به گزارش سایت رسمی فدراسیون بوکس ،با تایید نهایی ریاست فدراسیون ،بهرام طغرایی مسئول
کمیته داوران فدراسیون بوکس از نهایی شدن دستورالعمل و شاخص های داوری بوکس کشور به
شرح ریز خبر داد:

بسمه تعالی

«

دستــــور العمـــل شــرایط و شـــاخص های داوری»

ماده یک  :مقدمه

با عنایت به اینکه جایگاه داوری در ورزش بویژه فدراسیون بوکس از اهمیت ویژه ای برخوردار
میباشد ،شایسته است هیات بوکس استانها در راستای بکارگیری داوران به شاخص های مورد نظر
توجه ویژه نموده و از آنجاییکه یک داور در جایگاه یک قاضی میباشد و مسابقات بوکس را قضاوت
مینماید ،بایستی شرایط و ویژگی های در رابطه با بکارگیری افراد لحاظ نموده تا داوران از افراد
اصلح ،شایسته ،عادل ،شجاع و عالم امور داوری بوکس باشند .لذا در این راستا کمیته داوران
فدراسیون بوکس دستورالعمل مذکور را تدوین و پس از تایید ریاست محترم فدراسیون جهت اجراء به
کلیه هیات های بوکس استان ابالغ می نمایند .

ماده دو :هدف

شناسایی و بکارگیری افراد واجد شرایط بر اساس دستور العمل ابالغی در امر قضاوت و کسوت
داوری و شرکت در کالس های پیش بینی شده ،پس از احراز صالحیت افراد بر اساس شاخص های
تعیین شده و ساماندهی و تقویت قضاوت داوران در سراسر کشور

ماده سه :اجرا

هیات بوکس استانها موظفند بر اساس سیاست ها و خط مشی کمیته داوران فدراسیون نسبت به اجرای
دستور العمل ابالغی با توجه به شرایط و شاخص های مصوب شده از سوی کمیته داوران فدراسیون
اقدام نمایند.

الف :شاخص های داوران درجه 3

-

داوران جهت شرکت در کالس های داوری درجه  3بایستی شرایط ذیل را دارا باشند:

1-

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

2-

سن افراد بین  25تا  35سال

3-

تعیین صالحیت اخالقی -رفتاری

4-

آشنایی و فعالیت عملی در رشته بوکس ( حداقل در شهرستان)

5-

آشنایی نسبی با زبان انگلیسی

6-

عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد

7-

دارای فیزیک مناسب ،قد ،وزن ،لباس و ظاهری آراسته

8-

دارا بودن خصیصه های عدالت و شجاعت

9-

دارا بودن سالمتی جسمی و روحی کامل

 10جهت شرکت در کالس داوری درجه  3بایستی مبلغ دو میلیون لایر به حساب فدراسیونواریز نماید.
11-

اخذ گواهینامه درجه  3منوط به قبولی شرکت کنندگان در کالس مذکور میباشد .

12-

شرکت کنندگان در کالس داوری بایستی حداقل  20نفر باشند.

ب :شاخصه های داوران درجه 2

1-

دارا بودن مدرک درجه  3و شاخصه های داوران درجه 3

2-

حداقل  2سال در کسوت داوری درجه  3با هیات استان همکاری الزم را داشته باشد .

3-

رتبه قبولی در کلیه امور فوق را در مسابقات استان «کمیته داوران »کسب نموده باشد .

4-

پس از کسب مهارت الزم در کالس های داوری درجه  2می تواند شرکت نماید .

جهت شرکت در کالس داوری درجه  2بایستی مبلغ دو میلیون پانصد هزار لایر به حساب
5فدراسیون واریز نماید.
شایسته است در صورتیکه در کالس داوری درجه  2شرکت نموده بایستی رتبه قبولی را ز
6اساتید فدراسیون اخذ و مدرک گواهینامه درجه  ( R-J) 2را دریافت نماید.

ج :شاخصه های داوران درجه یک :

1-

دارا بودن شاخصه های داوران درجه  3و 2

حداقل  2سال در کسوت داوری درجه  2بمنظور کسب مهارت با هیات بوکس استان
2همکاری نماید .
جهت شرکت در کالس داوری درجه یک بایستی مبلغ سه میلیون لایر به حساب فدراسیون
3واریز نماید .
شایسته است در صورتیکه در کالس داوری درجه یک شرکت نمودند بایستی رتبه قبولی را
4از اساتید فدراسیون اخذ و سپس مدرک گواهینامه درجه یک  R-Jرا دریافت نماید.

شاخصه های داوران ملی :

1-

دارا بودن شاخصه های شرایط داوران درجه  2 -3و یک

2-

حداقل  2سال در کسوت داوری درجه یک با هیات استان همکاری الزم را داشته باشد .

3-

ارزشیابی قبولی را در داوری مسابقات استان « کمیته داوران» کسب نموده باشد.

شرکت در کارگاه های آموزشی داوران بمنظور مهارت های الزم جهت شرکت در کالس
4داوری ملی را که به تایید کمیته داوران فدراسیون قرار گرفته باشد .
جهت ورود به کالس داوری ملی بایستی مبلغ سه میلیون و پانصد هزار لایر به حساب
5فدراسیون واریز نماید.
شایسته است در صورت شرکت در کالس داوری ملی رتبه قبولی را از سوی کمیته داوران
6فدراسیون کسب و سپس گواهینامه داوری ملی را اخذ نماید .

شاخصه های داوران ارتقاء داوری ملی به یک ستاره

1-

دارا بودن شاخصه ها و شرایط فوق الذکر .

حداقل  2سال در داوری ملی بایستی قضاوت نموده و  3تا  5تورنمنت داخلی ( قهرمانی
2کشور) را شرکت نموده باشد .
در طول انجام داوری در مسابقات ملی ارزشیابی قابل قبول را از کمیته داوران فدراسیون
3کسب نموده باشد .
داورانی که کاندید شرکت در کالس آیبا می شوند بایستی مورد تایید کمیته داوران فدراسیون
4و حراست باشند .
5-

آمادگی پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی آیبا جهت شرکت در کالس مورد نظر

6-

پس از شرکت در کالس آیبا رتبه قبولی را از اساتید آیبا کسب نماید.

7-

شرکت در کالس های پیش نیاز ارتقاء داوران ملی به یک ستاره

تبصره :افرادیکه در کسوت داوری درجه  1-2-3قرار میگیرند در صورتیکه مهارت الزم
•
را کسب نموده و از تحصیالت عالی -کارشناسی ارشد و دکترا علوم ورزشی برخوردار باشند و
تسلط کامل به زبان انگلیسی و از شخصیت های برجسته کشوری و لشکری بوده و در صورت تایید
کمیته داوران فدراسیون بوکس می توانند خارج از شرایط مذکور در کالسهای ارتقاء شرکت و پس
از کسب رتبه قبولی ،گواهینامه رتبه باالتر دریافت نمایند.

ماده :3دستورات هماهنگی

1کلیه هیات استانها -کمیته داوران موظفند در راستای اجرای دستورالعمل فوق الذکر هماهنگی وتعامل الزم را با کمیته داوران و فدراسیون بعمل آورند.
2-هرگونه هماهنگی های الزم با کمیته آموزش بمنظور عدم وقفه در اجرای دستور العمل مذکور

