان مناس

ازمان پسکندمی دهیـس ور نهایی  لیـست . ـس ئول به را) فراخوان(غیاب  و حـض  ارائه موقعبه ریزيبرنامه و ثبت مـس

 د. دهمی

 کند. کننده را هدایت میکند و حضور و غیاب ورزشکارهاي شرکتدهی میمراسم اهداي مدال را سازمان  -۷-۴
 

 ریزيعوامل ثبت و برنامه -۸

 دهد. ي او گذاشته شده، انجام میریزي و ثبت به عهدهتمام وظایفی را که از سوي مسئول برنامه -۸-۱
 

 )فراخوان( غیاب و حضور مقامات -۹

 دهد. نام به عهده او گذاشته شده، انجام میتمام وظایفی را که از سوي مسئول ثبت    -۹-۱

دهد و براي رویدادهایی که به همراه نجام میحـضور وغیاب (فراخوان) را در زمان مناـسب و طبق روال مـسابقات ا -۹-۲

 کند. شوند، موسیقی را آماده میزمینه اجرا میموسیقی پس

 حـضور  لیـست  ـسپس،  .کنندمی  هدایت فرم اجراي محل به) ـصف به رویداد هر ـشروع از پیش( را  هاکنندهـشرکت -۹-۳

 .کنندمی تقدیم سرداور به را) فراخوان( غیاب و

ــئولیت تعیین   -۹-۴ ــند، مس ــکار همزمان در یک زمینِ اجرا باش هر  فرم اجرايآغاز  محلزمانیکه بیش از یک ورزش

 ورزشکار را برعهده دارد.

 کند. ورزشکاران به داخل یا بیرون از از زمینِ اجرا هدایت می -۹-۵
 

 ثبات امتیازها -۱۰

 د. کنهاي مسابقات را آماده میآوري کرده و فرمنام را جمعاطالعات ثبت -۱۰-۱

رکت کرده، قرعه -۱۰-۲ ات فنی ـش ی کامپیوتري را اجرا میدر جلـس ئول ثبت و برنامهکـش ریزي در تنظیم کند و به مـس

 کند. ترتیب اجراي ورزشکاران کمک می

 کند. تابلو نتایج هر رویداد مسابقه را به نحو مناسب و صحیح تهیه می -۱۰-۳

 کند. رد درست آن اطمینان کسب میبر عملکرد سیستم الکترونیک امتیزدهی نظارت کرده و از عملک -۱۰-۴

 
 مسئول دوربین هیأت ژوري -۱۱

 کند. طور کامل ضبط میاي و بههر اجراي فرم یا مسابقه را بدون هیچ وقفه  -۱۱-۱

 کند. بندي و آرشیو میها را طبقهتمام فیلم  -۱۱-۲

 

 کنندهاعالم -۱۲

ها کند. تمام اعالنروز میاز ـسیـستم اعالن عمومی، اطالعات مربوط به مـسابقات را اعالم و در ـصورت لزوم، به  -۱۲-۱

 بندي مناسب انجام گیرند. باید در زمان
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 تکنیسین صدا -۱۳

 کند. دهی مسابقات اجرا میموسیقیِ رویدادها و موسیقیِ مراسم را طبق نظر کمیته سازمان -۱۳-۱

یقی مربوط به [اجر -۱۳-۲ کارانموـس کار به مدت  اهاي] ورزـش تاد،   ثانیه در زمینِ 5تا 3را زمانیکه ورزـش اجرا ثابت ایـس

 . کنداجرا می
 

 هاي شرکت در مسابقاتفصل چهارم : روش

 ها کنندهبند ششم: شرکت

 شوند.  تیم میها و پزشکان تیمها شامل ورزشکاران، مربیان، مدیرکنندهشرکت -۱

 مسابقهبند هفتم: قوانین شرکت در 

 رسوم و آداباخالقیات و  -۱

 هاي مسباقات پایند باشند. نام کنند و به چارچوباز قوانین و ضوابط پیروي کرده، به موقع ثبت -۱-۱

هایی که در جلسـات فنی مرتبط شـرکت کنند. نظرات خود را بیان کرده و سـواالت خود را بپرسـند. به تصـمیم -۱-۲

 پایبند باشند.  شود، دهی مسابقات اخذ میتولید کمیته سازمان

 اخالقیات ووشو را رعایت کرده و روحیه بازي منصفانه، اطاعت از داوران و احترام به حریف داشته باشند.  -۱-۳

) با تخطی از قوانین به صـــورت جدي IWUFدر قوانین داوري تداخل ایجاد نکنند. فدارســـیون جهانی ووشـــو ( -۱-۴

 کند. برخورد می

 

 و تجدید نظربند هشتم: روال اعتراض 

 محتوا و بازه -۱

 بار در یک مسابقه اعتراض دهد.  5هر تیم انی حق را دارد که حداکثر  -۱-۱

 توانند باشند. ، میها و درخواستِ تجدید نظر، تنها در موارد مربوط به محدودیت زمانی اجراي فرماعتراض -۱-۲

ـشان درخواـست تجدیدنظر را تـسلیم  مایندگی از ورزـشکاران تیمهاي تیم اجازه دارند به نها یا ـسرپرـستتنها مربی -۱-۳

 کنند. 

 

 و روال اعتراض و تجدید نظر الزامات -۲

رکت ِاگر یک تیم -۲-۱ ته کننده به ارزیابی [امتیاز] داورها نسـبت به عملکرد یکی از اعضـاي تیم ـش ان اعتراض داـش ـش

ند، ـسرپرـست یا مربی آن تیم می لیم فرمِ مکتوب بباـش دقیقه پس از پایانِ اجراي  15ه هیأت ژوري، تا تواند با تـس

 یافته اعتراض خود را اعالم کند. ي اعتراض، به امتیاز تعلقدالر به عنوان هزینه 200آن ورزشکار، به همراه مبلغ 
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 محتواي هر اعتراض تنها باید به یک مورد اشاره داشته باشد.  -۲-۲

 را مطالعه کنید.  18براي اطالعات بیشتر بند 

 هاي کلی نامهنجم: قوانین و آیینفصل پ

 بند نهم: انواع مسابقات 

  1بندي بر اساس شکلدسته -۱

 هاي انفراديمسابقه -۱-۱

 هاي تیمیمسابقه -۱-۲

 هاي انفرادي و تیمیمسابقه -۱-۳

 هاي سنیبندي بر اساس گروهدسته -۲

 مسابقات بزرگساالن  -۲-۱

 مسابقات جوانان -۲-۲

 مسابقات نونهاالن  -۲-۳

 2نمایشیو رویدادهاي  مسابقاتی: رویدادهاي دهمبند 

 مسابقاتی   رویدادهاي -۱

  شده)هاي نمایشی طراحیلیَن (مبارزهدويفو) ـسنتی، شامل رویدادهاي بی سالح، با سالح، هاي ووـشو (کونگـسبک -۱-۱

 هاي گروهی)تی (فرمجیو 

 سنتی  3فاگونگ -۱-۲

 نمایشیرویدادهاي  -۲

 شوند. انجام میو گروهی هاي هنري ووشها و ویژگیرویدادهایی که براساس تکنیک -۲-۱

 هاي سنیبندي: دستهیازدهمبند 

 هاي سنیتعریف گروه -۱

 شود)نیز می هاسالههشت(که شامل  سال سن به پایین 8از : A )کودکان (گروه گروه سنی  -۱-۱

 شود)ها نیز میسالهدهیازسال سن (که شامل  11تا  9: بین )Bنونهاالن (گروه گروه سنی  -۱-۲

 شود)ها نیز میسالهسال سن (که شامل هفده 17تا  12: بین )Cنوجوانان (گروه گروه سنی  -۱-۳

 شود) ها نیز میسالهسی ونه(که شامل سال سن  39تا   18بین : )Dجوانان (گروه گروه سنی  -۱-۴

 شود)ها نیز میسالهپنجاه ونه(که شامل سال سن  59تا   40بین : )Eبزرگساالن (گروه گروه سنی  -۱-۵

 
1 Format 
2 Performance Events 
3 Gongfa 
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 به باال شود)ها نیز میسالهشصت(که شامل سال سن  60: )Fپیشکسوتان (گروه گروه سنی  -۱-۶

 

 : تعیینِ ترتیبِ شروع مسابقاتدوازدهمبند 

ریزي مسابقات آن را انجام  شود که گروه ثبت و برنامهکشی تعیین میورزشکاران از طریق قرعه ترتیب شروع مسابقاتِ -۱

 ي] داوران بر آن نظارت دارند. یتهدهد و هیأت ژوري و رئیس [کممی

 

 : حضور و غیاب (فراخوان)سیزدهمبند 

رکت -۱ ور و غیاب (فراخوان) در محل اعالمکنندهـش تین حـض ی دقیقه پیش از  ها باید براي نخـس ند که ـس ر باـش ده حاـض ـش

ابقات خواهد  روع مـس ت دقیقه پیش از ـش ور و غیاب (فراخوان) بیـس ابقات انجام خواهد گرفت. دومین حـض روع مـس ـش

 گیرد.  قات انجام میبود و سومین حضور و غیاب (فراخوان)، ده دقیقه پیش از آغاز مساب

 

 : اخالق مسابقاتچهاردهمبند 

شـود، در زمان پایاِن  شـود یا به براي ورود به زمین مسـابقه فراخوانده میورزشـکار باید در زمانی که نامش خوانده می -۱

 اش، رو به سوي سرداور احترام مشت و کف دستِ ووشو را نشان دهد.فرم و در زمانِ اعالمِ امتیاز نهایی

 

 دارينگهدهم: وقتپانزبند 

ــکون آغاز مینگهوقت -۱ ــتادن به حالت س ــکار پس از ایس ــتین حرکت ورزش ــود. همچنین، در زمانی که داري از نخس ش

ـــتاده ـــکار ـحاـلتِ ایسـ حرـکت ـبه خود بگیرد و ـپاـهایش را در ـپاـیان فرم، کـنار هم قرار دـهد، وـقت متوقف  ي بیورزشـ

 شود.  می

 

 امتیازها: نمایشِ شانزدهمبند 

 صورت آشکارا نمایش داده و اعالم شود.  امتیاز هر ورزشکار باید به -۱

 

 گیري: کنارههفدهمبند 

گیري در نظر گرفته  ي حضور و غیاب (فراخوان) حاضر شود، این عمل او به عنوان کنارهاگر ورزشکاري نتواند در مرحله -۱

 شود.می
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 بند هجدهم: اعتراض و تجدید نظر 

 
 ت اعتراض و تجدیدنظر و الزاما روند -۱

هیأت ژوري باید بالفاصله به اعتراض رسیدگی و اجرا را دوباره بررسی کنند و بر اساس محتواي [متنِ] اعتراض،  -۱-۱

 ي بررسی (حکمیتِ) خود را اعالم دارند. قضاوت و رأي هیأت ژوري نهایی و قطعی خواهد بود. نتیجه

اي هیأت ژوري باید در فرآی  -۱-۲ ند. و براي اعتبار بیش از نیمی از اعـض ته باـش رکت داـش ی یک اعتراض ـش ند بررـس

ت،  حیح اـس اسِ اعتراض ـص د که اـس ند. اگر حکم بر آن باـش ابه باـش یافتن یک حکم، بیش از نیمی از آرا باید مـش

ود،  ي اعتراض، باز پس داده میامتیاز باید تغییر یابد و هزینه حیح اعالم ـش اسِ اعتراض ناوارد و ناـص ود. اگر اـس ـش

 ي اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.  شود و هزینهازِ اولیه حفظ میامتی

د     -۱-۳ ی باـش میم هیأت ژوري را به عنوان رأي نهایی بپذیرد. اگر یک تیم از رأي هیأت ژوري ناراـض هر تیم باید تـص

هاي و تبصرههاي غیرمنطقی خود ادامه دهد، با چنین رفتاري با قاطعیت و بر اساسِ قوانین  ها و اعتراضو به بحث

 ي فدراسیون جهانی ووشو برخورد خواهد شد.مربوطه

ــب و به منظور ثبتِ رخدادها به کمیته -۱-۴ ــد. گزارش تحقیقاتی کامل در زمانِ مناس ي برگزارکننده تقدیم خواهد ش

 ي کتبی نیز خطاب به تیمی که اعتراض را تسلیم کرده بود، ارائه خواهد شد.همچنین، اطالعیه

 

 : کنترل دوپینگنوزدهمبند 

ــخیص دوپینگ مطابق با الزامات و روالآزمایش -۱ ــیون IOCالمللی المپیک (ي بینهاي کمیتههاي کنترل و تش ) و فدارس

 ) انجام خواهند گرفت.  IWUFجهانی ووشو (

 

 یمسابقاتبندي رویدادهاي و رتبهبندي : ردهبیستمبند 

 بندي رده -۱

 شده)ي نمایشی طراحیلیَن (مبارزهرویداد انفرادي و دويتکدر هر بندي رده -۱-۱

ــب کرده در رتبه • ــکاري که باالترین امتیاز را کس ــابقه، ورزش ــاس نتایج هر مس ــت قرار میبر اس گیرد، ي نخس

ــد در رتبه ــب کرده باش ــکاري که دومین امتیازِ باال را کس بندي به همین منوال گیرد و ردهي دوم قرار میورزش

 یابد. می ادامه

 بندي انفراديِ کلیرده -۱-۲

ــاس نتایجِ ترکیب  • ــدهبر اس ــکار در هر تکش ــکاري که ي (مجموع امتیازهاي) یک ورزش رویداد انفرادي، ورزش

گیرد، ورزشــکاري که دومین مجموع امتیازهاي باال را ي نخســت قرار میباالترین امتیاز را کســب کرده، در رتبه

 یابد. بندي به همین منوال ادامه میگیرد و ردهرار میي دوم قکسب کرده باشد در رتبه

 بندي رویدادهاي تیمیرده -۱-۳
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 گیرد.  هاي رویداد مورد نظر انجام مینامهبندي بر اساس روشِ قیدشده در قوانین و آئینرده  •

 امتیازهاي مساوي  -۲

 :و دوئلینهاي گروهی و رویدادهاي فرم انفراديبراي تمام رویدادهاي     -۲-۱

کاري • ده نزدیککه  ورزـش ده او به میانگین نمره تایید ـش د،  میانگین دو امتیاز حذف ـش ب تر باـش مقام باالتر را کـس

 خواهد کرد.  

 ورزشکاري که میانگین دو امتیاز حذف شده او بیشتر باشد، مقام باالتر را کسب خواهد کرد.   •

 را کسب خواهد کرد.   ورزشکاري که کمترین امتیاز حذف شده او بیشتر باشد، مقام باالتر •

تورالعمل • ند، اگر پس از در نظر گرفتن دـس بندي نیز ردههاي ذکرـشده در باال، امتیازها همچنان برابر و مـساوي باـش

 مساوي اعالم خواهد شد.

 هاي کلی انفرادي:براي بخش -۲-۲

کاري که رتبه • تري در بخشورزـش ت  هاي اول بیـش د، مقام باالتر را به دـس ب کرده باـش ابقاتی مختلف کـس هاي مـس

 آورد.  می

کاري که رتبه • تري در بخشورزـش د، مقام باالتر را بههاي دوم بیـش ب کرده باـش ابقاتی مختلف کـس ت   هاي مـس دـس

 آورد.  می

تورالعمل • ند، ردهاگر پس از در نظر گرفتن دـس بندي نیز هاي ذکرـشده در باال، امتیازها همچنان برابر و مـساوي باـش

 مساوي اعالم خواهد شد. 

 براي رویدادهاي گروهی:  -۲-۳

 ي باالتر قرار خواهد گرفت.  تیمی که بیشترین تعداد مقام اول انفرادي را داشته باشد، در رده •

بندي ي باالتر قرار خواهد گرفت و ردهتیمی که بیـشترین تعداد مقام دوم انفرادي را به دـست آورده باـشد، در رده •

 یابد.به همین منوال ادامه می

تورالعمل • ند، ردههاگر پس از در نظر گرفتن دـس بندي نیز اي ذکرـشده در باال، امتیازها همچنان برابر و مـساوي باـش

 مساوي اعالم خواهد شد. 

 تعیین رتبه  -۳

شـوند. هاي اول، دوم و سـوم اهدا میها و رتبهبراي رویدادهاي انفرادي، دوئلین و گروهی، جوایز براسـاس جایگاه -۳-۱

ـشوند. ـشرایط خاص اهدا جوایز در بندي میبه کمتر رتبه  آوران براـساس نتیجه مـسابقات از بیـشترهر یک از مدال

 شود.  قوانین اختصاصی هر مسابقه مشخص می

 بندي رویدادهاي نمایشی رتبهبند بیست و یکم: 

آوران از مدال یک. هر شــوندیاول، دوم و ســوم اهدا م يهاو رتبه هایگاهبراســاس جا یزجوا  ،نمایشــی یدادهايرو يبرا -۱

هر  یاختصـاـص  یندر قوان یزخاص اهدا جوا یط. شـراشـوندیم  يبندبه کمتر رتبه یشـترسـابقات از بم  یجهبراسـاس نت

 .  شودیمسابقه مشخص م
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جوازي خاص دیگري هم ممکن اـست براي رویدادهاي نمایـشی درنظر گرفته ـشود. جوایز خاص در قوانین مـشخـصی در  -۲

 شوند. مسابقات تشریح می

 هاي زمانی اجراي فُرم: محدودیتبیست و دومبند 

 هاهاي مشخص زمانی اجراي فرممحدودیت -۱

ثانیه تا   40باید بین   ـشده)هاي نمایـشی طراحیبارزهمهاي انفرادي و دوئیلین (براي فرمزمان اجراي فرم کل مدت -۱-۱

د (به غیر از تاي 2 وت  چی جیِن و گونگچوان، تايچیدقیقه باـش تن یک دقیقه و نیم، ـس رداور پس از گذـش فا). ـس

 زد. خواهد

رداور پس از گذـشت  4تا  3چوان باید بین چیهاي تايکل مدت زمان اجراي فرم -۱-۲ د. ـس وت   3دقیقه باـش دقیقه ـس

 خواهد زد.  

ت  3تا  2جیِن باید بین چیهاي تايکل مدت زمان اجراي فرم -۱-۳ رداور پس از گذـش د. ـس وت   2دقیقه باـش دقیقه ـس

 زد. خواهد

ــرداور پس از گذشــت  3تا  2فا باید بین  هاي گونگکل مدت زمان اجراي فرم -۱-۴ ــد. س ــوت  2دقیقه باش دقیقه س

 زد. خواهد

 دقیقه باشد.  4تا  3د بین هاي گروهی بایکل مدت زمان اجراي فرم -۱-۵

 دقیقه باشد. 4تا  3هاي نمایشی باید بین ل مدت زمان اجراي فرم -۱-۶

 نحوه محاسبه زمان اجراي فرم -۲

ــتفاده میگروه داورانی که امتـیاز می -۲-۱ کنند. زمانی که دهـند، از دو کرنومتر به شـــکل همزمان براي ثبت زمان اسـ

 تر به زمان مدنظر باشد، در نظر گرفته خواهد شد. نزدیک

 با توجه به محتواي مسابقه، در قوانین خاص مسابقات زمان رقابت تشریح شود.   -۳

 

 رزشکاران در رویدادهاي گروهی و نمایشی بند بیست و سوم: محدودیت تعداد و

 رویدادهاي گروهی:  -۱

 ) نفر باید تشکیل شود.  6براي رویدادهاي گروهی، هر گروه از حداقل شش ( -۱-۱

 رویدادهاي نمایشی :  -۲

ــابقات   -۲-۱ ــکاران وجود ندارد. مگر اینکه در قوانین خاصِ مس ــی محدودیتی در تعداد ورزش براي رویدادهاي نمایش

 باشد. تصریح شده

 

 همراهی : موسیقیِچهارمبند بیست و 

 الزامات براي موسیقیِ همراه -۱
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 الزامات موسیقی باید منطبق با قوانین خاصِ مسابقات باشد.  -۱-۱

یق -۱-۲ یقی همراه باـشد. ی همراه نیاز دارند،  براي رویدادهایی که به موـس هر ورزـشکار باید اجراي فرم حتما باید با موـس

 این موسیقی باید براي اجراي فرم مناسب باشد.  خود موسیقی مخصوص را تهیه و ارائه کند.

 قـسمت ابتدایی و انتهاي موـسیقی، نـسبت بهآماده ـشود.  MP3لوح فـشرده و با فرمت  موـسیقی باید روي فلش یا  -۱-۳

که براي مـسابقه   ثانیه باـشد. موـسیقی 15لحظه ـشروع حرکتِ ورزـشکار و لحظه انتهاي اجراي فرم، نباید بیـشتر از 

 استفاده می شود باید از نوع ضبط مستقل باشد. 

ینتیم -۱-۴ رکت کننده باید با تکنیـس حیح براي هاي ـش یقی ـص ل کنند که موـس دا همکاري کنند تا اطمینان حاـص هاي ـص

 شود.  ا پخش میورزشکاران آنه

 هاي ناتمام بند بیست و پنجم: قوانین براي فرم

 براي ورزشکارانی که فرمِ خود را به پایان نرسانند، امتیازي تعلق نخواهد گرفت.  -۱

 بند بیست و ششم: شروع مجدد فرم

کاري به خاطر دالیل غیرقابل -۱ تادیوم، مـشکالت مربوط به پیشاگر در رویدادي فرم ورزـش بینی (از جمله قطع برق در اـس

ابقه و با اجازه رایط واقعی حاکم بر مـس ته به ـش ود، بـس تم امتیازدهی الکترونیک و غیره) مُختل ـش یـس رداور، آن  ـس ي ـس

کار می روع مجددورزـش ر امتیاز بابت ـش کار میتواند بدون کـس تواند فرم ، فرم خود را یک بار دیگر تکرار کند. ورزـش

ابقات، دوباره تکرار کند.   کار آن رویداد از مـس کاري که خود را پس از اجراي فرمِ آخرین ورزـش ورتی که ورزـش در ـص

مول تکرار مجدد می د، باید ظرف مدت  مـش ابقات باـش ود در آخرین رویداد مـس رو 5ـش ع  دقیقه فرم  خود را مجدداً ـش

 کند.  

 : لباس مسابقاتبیست و هفتمبند 

 داوران -۱

  کنند. به تن مخصوص داوران را هاي باید یونیفورمداوران  -۱-۱

 ورزشکاران -۲

ها و کاراکترِ مناســب ورزش رویداد یا فرهنگی، به همراه ، با ویژگیورزشــکاران باید لباس مخصــوص مســابقات  -۲-۱

 کفش ووشو به تن کنند. 

 لباس مسابقاتی ورزشکاران به صورت مشخص تصریح شود.  براساس نوع و محتواي مسابقات، ممکن از در قوانین  

 : زمین مسابقاتهشتمبند بیست و 

) متر و عرض هشت 14ـشده) به طول چهارده (ي نمایـشی طراحیمبارزهلیَن (هاي انفرادي و دويزمین مـسابقه براي فرم -۱

) متر به عنوان فـضاي ایمنی در نظر گرفته  2ي زمین مـسابقه، فـضایی به عرضِ حداقل دو () متر اـست. دور محوطه8(

 . متر مرزنمایی شود) سانتی5مسابقه از هر چهار طرف باید با خطی سفید به پهناي پنج ( زمینشود. می
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) متر اـست. دور  14) متر و عرض چهارده (16، به طول ـشانزده (هاي نمایـشیو فرم هاي گروهیزمین مـسابقه براي فرم  -۲

 شود.) متر به عنوان فضاي ایمنی در نظر گرفته می1ي زمین مسابقه، فضایی به عرضِ حداقل یک (محوطه

ت -۳ ابقه باید دـس اي عمودي و خالی بر فراز زمین مـس ت (کم ارتفاعی فـض د. بین دو زمین 8برابر با هـش ته باـش ) متر داـش

 ) متر فاصله وجود داشته باشد. 4( چهارکم مسابقه، باید دست

تانداردهاي فیلم    -۴ تادیوم) باید حداقل اـس ابقات (اـس الن مـس ابقات را دارا  نورپردازي در ـس برداري و پخش تلویزیونی مـس

 ضروري است.  4الکس 0021ل باشد. به طور کلی، براي هر زمین مسابقه نوري معاد

 هاي مسابقات: تجهیزات و سالحنهم بند بیست

 تجهیزات -۱

 مطابقت داشته باشند. ) IWUF(باید با استانداردها و الزامات فنی فدراسیون جهانی ووشو  تجهیزاتتمام  -۱-۱

 هاسالح -۲

   .هاي مورد تائید فدراسیون جهانی ووشو مجاز استدر حینِ مسابقه، تنها استفاده از سالح  -۲-۱
 

 ها و استانداردهاي امتیازدهیم: روشششفصل 

 هاي امتیازدهیام: روشبند سی

 شود.  ) در نظر گرفته می10امتیاز کامل براي تمام رویدادهاي مسابقاتی از ده ( -۱

ــکاري که فرم اجرا میداورانی که امتیاز می -۲ ــطح عملکرد ورزش ــطح مهارتدهند، باید س ــاس س هاي او در  کند را براس

خطاها» رخ دهد، دهی» مشـخص کنند. در صـورتی که در حین اجراي فرم «سـایر مقایسـه با «ضـوابط عمومی امتیاز

ط داوران داده می وند. امتیازي که توـس ر ـش ار قابل  امتیازات باید کـس وم اعـش د. رقم ـس ار باـش ود باید با دو رقم اعـش ـش

 قبول نیست. 

 تایید امتیاز واقعی  -۳

 . دهنده وجود داشته باشد، میانگین امتیازِ سه داور، امتیاز واقعی ورزشکار خواهد بودداور امتیاز 3در حالتی که  -۳-۱

 داور امتیاز دهنده وجود داشته باشد، میانگین دو امتیازِ میانی، امتیاز واقعی ورزشکار خواهد بود.  4در حالتی که  -۳-۲

 امتیازِ میانی، امتیاز واقعی ورزشکار خواهد بود. 4داور امتیاز دهنده وجود داشته باشد، میانگین  5در حالتی که  -۳-۳

 تنظیم امتیاز توسط سرداور -۴

رداور میدرصـورتی که امت -۴-۱ د، ـس توان قبل از نمایشِ امتیاز نهایی، یازِ واقعی به صـورت مشـهودي غیر منطقی باـش

 نمره اضافی یا کسرِ امتیاز اعمال کند. 

 تنظیم امتیاز انجام دهد.   05/0تا  01/0تواند بین سرداور می -۴-۲

 امتیاز انجام دهد.  تنظیم 1/0تا  05/0ي] داوران بین توان با کسب اجازه از رئیس [کمیتهسرداور می -۴-۳

 
 واحد سنجش نور، برابر با یک لومن در متر مربع 4
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 تعیین امتیاز نهایی  -۵

رداور» و «تنظیم -۵-۱ ورات ـس ر «کـس رداور کـس کار اعمال کرد، پس از آنکه ـس رداور» را روي امتیاز واقعی ورزـش هاي ـس

 نتیجه امتیاز نهاییِ ورزشکار خواهد بود.  

 معیارهاي امتیازدهیبند سی و یکم: 

 اجراي کلی دهیامتیاز -۱

 بررسی اجمالی  -۱-۱

 : شودیم يبند) درجه دسته9و نه ( ی) سطح اصل3در سه (اجراي کلی  •

 «عالی   50/8 -00/10 •

 «متوسط»   00/7 – 49/8 •

 »«ضعیف  00/5 – 99/6 •

 مراجعه کنید. )  1(براي مشاهده جزئیات به فرم شماره 

 دهی به اجراي کلی در رویدادهاي مسابقاتی : الزامات امتیاز -۱-۲

ها مشـهود اسـت. فرمی که توسـط ورزشـکار اجرا  حرکت صـحیح و اسـتیل ها اسـتاندارد بوده و متد اجراتکنیک •

ها و کاراکتر فنیِ ـسبک و اـستیل کند، باـشد. ویژگیها خاص ـسبکی که اجرا میـشود باید ـشامل محتوا و تکنیکمی

 اجراي شخصی را به روشنی نشان دهد. 

ــده، نیرو دقیق و حرـکت • ـــکار ـباـید ـقدرت و مـتدـهاي  اـند. اجرايـها هـماهـنگـقدرت ـبه نرمی اعـمال شـ کلی ورزشـ

بک تـس ان دهد. دـس مي خود را نـش الح باید با کل هاي بدن و با گامها، تکنیکها، چـش د. ـس ها باید هماهنگ باـش

 بدن هماهنگ باشد. 

ب، همراه با تمرکز انرژي و اجراي ماهرانه تکنیک  • کار ریتم منطقیِ ریتم حرکت مناـس ت. اجراي کلی ورزـش ها اـس

ها باید باید نـشان دهد. حس واـضح و روـشنی از حمله و دفاع همراه با نمایش مهارت در اجراي تکنیکحرکت را 

 ارائه شود.  

ورزشــکار باید متناســب یا  هاي بندي کاربردي و محتوا قابل توجه اســت. تمام حرکتســاختار یکپارچه، ترکیب •

 کاراکتر سبکِ وي بوده و ماهیت سنتی داشته باشند. 

د اـستانداردـشده، نرم، طبیعی، واـضح و منـسجم و با ـسرعت مناـسب باـشند. تمرکز روـشن و مـشخص و ها بایحرکت •

 هاي سبک است. تنفس نرم است. ذهن آرام و استیل مشخص و واضح است. اجرا همراه با کاراکتر و ویژگی

ی طراحیمبارزهمحتواي دوئلین ( • دهي نمایـش رده، حرکتـش اختاري فـش هود،  هاي واقع) وافر، با ـس تیل مـش بینانه، اـس

 بینانه باشد. هاي حمله و دفاع واقعهماهنگی دقیق و تکنیک

هاي رودیداد گروهی باید دهی ـشده باـشند. تکنیکباید به ـشکل تمیز ـسازمانهاي گروهی) تی (فرمجیرویدادهاي  •

بندي ـشرده، ترکیبدـست با ـساختار فها یککاراکتر ـسبک ـسنتی را به وـضوح نـشان دهند. هماهنگی دقیق، حرکت

 مناسب و الگوهاي تغییر غنی باشد 

 ها فنی هماهنگ باشد. سبکِ موسیقی باید کاراکتر رویداد و حرکت •
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 دهی به اجراي کلی در رویدادهاي نمایشی: الزامات امتیاز -۱-۳

هاي هنري به شکل مناسبی با آنها یکپارچه  ها ووشو به عنوان محتواي اصلی استفاده شده و سایر حرکتاز تکنیک •

 شده باشد. 

 باشد. به خوبی براي ابراز استایل استفاده شده يهاي هنراز سایر تکنیک •

ــرده، با محتواي غنی، تکنیک • ــاختار فش ــخص س ــایی مبتنی بر  هاي کارآمد، هماهنگی کامل، قالب مش بوده و فض

 نشان دهنده روحیه مثبت، سالمتی و نشاط داشته باشد.  روندهاي عمومی و

 ها به خوبی هماهنگ باشد. موسیقی با قالب و حرکت •

 حس نوآوري در آن وجود داشته باشد.  •

 کسرها  -۲

 محتوا و استانداردها براي کسرِ خطاها -۲-۱

  1/0جا انداختن حرکت : کسرِ  •

  1/0ده زمین : کسرِ خارج شدن از محدو •

 1/0لی) : کسرِ برهم خوردن تعادل (نوسان/تکان خوردن/جَست یا لی •

 1/0اثر سالح و لباس : کسرِ  •

 1/0تغییر شکل سالح: کسرِ  •

   2/0گاه اضافی: کسرِ تکیه •

  3/0شکستن سالح: کسرِ  •

 3/0افتادن سالح: کسرِ  •

 3/0افتادن: کسرِ  •

رِ  اي خارجبراي دوئیلین: حمله به محدوده • رِ  1/0از منطقه هدف: کـس ی حمله یا دفاع: کـس ربه   2/0؛ فراموـش ؛ ـض

   3/0اشتباهی به حریف تمرینی: کسرِ 

به می ـشوند. خطاهاي فنی به ازاي هر بار تکرار کـسر ـشده و تمام کـسرهاي فوق به ازاي هر بار انجام ـشدن خطا محاـس

 .  شودمی جمع هم با خطاها تمام

 
 کسرهاي سرداوري -۲-۲

) ثانیه (که ـشامل  5ي پنج (هایی که به اندازهبراي فرمکـشد تا ورزـشکار فرمِ خود را کامل کند:  زمانی که طول می •

 اگر  ـشود. امتیاز کـسر می 10/0ي  ـشده باـشند، به اندازهمـشخص تر از زمانتر یا طوالنیـشود) کوتاهپنج ثانیه نیز می

ـشده باـشند، به تر از زمان مـشخصتر یا طوالنیـشود) کوتاه) ثانیه (که ـشامل ده ثانیه نیز می10) تا ده (5بین پنج (

ر می 20/0ي  اندازه ود.امتیاز کـس تر از ده ( ـش د، تر یا طوالنی) ثانیه کوتاه10اگر بیـش ده باـش تر از زمان مـشخص ـش

 شود.  امتیاز کسر می 3/0تر شدن زمان حداکثر، تر یا طوالنیهبراي کوتاشود. امتیاز کسر می 3/0به اندازه 
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برسـد،  3/0شـده فرم خود را تکمیل نکند و کل کسـرِ امتیاز سـرداور به سـقف اگر ورزشـکار در زمان مشـخص •

کار فرم  له فرم خود را تمام کند. این حالت براي زمانی که ورزـش کار اعالم کند که بالفاـص رداور باید به ورزـش ـس

 کند، درنظر گرفته شود.  را فرم خود را تمام میخود 

تواند یک بار دیگر فرم خود  در ـصورتی که ورزـشکار به دالیل ـشخـصی فرم خود را تمام نکند، با اجازه ـسرداور می •

رداور به اندازه یک ( ) امتیاز از کل امتیاز 1را اجرا کند. در صـورتی که در باز دوم فرم خود را کامل اجرا کند، ـس

اـست، نتواند فرم خود را کامل اجرا  ـسر خواهد کرد. در ـصورتی که به دالیلی که خارج از کنترلِ ورزـشکار بودهاو ک

 تواند یک بار دیگر فرم خود را اجرا کند. کند، با صالحدید سرداور، بدون کسر امتیاز می

د که در قوانیدر فرم • کاران کمتر تعدادي باـش ورتی که تعداد ورزـش ده هاي گروهی در ـص خص ـش ابقات مـش ن مـس

 امتیاز کسر خواهد شد.   5/0است، به ازاي هر نفر به اندازه 

 امتیاز کسر خواهد شد.  1/0اگر موسیقی الزامات قوانین مسابقات را محقق نکند، به اندازه  •

ـسط  تالو» تو-و باالتر، که در «قوانین داوري ووـشو Bهاي درجه ـسختی ـسطح در هر فرمِ ووـشو ـسنتی اگر از حرکت •

)  1تـصریح ـشده اـست، اـستفاده ـشود، به ازاي هر بار اجراي حرکت به اندازه یک() IWUFفدراـسیون جهانی ووـشو (

 امتیاز کسر خواهد شد. 

 بند سی ودوم: سایر موارد 

 شود.  فو) در تمام سطوح اعمال میقوانین فوق در مسابقات ووشو سنتی (کونگ -۱

 ) است.  IWUF(ون جهانی ووشو حق تفسیر به شکل انحصاري متعلق به فدراسی -۲
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  1فرم 

 ها امتیازدهی اجراي کلی فرم و محدوده امتیاز

 

 محدوده امتیاز درجه  سطح

 عالی 

 10.00-9.50 ① باال

 9.49-9.00 ② متوسط

 8.99-8.50 ③ پایین

 متوسط

 8.49-8.00 ④ باال

 7.99-7.50 ⑤ متوسط

 7.49-7.00 ⑥ پایین

 ضعیف

 6.99-6.50 ⑦ باال

 6.49-6.00 ⑧ متوسط

 5.99-5.00 ⑨ پایین
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 2فرم 

 ي سایر خطاهاهاکد و هااستاندار کسر، محتواي

 بنديدسته
 ضوابط و محتواي کسر

 3/0 کسر 2/0 کسر 1/0کسر

، لباس و کفش

 یناتئتز

 شمشیر يمنگوله  پهن، شمشیر نوار •
 دست دور نرم هايسالح یا باریک

  بپیچد بدن یا
 سگک یا دکمه باز شود، یا بپیچد •

 پوششِ  یا لباس به مربوط چیزهاي •
 . فتدبیُ زمین به سر

 ها از پا در بیایند. کشف •

 

 

 سالح و 

 زمین با عمدي غیر صورت به سالح •
 کند  برخورد

 سالح دررفتنِ دست از •

 کند برخورد بدن با سالح •

 کند پیدا شکل تغییر سالح •

 

 شود شکسته سالح •

 فتدبیُ زمین به سالح •

خارج 

شدن از 

 محدوده

 بدن هايبخش از یک هر •
 از خارج زمینِ با کننده،شرکت

 فرش خطوط( شده تعیین محدوده
 .باشد داشته تماس) تالو

 

 

عدم 

 تعادل 
 یا خوردن تکان، ثقل مرکز نوسان •

 پا پرشِ و جَست
 افتادن  • اضافی گاهتکیه •

   حرکت فراموشیِ • فراموشی

 دوئلین
اي خارج از حمله به محدوده •

 منطقه هدف 
 فراموشی حمله یا دفاع •

ضربه اشتباهی به حریف  •
 تمرینی

 

 توصیف سایر خطاها 

ان • کار يیعنی باالتنه: نوـس ود جاجابه مخالف جهتدو  در ورزـش ان پیدا و ـش   خود تعادل بازیکن مثال، براي.  کند  نوـس

  حالت  به که دَوَرانی حرکت یک در یا  کند خم عقب یا جلو راســت، یا چپ به را خود يباالتنه و  بدهد دســت از را

 .شودمی گرفته نظر در نوسان عنوان به این شود، منتهی ایستاده
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 پاي کف که صـورتی در  اسـت: ایسـتاده یا آمده فرود پا دو یا پا یک  روي [ورزشـکار] که وضـعیتی:  خوردن تکان  •

 .  شودمی محسوب خوردن تکان مصداق شود، جاجابه و متمایل داخل سمت به یا کند حرکت ستون

ت • عیتی:  لِی لِی یا جـَس کار] که  وـض تاده یا آمده فرود پا دو یا پا یک روي [ورزـش ت: ایـس تون پاي اگر  اـس   فرش از ـس

 .است مورد این مصداقِ کند لی لی یا باشد داشته جَست و پرش یا شود، جدا

افی گاهِتکیه • کار تعادل اگر :اـض تقرار، یک در یا اجرا حین در ورزـش ت، از و بخورد هم به اـس   غیر پاي زانو،  آرنج، دـس

تون  تفاده تعادل حفظ براي ـسالح یا) پا یک  روي تعادلی وـضعیت حین در(ـس   درنظر اـضافی گاهتکیه مـصداق  کند، اـس

 .شودمی گرفته

الح اگر: یادآوري( افی گاهتکیه عنوان به نیرویی آن به اینکه  بدون  کند برخورد زمین با حرکات اجراي حین در ـس   اـض

 )گیرد.می  صورت  کسر  قواعد،  طبق  و  شودمی  گرفته  نظر  در  »زمین  یا  بدن  با  سالح  برخورد«  مصداقِ  عنوان  به  شود،  اعمال

 باالي دست، دو و بخورد هم به استقرار، یک در یا حرکت هر در یا خود اجراي حین در ورزشکار تعادل اگر:  افتادن  •

انه، ،)آرنج باالي(کتف  و بازو ن، کمر، ـش مت دو اگر یا باـس تر یا قـس   یک یا  کند، برخورد زمین با زمانهم  بدن از بیـش

  برخورد  زمین  با) شودمی  گرفته  نظر  در  هادست  و  بازو  امتداد  عنوان  به اینجا  در  سالح(سالح    همراه  به  بدن  از  بخش

داق  کند، ودمی گرفته نظر در افتادن  مـص ی در: یادآوري. (ـش ده،طراحی مبارزات نمایـش ادیق از افتادنِ عامدانه ـش   مـص

 ).شودنمی محسوب کسر

الح تماس  • الح، با  هايتکنیک حین اجراي در اگر:  بدن با ـس کار  ـس الح با ورزـش مت هر  به ـس ربه خود  بدن از قـس   ـض

 .گیردمی صورت کسر اساس همان بر و شودمی گرفته نظر در بدن با سالح تماس مصداق کند، پیدا تماس یا بزند،

کل تغییر  • الح ـش اره مورد این:  ـس کل تغییر به دارد اـش الح ـش کل از ـس  تغییر درجه 45 از بیش که طوري به  اولیه ـش

 .باشد داشته شکل

الح :  • تن ـس کـس بت به حالت اولیه به حداقل دو تکه  ـش کلی نـس الح به ـش دن ـس ته ـش کـس اره دارد به ـش این مورد اـش

 شکسته شود.  

ــدن خارج  • ــمتی هر اگر: زمین  يمحدوده از ش ــکار  بدن از قس  از خارج يمحدوده در  زمین با اجرا، حین در ورزش

  هر با ورزـشکار ـسالح اگر. ـشودمی گرفته نظر در  زمین يمحدوده از ـشدن خارج مـصداقِ  کند، برخورد مرزي خطوط

 زمین هايمرز از ورزشـکار  بدن قسـمت هر اگر یا  کند؛ برخورد زمین هايمرز يمحدوده از خارج زمینِ از قسـمت

 .شد نخواهد گرفته نظر در زمین يمحدوده از خروج مصداقِ نکند، برخورد زمین با ولی برود بیرون
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