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 فصل اول: تعاريف و اهداف

 : تعاريف1ماده 

 آئين نامه -1

مجموعه مقرراتي است منطبق با شرح وظايفي كه توسط انجمن  jjifآئين نامه كميته داوران انجمن جوجيتسو 

و  jjifجمهوري اسالمي ايران تعيين مي گردد و شامل دستورالعمل ها و مقررات انجمن جوجيتسو  jjifجوجيتسو 

( كه به نحوه تشكيل، اداره و روابط كميته با JJAUاتحاديه جوجيتسو آسيا )( و JJIFفدراسيون جهاني جوجيتسو )

پردازد و دربرگيرنده كميته داوران استان ها و شهرستان ها اعم از آقايان و   داوران ميداوران و چگونگي فعاليت 

 بانوان نيز مي باشد.

 داور -2

با موفقيت طي  jjifنظر كميته داوران انجمن  داور فردي است كه كالس ها و دوره هاي آموزش داوري را تحت

نموده و پس از اخذ گواهينامه رسمي داوران و مجوزهاي الزم برابر قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي 

 jjif( و انجمن جوجيتسو JJAUو قوانين و مقررات اتحاديه جوجيتسو آسيا ) (JJIF)فدراسيون جهاني جوجيتسو 

 ميته داوران به داوري مي پردازد.ايران با توجه به تائيد ك

 اختصارات -3

 در اين آئين نامه، كلمات اختصاري ذيل جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد:

 جمهوري اسالمي ايران. jjifكميته داوران انجمن جوجيتسو  كميته: *

كلمات رياست كميته داوران به كار رفته در اين آئين نامه شامل رئيس كميته داوران * رياست كميته داوران: 

 ميباشد. jjifانجمن جوجيتسو 

 جمهوري اسالمي ايران jjifاعضاء اصلي كميته داوران انجمن جوجيتسو  * اعضاء:

 jjifانجمن جوجيتسو  و قوانين داوري (jjif)عبارت است قوانين و مقررات فدراسيون جهاني جوجيتسو  * قوانين:

 ايران.

 جمهوري اسالمي ايران. jjifانجمن جوجيتسو  * انجمن:

شامل كليه رويدادها و مسابقات جوجيتسو )شهرستان، استان، كشوري، بين المللي،  * عمليات جوجيتسو:

 كشور.دانشجويان نيروهاي مسلح، كارگران و...( و تمرينات جوجيتسو در كليه سطوح سني و جنسي در سراسر 

 *JJAU: .اتحاديه جوجيتسو آسيا 

 *JJIF : فدراسيون جهاني جوجيتسوjjif. 
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* كلمات داور يا داوران به كار رفته در اين آئين نامه شامل كليه داوران با هر درجه داوري اعم از آقايان و 

 بانوان ميباشد.

 ز آقايان و بانوان ميباشد.* كلمه بين المللي در خصوص داوران شامل داوران جهاني و قاره اي اعم ا

 كميته داوران -4

دائمي كه در اين آئين نامه به اختصار كميته ناميده مي شود از كميته هاي  jjifكميته داوران انجمن جوجيتسو 

مستقر در انجمن جوجيتسو مي باشد كه به عنوان تنها مرجع ذيصالح، سياستگزاري، برنامه ريزي، سازماندهي 

آموزش و هدايت امور مربوط به داوري و همچنين نظارت بر امر گزينش داوران در كليه رهبري، نظارت و 

رويدادهاي جوجيتسو، كالسهاي آموزشي و نظارت بر نحوه عملكرد داوران در سطح كشور را برعهده خواهد 

زش داوري، داشت. همچنين كميته داوران به عنوان تنها نماينده منحصر به فرد فدراسيون جوجيتسو وظيفه آمو

 ترجمه، نشر، چاپ و تفسير رسمي قوانين و مقررات داوري جوجيتسو در سطح كشور مي باشد.

 مدرس/ مربي داوري -5

يا مربي داوري فردي است آگاه به قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط داوري جوجيتسو كه پس مدرس 

 كه انتخاب اين افراد توسط رياست  )مدرسي(از گذراندن دوره ها و مراحل آموزشي الزم در اين خصوص 

و  ، ممتاز(3، 2، 1)درجه به تدريس يا آموزش داوران در سطوح مختلف كميته داوران انجمن جوجيتسو 

ها و دوره هاي آموزشي در سطح كشور به صورت جمعي يا انفرادي مي پردازد كه پس از برگزاري  كالس

الزم است در پايان هر دوره اقدام به برگزاري آزمون هاي تئوري و ها و مراحل آموزشي در هر كالس  دوره

عملي نموده و بعد از اتمام كالس و دوره هاي آموزشي در اسرع وقت مدارك و مستندات دوره را به رياست 

 كميته داوران انجمن جوجيتسو تحويل تا نتايج دوره پس از بررسي توسط كميته داوران اعالم گردد.

 اوريكميسيون د -6

كميسيون داوري فردي است آگاه به قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و ضوابط داوري كه پس از طي دوره ها و 

مراحل آموزشي الزم در اين خصوص كه انتخاب اين افراد توسط رياست كميته داوران به بررسي دقيق قضاوت 

ساس صالحديد و شرايط مسابقات با داوران در مسابقات مختلف و عملكرد آنها مي پردازد. كميسيون برا

هماهنگي نياز نسبت به اصالح راي صادره توسط داوران مسابقه بالفاصله اقدام مي نمايد. كميسيون داوري 

 ينگ( آن مسابقه به رياستگزارش عملكرد داوران )رنكموظف است در پايان هر مسابقه نسبت به ارائه و 

ران و انتخاب داور برتر بعد از بررسي هاي كارشناسي توسط كميته ينگ داوداوران اقدام نمايد تا نتايج رنك

 داوران اعالم گردد.
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 رياست كميته داوران/ مسئول داوري -7

رياست كميته داوران فردي است آگاه به قوانين، دستورالعمل ها و ضوابط داوري كه انتخاب اين فرد يا افراد 

 ن انجام مي پذيرد.توسط رياست انجمن جوجيتسو جمهوري اسالمي ايرا

رياست كميته داوران انجمن جوجيتسو ايران پس از طي دوره ها و مراحل آموزشي الزم در اين خصوص، 

مسئول راهنمائي و هماهنگي بين كميسين هاي داوري و داوران در مسابقات مختلف ميباشد و نسبت به ارزيابي 

يا معرفي جهت حضور در مسابقات داخلي و  داوران مورد نظر كميته داوران جهت ارتقاء درجه داوري و

ينگ داوران با توجه به گزارشات كميسيون هاي داوري به بررسي دقيق و قضاوت داوران اقدام المللي و رنك بين

 نموده و نسبت به ارائه گزارش عملكرد آنها به كميته داوران و انجمن جوجيتسو اقدام نمايد.

و انتخاب نيازسنجي داوري در سطح كشور سئوليت راهنمايي، گزينش در بخش آموزشي رياست كميته داوران م

از نظر درجه و تعداد داور موردنياز و سرفصل هاي آموزشي، تائيد درخواست كالس ها و كارگاه ها و 

سمينارهاي آموزشي، انتخاب مدارس داوري براي كالس ها، كارگاه ها، سمينارها و دوره هاي مختلف داوري را 

و مدارك كالس نسبت به ته و پس از پايان دوره و گزارش مدرس داوري و بررسي نتايج كالس برعهده داش

اعالم نتايج كالس به انجمن جوجيتسو اقدام الزم را انجام مي دهد رئيس كميته داوران پس از پايان هر كالس 

با توجه به درجه نسب به ارزيابي اين مدرسين و يا معرفي مدارس جهت حضور در كالس هاي آموزش داوري 

توسط كميته داوران اقدام مي نمايد. و پس از بررسي دقيق موظف و سطح برگزاري كالس هاي ارتقاء داوري 

 است نسبت به ارائه گزارش عملكرد آنها به كميته داوران و انجمن جوجيتسو اقدام نمايد.

گسترده فعاليتها و لزوم حضور با توجه به شرايط كميته داوران انجمن جوجيتسو ايران و حجم  :1تبصره 

 يمسئوليت طراز اول داوري در رويدادهاي انجمن و براساس سيستم مديريت داوري در فدراسيون جهان

 كميته داوران مي تواند يك رئيس ارشد و چندرئيس كميته داوران داشته باشد. (jjif)جوجيتسو 

الزم به ذكر است تشخيص و نيازسنجي تعداد روساي كميته داوران انجمن جوجيتسو با توجه به  :2تبصره 

 شرايط كميته و سيستم داوري جهاني و نظر و دستور رياست انجمن جوجيتسو ميباشد.

 : اهداف كميته داوران2ماده 

 جوجيتسو.ي شأن، منزلت و جايگاه داوري و داوران در انجمن ( اعتال1-2

 سط و گسترش عدالت در عمليات جوجيتسو.( ب2-2

 انه از طريق داوري منصفانه.رش روحيه ورزشكاري و بازي جوانرمرد( حفظ و گست3-2

 ( تشويق و ترغيب جوانان و بازيكنان عالقه مند و مستعد براي ورود به جامعه ورود.4-2
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مسابقات انجمن و هيات ها با توجه به ( توسعه و تأمين داوران شايسته به تعداد كافي براي قضاوت در 5-2

 اصل شايسته ساالري

 ( كمك به برگزاري هرچه بهتر رويدادها و مسابقات در سطح كشور.6-2

 فصل دوم: تشکيالت كميته داوران

 : تاسيس كميته داوري3ماده 

مي بايست براي اجراي كليه امور مربوط به داوري و وظايف محوله توسط فدراسيون جهاني  ( انجمن1-3

جوجيتسو ملزم به تاسيس كميته داوران براساس قوانين، مقررات و  و هيئت رئيسه انجمن jjifجوجيتسو 

نجمن جوجيتسو مي باشد كه اين كميته مستقيماً تحت امر و نظر ا (jjif)ساختارهاي فدراسيون جهاني جوجيتسو 

 ايران عمل مي كند. اين كميته با توجه به نياز در اين امور اجرائي تاسيس مي گردد.

( كميته داوران جوجيتسو بايد بخش جدائي ناپذير از ساختار انجمن جوجيتسو باشد و تشكيالت آن 2-3

 ميبايست تحت كنترل انحصاري كميته داوارن انجمن قرار داشته باشد.

از كميته هاي  ي شود طبق اساسنامهوران انجمن كه در اين آئين نامه به اختصار كميته ناميده م( كميته دا3-3

جوجيتسو مي باشد كه بعنوان تنها مرجع ذيصالح كشور، سياستگزاري، برنامه ريزي  دائمي در انجمن

همچنين نظارت بر امر سازماندهي، آموزش داور، نظارت و هدايت امور مربوط به داوري جوجيتسو و داوران و 

گزينش داوران در كليه مسابقات ملي و بين المللي، كالسهاي آموزشي و نظارت بر نحوه عملكرد داوران را 

برعهده خواهد داشت كليه داوران، كميسيون ها، مدرسان و مديران داوري و مسئولي اداري كميته از اعضاء 

 ليت، ارتقاء آنان از اين آئين نامه تبعيت مي نمايد.وابسته به اين كميته محسوب مي شوند و چگونگي فعا

 : اعضاء و بخش ها4ماده 

 اعضاء كميته داوران انجمن جوجيتسو جمهوري اسالمي ايران

 ( رياست كميته داوران. )رئيس ارشد و بقيه روسا كميته داوران(1-4

 ( نماينده بانوان.2-4

تسو ايران و نظر رياست انجمن جوجيتسو و براساس با توجه به شرايط كميته داوران انجمن جوجي تبصره:

رياست كميته داوران ميتواند از يك نفر بيشتر  (jjif)سيستم مديريت داوري در فدراسيون جهاني جوجيتسو 

 باشد.
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 فصل سوم: وظايف و اختيارات كميته داوران

 : وظايف و اختيارات كميته داوران5ماده 

 براي بهبود و ارتقاء سطح داوري

 ( سياستگزاري در امر داوري و تعيين خط مشي داوري كشور.1-5

 ( نظارت بر رعايت اصول و ارزش هاي داوري در كليه مسابقات جوجيتسو و در جامعه ورزشي جوجيتسو.2-5

 ( دفاع از حقوق و منافع داوران و ساير عناصر وابسته.3-5

 با مسائل داوري و داوران. ( نمايندگي انجمن جوجيتسو در خارج از انجمن در ارتباط4-5

 ( گزينش افراد مستعد و تربيت آنان براي داوري در جوجيتسو.5-5

 ( به كار بردن معيارهاي يكنواخت ارزشيابي داوران در كليه رويدادها و مسابقات در سطح كشور.6-5

 شور.( نظارت و ارزشيابي قضاوت داوران و عملكرد ساير عناصر وابسته در كليه رويدادهاي ك7-5

 ( برنامه ريزي و حمايت در جهت ارتقاء سطح داوري استان هاي محروم.8-5

 اطالعات جامع داوران كشور به تفكيك هر استان.( جمع آوري 9-5

 ( ابالغ دستورالعمل هاي داخلي براي كميسيون ها، مدرسان و داوران و هيئت هاي استانها.10-5

 داوري.( تعيين شرايط و ضوابط كميسون هاي 11-5

 ( ارائه تقويم ساالنه داوري انجمن جوجيتسو.12-5

( تنظيم جدول پيشنهادي حق الزحمه و هزينه هاي اياب و ذهاب داوران، مدرسان، مسئول داوري و 13-5

 كميسيون داوري و پيگيري جهت تصويب در مراجع ذيصالح.

 ( بررسي به اعتراض ها در سطح كشور و برنامه ريزي جهت رفع آن.14-5

 ( نگهداري و بايگاني اسناد، مدارك و سوابق مرتبط با فعاليتهاي كميته داوران.15-5

 ( تائيد احكام، كارت ها داوري و ابالغ ها و مكاتبات.16-5

( اجراي كامل قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي صادره از سوي انجمن جوجيتسو ايران و فدراسيون 17-5

 رويدادها و مسابقات جوجيتسو در سطح كشور.در كليه  (jjif)جهاني جوجيتسو 

 ( تعيين و انتخاب داور براي كليه رويدادها و مسابقات جوجيتسو در سطح كشور.18-5

 ( تعيين و انتخاب كميسيون هاي داوري براي كليه رويدادها و مسابقات جوجيتسو در سطح كشور.19-5

 داوري در مسابقات مختلف در سطح كشور.( نظارت و ارزشيابي در خصوص قضاوت كميسيون هاي 20-5

ينگ داوران دعوت شده از طريق كميته داوران انجمن جوجيتسو در كليه رويدادها و مسابقات ( رنك21-5
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 مختلف در سطح كشور.

 ينگ كليه داوران در استانها با همكاري رياست كميته داوران استان ها.( رنك22-5

 ين المللي و ملي فعال و غيرفعال.( تهيه ليست صورت اسامي داوران ب23-5

( تعيين شرايط و ضوابط قانوني براي اعزام داوران واجد شرايط جهت اعزام به كالس هاي بين المللي 24-5

 جهت ارتقاء درجه داوري.

( انتخاب و گزينش تعدادي از داوران واجد شرايط جهت حضور و يا اعزام به كالس هاي بين المللي 25-5

 ابقات و يا ارتقاء درجه داوري و نظارت بر حسن انجام كار اين داوران.جهت حضور در مس

( انتخاب و گزينش تعدادي از داوران واجد شرايط جهت حضور در سمينارها و يا مسابقات و يا 26-5

 هاي بين المللي جهت انجام داوري و نظارت بر حسن انجام كار اين داوران. تورنمنت

با قوانين و مقررات هاي تيم ملي و كمك به آشنائي بازيكنان و عوامل مربوطه ( اعزام داوران به اردو27-5

 داوري بين المللي.

 * براي بهبود و ارتقاء سطح داوري و آموزش از طريق:

 ( تعيين و نيازسنجي كليه كالس هاي آموزشي بهبود و ارتقاء داوري جوجيتسو در سطح كشور.28-5

 ممتاز و بين المللي( -1-2-3)درجه قاء داوري جوجيتسو الف( برگزاري دوره هاي آموزشي ارت

 ب( برگزاري سمينارهاي داوري جوجيتسو در سطح كشور.

 ج( برگزاري كارگاههاي آموزشي داوري جوجيتسو در سطح كشور.

 د( برگزاري كلينك هاي منظم، بحث و تبادل نظر داوران.

درخواست كننده جهت برگزاري كالس هاي آموش ( بررسي، تعيين و تائيد درخواست هاي استانهاي 29-5

 داوري در سطح كشور.

 ( تعيين شرايط و ضوابط قانوني حضور داوران در دوره هاي آموزش ارتقاء داوري جوجيتسو.30-5

 ( تعيين سرفصل هاي دوره هاي آموزشي و كالس هاي ارتقاء داوري.31-5

 ( تهيه جزوات آموزش داوري جهت كالس هاي آموزشي.32-5

 .و دوره هاي آموزشي و ارتقاء داوران( تعيين مدرس و ساير عوامل الزم براي تشكيل و اداره كالس ها 33-5
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 وري(.ا( تعيين شرايط و ضوابط قانوني مدرسان داوري جهت تدريس داوري )مدرس د34-6

ازسنجي ( برگزاري كالس هاي آموزشي براي مدرسان داوري جهت آموزش مدرس داوري با توجه به ني35-5

 تعداد مدرس موردنياز در سطح كشور.

( برگزاري آزمون هاي داوري و نظارت بر برگزاري آزمون هاي تئوري و عملي كالس هاي داوري 36-5

 جوجيتسو در سطح كشور.

( برگزاري كالس هاي آموزشي براي كميسيون هاي داوري جهت آموزش كميسيون هاي داوري با توجه 37-5

 وردنياز در سطح كشور.به نيازسنجي تعداد م

و كميته  (jjif)( ترجمه و نشر قوانين، مقررات، دستورالعمل ها و تصميمات فدراسيون جهاني جوجيتسو 38-5

 داوران انجمن جوجيتسو ابالغ به داوران، هيات ها و ساير مراجع ذيربط و ذيصالح.

 ( نشر كتب و جزوات آموزشي داوري.39-5

اختي در داوري كشوري با برگزاري سمينارها و كالس ها و كارگاههاي ( ايجاد وحدت رويه و يكنو40-5

 .ين اعزامي ازكميته داوران انجمنآموزشي در سراسر كشور با مدرس

 فصل چهارم: وظايف داوران و طبقه بندي داوران

 : وظايف داور6ماده 

 ( داور بايد طبق ضوابط و مقررات كميته داوران انجمن انجام وظيفه نمايد.1-6

 ( داور بايد در هنگام قضاوت ملبس به لباس داوري مورد تائيد كميته داوران باشد.2-6

( در مسابقات متمركز كشوري قبل از شروع مسابقات داور بايد در جلسه هماهنگي كميته داوران انجمن 3-6

 كه روز قبل از شروع مسابقه انجام مي گيرد در شهر محل برگزاري حاضر باشد.

ف است از هرگونه مراوده با بازيكنان، مربيان، سرپرستان و ساير اشخاص وابسته به تيم ها كه ( داور موظ4-6

 ست خودداري نمايد.ا ه اودقضاوت آنان برعه
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داور بايد شرح كامل حادثه، تخلفات انضباطي، نتيجه و ساير رويدادهاي ( در صورت بروز هرگونه مشكل 5-6

 و رياست كميته داوران گزارش و اعالم نمايد. مسابقه را به نماينده كميته رويدادها

( جهت قضاوت در مسابقات خارج از حوزه انجمن و يا هيئت، داور ملزم است قبالً از كميته داوران انجمن 6-6

 يا كميته داوران هيئت مربوطه كسب مجوز نمايد.

 : درجات داوري7ماده 

 داوران با توجه به توضيحات ذيل طبقه بندي مي شوند.

 درجه سه. (7-1

( عموماً در مسابقات شهرستانها و با تشخيص كميته داوران مربوطه، در مسابقات آن 3درجه سه )* داوران 

 استان استفاده خواهند شد.

 درجه دو.( 2-7

( عموماً در مسابقات شهرستانها و با تشخيص كميته داوران مربوطه، در مسابقات آن 2* داوران درجه سه )

 خواهند شد. استان استفاده

 درجه يك.( 3-7

( يك عموماً در مسابقات استانها و با تشخيص كميته داوران مربوطه در مسابقات آن 1* داوران درجه سه )

استان استفاده خواهند شد و در صورت معرفي هيئت و كميته داوران استان با هماهنگي داوران انجمن در 

 جوانان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.مسابقات رده هاي سني نونهاالن و نوجوانان و 

 ممتاز ملي. (4-7

* داوران درجه ممتاز ملي عموماً در مسابقات استانها و با تشخيص كميته داوران مربوطه در مسابقات آن 

استان استفاده خواهند شد و در صورت معرفي هيئت و كميته داوران استان با هماهنگي كميته داوران انجمن در 

 بقات انجمن مورد استفاده قرار خواهند گرفت.كليه مسا
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 جهاني(. Aقاره اي( و بين المللي ) Aبين المللي )( 5-7

داوران درجه بين المللي ضمن قضاوت در مسابقات استان باتوجه به معرفي هيئت مربوطه و يا بنا به تشخيص 

 ايند.وت نمميتوانند قضاكميته داوران انجمن جوجيتسو در كليه مسابقات انجمن 

به داوراني گفته مي شود كه حداقل يك سال در مسابقات حضور نداشته است و يا با  داوران غيرفعال( 6-7

 كميته داوران همكاري نداشته باشد.

داوراني كه در ليست فعال قرار مي گيرند نمي توانند فعاليت هاي مانند سرپرستي و يا مديريت تيم،  تبصره:

باشند در صورت حضور در تيم از ليست داوران فعال در آن سال ورزشي حذف  مربيگري و يا از عوامل تيم

 گردند. مي

 فصل پنجم: شرايط و نحوه برگزاري دوره هاي داوري

 : شرايط عمومي كالسهاي داوري8ماده 

انجمن جوجيتسو مشخص و ( هزينه ثبت نام دوره هاي داوري انجمن توسط كميته داوران و تائيد رياست 1-8

 مي شود.ابالغ 

هزيه دوره هاي كه با درخواست هيئت ها انجام مي گردد )از قبيل تدريس و سفر مدرس( از محل  (2-8

و يا هر محل ديگر به تشخيص و صالحديد هيئت مربوطه شهريه شركت كنندگان و يا از اعتبارات حامي مالي 

 تامين مي شود.

داوري، كليه هزينه هاي ارزياب بايد توسط ( در صورت درخواست هئيت جهت برگزاري كالس ارتقاء 3-8

 درخواست كننده پرداخت گردد.

 ( تعيين زمان و مكان دوره با پيشنهاد هيئت ها و با هماهنگي و تائيد كميته داوران صورت مي گيرد.4-8

و هماهنگ، تفسير صحيح قوانين و مقررات و در ( با توجه به اصل ايجاد وحدت رويه، آموزش يكسان 5-8

ه توسعه پايدار داوري كشور، انتخاب مدرس و ممتحن براي كليه دوره هاي داوري اعم از استاني يا نتيج
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 كشوري از اختيارات انحصاري كميته داوران انجمن مي باشد.

( جهت برگزاري هر دوره كميته داوران با توجه به محتواي طرح درس، سطح دوره و تعداد شركت 6-8

 يين مي كند.كنندگان تعداد مدرسان را تع

( ميزبا موظف به فراهم نمودن كليه امكانات آموزشي از قبيل ويدئو پروژكتور، ماژيك وايت بورد، ال سي 7-8

دي بيسيم هاي داوري، محل تمرين و آموزش عملي و تئوري و آنچه كه به نظر كميته داوران و مدرسين براي 

 دوره نياز است مي باشد.

جهت تكميل، امور داوري و ارتقاء دانش داوران خود درخواست دوره بازآموزي يا ( هيئت ها مي توانند در 8-8

 توجيهي و يا سمينارهاي داوري را به كميته داوران انجمن ارسال و درخواست برگزاري كالس را نمايند.

 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه سه ملي9ماده 

 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه دو ملي10ماده 

 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه يك ملي11ماده 

 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه ممتاز ملي12ماده 

 : شرايط اختصاصي دوره داوري بين المللي13ماده 

 * كليه موارد اختصاصي دوره هاي داوري در ضميمه آئين نامه داوري جوجيتسو مي باشد.

 داور و حقوق و امتيازاتال كردن فصل ششم: شرايط كلي انتصاب داور و غيرفع

 : تعيين داور14ماده 

 ( داور بايد داراي مدرك داوري رسمي از انجمن جوجيتسو باشند.1-14

 ( داوران بايد در موقع قضاوت ملبس به لباس داوري مورد تائيد كميته داوران باشند.2-14

زيرنظر انجمن برگزار مي شود از وظايف خاص ( انتصاب داور براي كليه رويدادها و مسابقات داخلي كه 3-14

 و انحصاري كميته داوران مي باشد.
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هزينه شخصي و  برون مرزي چه با( انتخاب و اعزام داور براي كليه رويدادها و مسابقات و تورنمت هاي 4-14

 از وظايف خاص و انحصاري كميته داوران مي باشد. چه با هزينه انجمن

كامالً از مقررات و دستورالعمل هاي انجمن و سرپرست تيم هاي اعزامي و ي بايد داوران اعزامكليه  تبصره:

 كميته داوران در خصوص اعزام و شرايط اسكان و حضور در مسابقات و... تابعيت نمايند.

( انتصاب داوران و عوامل داوري منوط به فعاليت در شهر و استان و همكاري مستمر با كميته داوران 5-14

 كميته داوران انجمن مي باشد.هيئت و 

( انتصاب داور براي مسابقات داخلي استان و شهرستان از اختيارات كميته داوران استان يا شهرستان 6-14

 باشد. مي

( سازمان هايي كه تمايل به استفاده از داوران خارج از تشكيالت خود براي قضاوت مسابقات را دارند 7-14

 نجمن يا هيئت مربوطه هماهنگي نمايند.بايد قبالً با كميته داوران ا

حق الزحمه و اياب و ذهاب داور و عوامل اجرائي كميته داوران اعزامي از انجمن يا هيئت ها طبق ( 8-14

 هاي انجمن و يا سازمان برگزاركننده پرداخت خواهد شد. تعرفه

 يته داوران انجمن باشد.( قضاوت داوران در كليه مسابقات دوستانه بين استاني بايد با مجوز كم9-14

 : غيرفعال كردن درجه داوري15ماده 

 عدم همكاري مستمر با كميته داوران هيئت و كميته داوران انجمن جوجيتسو.( 1-15

 براي دو سال متمادي از طرف كميته داوران. (D)ينگ ( گرفتن رنك2-15

 ( اعالم انصارف از همكاري و قضاوت به هر دليل ممكن.3-15

شركت در سمينارها و كالس ها ي با آموزي داوري توسط كميته داوران كشور و تاكيد بر حضور  ( عدم4-15

 داوران در اين سمينارها، كالس ها و كارگاه هاي آموزشي.

 ( محروميت هاي انضباطي بلندمدت توسط كميته داوران و يا كميته انضباطي انجمن جوجيتسو.5-15
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 جتماعي.( احراز عدم صالحيت اخالقي و ا6-15

 : حقوق و امتيازات داوران16ماده 

( داوران رسمي ميتوانند از لباس داوري، بج، عاليم مجاز و مورد تائيد كميته داوران و انجمن جوجيتسو 1-16

 استفاده نمايند.

 ( قضاوت كليه مسابقات رسمي و دوستانه جوجيتسو به عهده داوران رسمي انجمن جوجيتسو مي باشد.2-16

 در تورنمت ها و مسابقات بين المللي با توجه به نظر كميته داوران و انجمن جوجيتسو. ( حضور3-16

( بهره مندي از حق الزحمه و هزينه اياب و ذهاب و ساير مخارج ضروري قضاوت در مسابقات برابر 16-4

 مقررات فدراسيون و هيئت مربوطه

 فصل هفتم: روش و نحوه تربيت مدرس داوري/ كميسيون داوري

 : تربيت مدرس داوري18ده ما

( كليه داوران فعال و بازنشسته كه داراي حداقل مدرك ليسانس بوده و با انجمن جوجيتسو همكاري 1-17

 داشته باشند مجاز خواهند بود در كالس مدرسي داوري شركت نمايند.

( كميته داوران انجمن جوجيتسو بعد از نيازسنجي و اعالم برگزاري كالس مدرس داوري با توجه به 2-17

درخواست داور و يا هيئت هاي استانها، واجدين شرايط مدرسي را براي شركت در كالس تربيت مدرس دعوت 

بيان و توانايي انتقال  كه پس از گذراندن دوره مخصوص و موفقيت در آزمون و احراز توانايي تدريس و فن

 بعنوان مدرس داوري فعاليت نمايند.مطالب، 

( نيازسنجي و تعداد مدرسان داوري و زمان برگزاري كالسهاي مدرس داوري در سطح كشور فقط در 3-17

 اختيار و انحصار كميته داوران انجمن جوجيتسو ميباشد.

( بعد از اتمام دوره به كليه نفرات گواهي شركت در دوره داده مي شود و نفرات برگزيده بعد از قبولي در 4-17

 مدرس داوري به مدرسان قبول شده در آزمون گواهينامه مدرسي داوري اعطا مي گردد.كالس 
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 باشد.* شرايط اختصاصي تربيت مدرس داوري در ضميمه آئين نامه اجرائي داوري جوجيتسو مي

 : تربيت كميسيون داوري18ماده 

كه در مسابقات ليگ و مسابقات كشوري قضاوت كرده و سابقه همكاري با انجمن و كميته ( كليه داوران 1-18

 داوري انجمن را داشته باشند، مجاز خواهند بود در كالس نظارت داوري شركت نمايند.

ا، واجدين شرايط را براي شركت در كالس هاي تربيت ( كميته داوران با توجه به نياز انجمن و هيئت ه2-18

كميسيون داوري دعوت كه پس از گذراندن دوره مخصوص و موفقيت در آزمون بعنوان كميسيون داوري 

 فعاليت نمايند.

( نيازسنجي و تعداد كميسيون هاي داوري و زمان برگزاري كالسهاي كميسيون داوري در سطح كشور 3-18

 حصار كميته داوران انجمن جوجيتسو ميباشد.فقط در اختيار و ان

( بعد از اتمام دوره به كليه نفرات گواهي شركت در دوره داده مي شود و نفرات برگزيده بعد از قبولي در 4-18

 كالس كميسيون هاي داوري به نفرات برگزيده در آزمون گواهينامه اعطا مي گردد.

 ينگ داورانفصل هشتم: رنک

 ينگ: رنک19ماده 

بمنظور حفظ حرمت و احترام متقابل بازيكنان، مربيان، سرپرستان، كادر اجرائي، فني و داوران و پاسداري از 

عدالت و مبارزه جوانمردانه با توجه به قوانين و مقررات انجمن جوجيتسو جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون 

لف جوجيتسو توسط كميته داوران سابقات مختكليه داوران جوجيتسو در كليه رويدادها و م jjifجهاني جوجيتسو 

 ينگ مي كردند و رتبه بندي مي گردند.رنك

دادها و مسابقات آينده ينگ داوران انحصاراً فقط توسط كميته داوران اعالم و نحوه گزينش داوران در رويرنك

 ينگ اعالم شده از طريق كميته داوران ميباشد.براساس رنك

كليه داوراني كه اين رتبه را در رويدادها و مسابقات مختلف كسب نمايند بصورت  (A)ينگ رنک( 1-19
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 مستقيم در رويدادها و مسابقات بعدي از طرف كميته داوران انجمن دعوت به همكاري مي گردند.

ر كليه داوراني كه اين رتبه را در رويدادها و مسابقات مختلف كسب نمايند با توجه به نظ (B)ينگ رنک( 2-19

كميته داوران و هيئت جوجيتسو استانهاي مربوطه در رويدادها و مسابقات بعدي يا از طرف كميته داوران 

 هيئت دعوت به همكاري مي گردند.جوجيتسو دعوت و يا از سهميه استان با توجه به نظر 

د با توجه به نظر كليه داوراني كه اين رتبه را در رويدادها و مسابقات مختلف كسب نماين (C)ينگ رنک( 3-19

به شرايط رويدادها و كميته داوران و هيئت جوجيتسو استانها و سهميه استان مربوطه در صورت نياز و با توجه 

مسابقات و هماهنگي كامل داوران در رويدادها و مسابقات بعدي به همكاري مي گردند اين داوران حتماً بايد در 

 رويدادها و مسابقات بعدي شركت نمايند.كالس هاي بازآموزي داوران براي شركت در 

كليه داوراني كه اين رتبه را در رويدادها و مسابقات مختلف كسب نمايند با توجه به نظر  (D)ينگ رنک( 4-19

كميته داوران از ليست داوران در سال ورزشي جاري حذف و در صورتي دوباره به ليست داوران جهت حضور 

ري در سطح در رويدادها و مسابقات بعدي دعوت مي گردند كه حتماً در يكي از كالس هاي بازآموزي داو

كشور شركت نمايند و رنگينگ و نظر كميته داوران در خصوص ايشان با توجه به شرايط داوري و حضور 

 نامبرده در كالس هاي بازآموزي تغيير نمايد.

در هر رويداد يا مسابقه در سطح كشور بعنوان داور دعوت شده كميته داوران انجمن دعوت و داور برتر  تبصره:

 ها نمي باشد.شامل سهميه استان

 فصل نهم: تخلفات و تنبيهات انضباطي

ينگ داوران در رويدادها و مسابقات مختلف توسط كميته داوران كليه داوران با توجه به رنك تبصره مهم:

ويدادها و مسابقات آتي ينگ( و حضور و يا عدم حضور داور در رشتباهات داوري رتبه بندي شده )رنكبراساس ا

 م شده ميباشد.ينگ اعالبراساس رنك
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 : تنبيهات20ماده 

كميته داوران انجمن جوجيتسو بمنظور حفظ حركت و احترام متقابل و پاسداري از عدالت، با تخلفات انضباطي 

 داوران مرتبط با اين كميته براي آنها تنبيهات زير را متناسب با نوع تخلفات اعمال ميكند.

 ( تذكر.1-20

 درج در پرونده.( توبيخ شفاهي يا كتبي با 2-20

 تا كليه مسابقات كشور در يك سال ورزشي.( محروميت از يك مسابقه 3-20

 ( تنزل درجه داوري با تصويب كميته داوران انجمن جوجيتسو.4-20

كارت داوري با نظر كميته داوري انجمن و تصويب هيئت رئيسه ( حذف از ليست داوران كشور و ابطال 5-20

 مي ايران.انجمن جوجيتسو جمهوري اسال

 : نوع تخلف21ماده 

( در صورت عدم حضور بموقع داور به هر دليلي در جلسه هماهنگي داوران در روز قبل از رويدادها و 1-21

مسابقات و زمان تعيين شده در بخشنامه ارسالي و اطالع رساني توسط انجمن جوجيتسو كميته داوران و هيئت 

هنگي داوران براي بار اول عدم حضور داور جهت قضاوت در روز هاي استانها جهت حضور داور در جلسه هما

 اول مسابقات و در صورت تكرار مدت محروميت به دو برابر افزايش مي يابد.

( مصاحبه با رسانه ها گروهي و استفاده از فضاي مجازي حين و يا بعد از مسابقه راجع به قضاوت خود و 2-21

داوران و يا مسابقات بدون مجوز كميته داوران براي نوبت اول يا داوران ديگر و اظهارنظر در خصوص 

 محروميت يك تا شش ماه و نوبت بعدي از شش تا يك سال محروميت و حذف از ليست داوران.

( قضاوت در مسابقات بدون مجوز كميته داوران انجمن و يا كميته داوران استانها براي نوبت اول تذكر و 3-21

ماه و خروج از ليست داوران در  6كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار محروميت تا يا توبيخ شفاهي و يا 

 سال جاري ورزشي.
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 تنبيهات فوق الذكر به تشخيص كميته ميتواند در كليه مسابقات استاني و كشوري تسري يابد. :1تبصره 

فرد را پس ازتحمل نيمي از  در صورت احراز تنبيه يا احراز لياقت مجدد داور، كميته حق دارد :2تبصره 

 محروميت ببخشد و يا حكم را به حالت تعليق درآورد.

 در صورت تكرار، موارد مذكور، محروميت هاي پيش بيني شده تشديد خواهد شد. :3تبصره 

 كليه محروميتهاي مندرج در اين آئين نامه مربوط به فصل فعال مسابقات ميباشد. :4تبصره 

 فصل دهم : موارد پيش بيني نشده 

 : موارد پيش بيني نشده23ماده 

براي مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است كميته داوران ميتواند به شرط عدم نقض موارد 

 مندرج در اين آئين نامه تصميمات خاص را اتخاذ نمايد.
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 جوجيتسوضميمه آئين نامه كميته داوران 

 جمهوري اسالمي ايرانJJIF جوجيتسو  انجمن

 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه سه ملي9ماده 

 الف: شرايط اختصاصي

 جمهوري اسالمي ايران. ش( عضويت در سامانه كارت هوشمند فدراسيون جودو، جوجيتسو و كورا1-9

 سال سن. 20( داشتن حداقل 2-9

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان يك از انجمن جوجيتسو 3-9

 ( داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.4-9

 ( شركت در دوره و موفقيت در آزمون مربوطه.5-9

 مطابق سرفصلهاي زير: ساعت( 32)بمدت ب: دروس تئوي و عملي 

 )ساعت( مدت زمان آموزش نام درس رديف

 12 مقررات داوري )تئوري(تشريح قوانين و  1

 12 تجزيه و تحليل امتيازات و خطاهاي جوجيتسو )تئوري و عملي( 2

 4 آشنائي با قوانين و مقررات مسابقات جوجيتسو )نئوري( 3

 4 بررسي و تجزيه تحليل داوري در مسابقات رسمي )سمعي و بصري( 4

% از نمرات 70ملي جوجيتسو در صورت كسب حداقل  3شركت كنندگان در دوره داوري درجه  تبصره:

 داوري خواهند شد. 3دروس تئوري و عملي موفق به اخذ گواهينامه قبولي درجه 
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 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه دو ملي10ماده 

 الف: شرايط اختصاصي

 فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش جمهوري اسالمي ايران.عضويت در سامانه كارت هوشمند  10(-1

 سال سن. 22( داشتن حداقل 2-10

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان دو از انجمن جوجيتسو 3-10

استان براساس فعاليتهاي  جوجيتسو( داشتن حداقل دو سال فعاليت داوري در درجه سه به تائيد هيئت 4-10

 چه داوريثبت شده در دفتر

 ( داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.4-10

 ( شركت در دوره و موفقيت در آزمون مربوطه.5-10

 مطابق سرفصلهاي زير: ساعت( 30)بمدت ب: دروس تئوي و عملي 

 )ساعت( مدت زمان آموزش نام درس رديف

 10 تشريح قوانين و مقررات داوري )تئوري( 1

 10 خطاهاي جوجيتسو )تئوري و عملي(تجزيه و تحليل امتيازات و  2

 4 آشنائي با قوانين و مقررات مسابقات جوجيتسو )نئوري( 3

 2 بررسي و تجزيه تحليل داوري در مسابقات رسمي )سمعي و بصري( 4

 2 كمكهاي اوليه )تئوري و عملي( 5

 2 حقوق ورزشي 6

% از نمرات 75ملي جوجيتسو در صورت كسب حداقل  2شركت كنندگان در دوره داوري درجه  تبصره:

 داوري خواهند شد. 2دروس تئوري و عملي موفق به اخذ گواهينامه قبولي درجه 
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 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه دو ملي11ماده 

 الف: شرايط اختصاصي

 فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش جمهوري اسالمي ايران.عضويت در سامانه كارت هوشمند  (1-11

 سال سن. 24( داشتن حداقل 2-11

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان دو از انجمن جوجيتسو 3-11

استان براساس فعاليتهاي  جوجيتسو( داشتن حداقل دو سال فعاليت داوري در درجه سه به تائيد هيئت 4-11

 چه داوري.ثبت شده در دفتر

 ( داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.4-11

 ( شركت در دوره و موفقيت در آزمون مربوطه.5-11

 مطابق سرفصلهاي زير: ساعت( 30)بمدت ب: دروس تئوي و عملي 

 )ساعت( مدت زمان آموزش نام درس رديف

 8 تشريح قوانين و مقررات داوري )تئوري( 1

 8 خطاهاي جوجيتسو )تئوري و عملي(تجزيه و تحليل امتيازات و  2

 8 بررسي و تجزيه تحليل داوري در مسابقات رسمي )سمعي و بصري( 3

 4 آشنائي با قوانين و مقررات مسابقات جوجيتسو )نئوري( 4

 2 كمكهاي اوليه )تئوري و عملي( 5

 2 حقوق ورزشي 6

% از نمرات 80شركت كنندگان در دوره داوري درجه يك ملي جوجيتسو در صورت كسب حداقل  :1تبصره 

 داوري خواهند شد. 1دروس تئوري و عملي موفق به اخذ گواهينامه قبولي درجه 

داوران داراي گواهينامه درجه يك ملي در صورتي كه فعاليت هاي مطلوب داوري بوده و شايستگي  :2تبصره 

ماه براي شركت در دوره داوري ممتاز ملي از تقليل  12ته انجمن به تصويب برسد حداكثر تا آنان توسط كمي

 زمان استفاده خواهند كرد.
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 : شرايط اختصاصي دوره داوري درجه ممتاز ملي12ماده 

 الف: شرايط اختصاصي

 ايران.( عضويت در سامانه كارت هوشمند فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش جمهوري اسالمي 1-12

 سال سن. 25( داشتن حداقل 2-12

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان دو از انجمن جوجيتسو 3-12

( داشتن حداقل سه سال فعاليت داوري در درجه سه به تائيد هيئت جوجيتسو استان براساس فعاليتهاي 4-12

 ثبت شده در دفترچه داوري.

مبني بر فعاليت مستمر در امر داوري و شركت در ( ارائه گواهي از كميته داوران انجمن جوجيتسو 5-12

 سمينارها و كارگاههاي آموزشي.

 ( داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.4-11

 ( شركت در دوره و موفقيت در آزمون مربوطه.5-11

 :مطابق سرفصلهاي زير ساعت( 30)بمدت ب: دروس تئوي و عملي 

 )ساعت( مدت زمان آموزش نام درس رديف

 8 تجزيه و تحليل امتيازات و خطاهاي جوجيتسو )تئوري و عملي( 1

 8 بررسي و تجزيه تحليل داوري در مسابقات رسمي )سمعي و بصري( 2

 2 آشنائي با اصطالحات انگيسي و فرهنگ داوري جوجيتسو 3

 4 )نئوري(آشنائي با قوانين و مقررات مسابقات جوجيتسو  4

 2 كمكهاي اوليه )تئوري و عملي( 5

 2 حقوق ورزشي 6

% از نمرات 85ملي جوجيتسو در صورت كسب حداقل ممتاز شركت كنندگان در دوره داوري درجه  :تبصره

 داوري خواهند شد. ممتازدروس تئوري و عملي موفق به اخذ گواهينامه قبولي درجه 
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 )قاره اي( جوجيتسو: شرايط اعزام به دوره داوري بين المللي 13ماده 

 الف: شرايط اختصاصي

 ( عضويت در سامانه كارت هوشمند فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش جمهوري اسالمي ايران.1-13

 سال سن تمام. 45سال و حداكثر  25( داشتن حداقل 2-13

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان چهار از انجمن جوجيتسو 3-13

( داشتن تجربه كافي و فعاليت داوري به تائيد هيئت جوجيتسو استان براساس فعاليتهاي ثبت شده در 4-13

 دفترچه داوري.

ي و شركت در ( ارائه گواهي از كميته داوران انجمن جوجيتسو مبني بر فعاليت مستمر در امر داور5-13

 سمينارها و كارگاههاي آموزشي و قضاوت در مسابقات رسمي.

 داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم. (6-13

 ( آشنائي با زبان انگليسي يا فرانسه.7-13

 ( موفقيت در آزمون  ورودي كه به صورت مصاحبه عملي و آزمون كتبي برگزار خواهد شد.8-13

 موارد آزمون:

 يسي يا فرانسه )در حد متوسط(.* آزمون با زبان انگ

 * آزمون تکنيکي از فنون رسمي جوجيتسو

 * آزمون از قوانين و مقررات داوري جوجيتسو به صورت عملي و تئوري.

برگزيدگان در آزمون ورودي داوري بين المللي براساس شايستگي ها و كسب بيشترين امتياز به دوره  تبصره:

 هاي بين المللي اعزام خواهند شد.
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 : تربيت مدرس داوري17ماده 

 الف( شرايط اختصاصي

 ( عضويت در سامانه كارت هوشمند فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش جمهوري اسالمي ايران.1-17

 سال تمام. 35( داشتن حداقل 2-17

 ايران. jjif( داشتن حداقل كمربند مشكي دان پنج از انجمن جوجيتسو 3-17

فعاليت داوري به تائيد كميته داوران انجمن جوجيتسو براساس فعاليتهاي ثبت ( داشتن تجربه كافي و 4-17

 شده.

 ( داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي.5-17

( همكاري مستمر با كميته داوران و انجمن جوجيتسو مبني بر فعاليت مستمر در امر داوري و شركت در 6-17

 اي ورزش جوجيتسو.سمينارها و كارگاههاي آموزشي و قضاوت در رويداده

 ( حسن شهرت و اخالق در جامعه جوجيتسو كشور.7-17

 ( شركت در دوره و موفقيت در آزمون مربوطه.8-17
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 مطابق سرفصلهاي زير:ساعت(  40)بمدت ب( دروس تئوري و عملي 

 نام درس رديف

 قدرت بيان و نحوه تدريس 1

 آموزشيتوانائي اداره كردن و برگزاري كالس هاي  2

 ارائه نظم و انضباط فردي مدرس 3

 آموزش و آشنائي كامل با تكنيك هاي ورزشي جوجيتسو 4

 آموزش و آشنائي كامل با قوانين داوري جوجيتسو 5

 آموزش و تحليل امتيازات و خطاهاي جوجيتسو 6

 آموزش و تحليل داوري بصورت )سمعي و بصري( 7

 فرهنگ داوري جوجيتسوآشنائي با اصطالحات انگليسي و  8

 آشنائي با قوانين و مقررات مسابقات جوجيتسو )تئوري( 9

 كمكهاي اوليه )تئوري و عملي( 10

 آشنائي با حقوق ورزشي 11

شركت كنندگان در دوره مدرسي داوري جوجيتسو در صورت قبولي در دروس تئوري و عملي و تائيد تبصره: 

 گواهينامه قبولي مدرس داوري خواهند نشد.كميته داوران انجمن موفق به اخذ 
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1فرم شماره   

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايرانJJIF جوجيتسو  انجمن

 ايران jjifكميته داوران جوجيتسو 

فرم درخواست مجوز برگزاري درجه داوري درجه ......../ سمينار داوري/ كالس بازآموزي داوري/ كارگاههاي 

 آموزش داوري.

 استان .......................نام 

با توجه به اينكه داوران اين استان واجد شرايط شركت در دوره هاي داوري درجه ............./ سمينار داوري/ 

كالس بازآموزش داوري/ كارگاههاي آموزش داوري مي باشند، لذا خواهشمند است برابر آئين نامه، مجوز 

 برگزاري دوره را صادر فرمائيد.

 ........................................ مكان برگزاري .................................................................................................. زمان پيشنهادي

 امكانات آموزشي موجود:

 .10*10اقل يك تخته تاتامي تخصصي با حد –سالن جوجيتسو يا جودو با تاتامي مناسب براي دوره فني  -1

 نفر. 30مكان مناسب براي برگزاري دروس تئوري با امكانات آن براي حداقل  -2

امكانات سمعي و بصري )دوربين، ال سي دي، لپ تاپ، سيستم صوتي و امكانات فيلم برداري و  -3

 تصويربرداري(.

 در صورت امكان تهيه خوابگاه براي داوران استانهاي ديگر. -4

 امضا رئيس هيات استان امضا رئيس كميته داوران استان
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4فرم شماره   

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايرانJJIF انجمن جوجيتسو 

 ايران jjifكميته داوران انجمن جوجيتسو 

 فرم ثبت نام دوره هاي آموزشي داوري

 تاريخ برگزاري:            لغايت         نام دوره ............... استاني/ كشوري                                     محل برگزاري:                                      
 شماره تلفن مدرك تحصيلي درجه كمربند استان متولد كدملي نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
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3         

4         

5         

6         
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11         

12         

13         

14         

 
 نام و امضاء رئيس كميته نام و امضاء مسئول ثبت نام
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 بسمه تعالي

 3 شماره فرم                                                                               ايرانجمهوري اسالمي JJIF انجمن جوجيتسو 

 ايران jjifكميته داوران انجمن جوجيتسو 

 حداقل نمره قبولي:  جدول ارزيابي كالس هاي ارتقاء درجه داوري                                                                

 ري:            لغايت           تعداد شركت كننده:       نفركالس داوري درجه ............ استاني/ متمركز كشوري           محل برگزاري:                                          تاريخ برگزا

نام و نام  رديف

 خانوادگي

درجه 

 درخواستي

 آيتم هاي ارزيابي استان

تشخيص  رسايي صدا اونيفورم

 امتياز

تشخيص 

 اخطارها

عالئم و 

 اشارات

مديريت 

 مسابقه

تست 

 كالسي

آزمون  انضباط

 كتبي

جمع 

 كل

 نتيجه

1    4 3 3 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 20   
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 امضاء مدرس/ ممتحن  نام و نام خانوادگي مدرس/ ممتحن
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2فرم شماره   

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايرانJJIF انجمن جوجيتسو 

 ايران jjifكميته داوران انجمن جوجيتسو 

 حضور و غياب در دوره هاي ارتقاء داوري

 تاريخ برگزاري:                 لغايت                                            عنوان دوره: ارتقاء درجه ........                                                          محل برگزاري                        

م نام و نا رديف

 خانوادگي

 13جمعه:    /    /    13پنج شنبه:    /    /    13چهارشنبه:    /    /    13سه شنبه:    /    /    استان

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 امضاء مدرس/ ممتحن  نام و نام خانوادگي مدرس/ ممتحن


