
 مسابقات شمشیربازی جدول نویسی
 

 باسعلی فاریابیع
 

جدول نویسی مسابقات انفرادی و تیمی آگاه باشند.  ةاصول اولی هرگونه مسابقاتی ازشرکت کننده در  داوران، مربیان و بازیکنانضروری است که 

 ودخ ةاجرا و سازماندهی مسابقات اولی ةبتوانند از عهدبه آنها منتقل شود تا اینکه خودشان  این اطالعات باید در آغار دوره های آموزش مبتدیان

 توجه کنید:جدول نویسی شمشیربازی ل مهم واص به حالبرآیند. 

 

 
 

 )پول( جدول انفرادی
وانین ق با توجه بهچیده می شود. و و یا باشگاهی  استانی ،که دور مقدماتی نامیده می شود بر اساس رده بندی کشوری انفرادیمسابقات اول دور 

جدول قرار گیرند، مگر اینکه تعداد دو بازیکن هم ملیت، هم استانی و یا هم باشگاهی نمی توانند در یک  FIEفدراسیون جهانی شمشیربازی 

 د.شداد جدول های مسابقة مورد نظر باتیم بیشتر از تعبازیکنان شرکت کننده از هر 
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 های جدول انفرادییژگی و
 شرح زیر می باشد:ه فرمول تعداد بازی های یک جدول )پول( ب 

X = Y × (Y – 1) ÷ 2 

X و است تعداد کل بازی ها ةنشان دهند ،Y 6در یک جدول بنابراین . باشد می تعداد بازیکنان شرکت کننده در پول ةنشان دهند 

  15 = 2 ÷ (1 – 6) × 6   بازی  نفره تعداد بازی ها می شود:

 پول( نوشته شده است. جدول ةترتیب بازی ها در زیر برگعموال م( 

  شماره های سمت چپ پول توجه کنید.برای یافتن خانه های بازی مورد نظر همیشه به 

( همان خط یک نقطه بگذارید، سپس به 4ستون ) ة( را پیدا کنید و در مرکز خان1) ابتدا خط 4 -1مثال: برای یافتن خانه های بازی 

 ( همان خط یک نقطه بگذارید.1) ةشمار ةدر مرکز خان ( بروید و4خط شماره )

 شود ثبت باید 4 – 1بازی  ةنتیج این همان دو خانه ای است که. 

  هر بازیکن نوشته می شود.  ةشده در خان زدهبه یاد داشته باشید که ضربه های 

 .بعد از اعالم هر بازی شماره های آن بازی در ترتیب بازی ها زیر برگه پول را خط بزنید 

 V کن در زیباخت با ةنشان 4تا  1ده است. و شماره های زضربه به حریف  5مورد نظر  برد بازیکن می باشد؛ یعنی بازیکن ةنشان دهند

 بازی مورد نظر می باشد.

 بوده است. 5/1بازی  ةار کرده است، و نتیجذاگو (4)ضربه به  1بازی را با  (5)نگاه کنید. می بینید که  باال به پول تکمیل شده 

 ةضربه به پایان برسد نتیج 5تر از بازی با کم که صورتی در V3, V2, V1  یاV4 و تعداد  ،ن برنده ثبت می شودبازیک ةدر خان

 1/3 ة( بازی را با نتیج1د که بازیکن )به جدول باال نگاه کنید، می بینی مورد نظر او ثبت می شود. ةدر خان های بازیکن بازنده ضربه

 ( ثبت شده است.7برای بازیکن ) 1( و 1برای بازیکن ) V3این نتیجه بازی بصورت ( برده است، بنابر7از بازیکن )

 ول در جد پولضربه در پایین  ةشود یک خط جلوی نام بازیکن زنند توجه داشته باشید که در هر بازی برای هر ضربه ای که زده می

ی مباشد یک خط مایل روی چهار خط قبلی کشیده پنجم )پایانی(  ةضرب ،شود. و در صورتی که ضربهمی ترتیب بازی ها، کشیده 

 .استپایان بازی  ة، که نشان دهندشود

 برای بازیکن برنده  3/3مساوی، برای مثال:  ةان یک بازی در وقت اضافی با نتیجدر صورت پایV3  را  3و برای بازیکن بازنده تنها

 بنویسید.

 نزلة مشرکت کننده در آن جدول باید برگه پول را امضا کنند. این امضا به  توجه داشته باشید که پس از پایان هر جدول شمشیربازان

نابراین ج قابل قبول نخواهد بود. به اعتراض متعاقبی در مورد آن نتایگون هیچ ، در نتیجهج ثبت شده در آن برگه می باشدپذیرفتن نتای

 ج را کامال بررسی نمایند.تاینید که قبل از امضای آن برگه نباید به ورزشکاران خود اکیدا توصیه ک
 

 
 

 بازیکنان مقدماتی شاخص های رده بندی
 ردن بازیکنان صعود کننده بهاین رده بندی برای مشخص کو کار می رود. ه ین شاخص ها برای رده بندی بازیکنانی که بردهای مساوی دارند با

 بسیار مهم می باشد. مسابقات بعدی ةمرحل
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 V/Mتفاضل 

 V بازیکن و تعداد برد هر  ةنشان دهندM پول می باشد. این تفاضل با تقسیم  بازیکن در انجام شدة تعداد بازی های ةنشان دهند

 جدول به دست می آید. بازیکن در های  ر تعداد بازیبتعداد برد 

 بازیکنان دیگر قرار می گیرد. ةمتیاز بیشتری داشته باشد در مقدمبازیکنی که در این شاخص ا 

 ( با 5به جدول باال نگاه کنید، خواهید دید که بازیکن )اول جدول را به دست آورده است. برد رتبة 6 

 HS – HRتفاضل 

 ر صورت تساوی در شاخص دV/M  بازیکنان با شاخص بعدی کهHS – HR  یعنی ضربه های زده منهای ضربه های می باشد(

به  بازیکنان ةاشد در مقدمه قرار می گیرد و بقیخورده( رده بندی می شوند. هر بازیکنی که در این شاخص تفاضل بهتری داشته ب

 )شاخص بهتر( رده بندی می شوند. ترتیب اولویت

  این تفاضل در جدول هایی که به زبان فرانسه نوشته شده اند به صورتTD – TR .ذکر می شود 

  د مرحله تفاضل برد مساوی دارند، وار 5 و 2که بازیکنان  توجه کنید، می بینید چون صفحة اولدوباره به جدولHS – HR شوند،  می

 در جایگاه چهارم قرار گرفته اند. پایین تر( با توجه به تفاضل 5سوم و بازیکن ) ( تفاضل بهتری دارد در رتبة2بازیکن ) از آنجایی کهو 
 

 ضربه های زده

 بیشتری داشته باشد در مقدمه قرار می گیرد. ةزد ةر صورت تساوی در دو شاخص قبلی هر بازیکنی که ضربد 
 

 حذفی جدول 
حذف  ،می شودچیده  ضعف و قدرت ساسا برکه ، رنکینگ پایین مسابقه کل بازیکنان %32الی %22رده بندی دور اول )پول(  رده از اعالمپس 

 در جدول حذفی استاندارد چیده می شوند. بازیکنانی و باق گردندمی 
 

 قرعه
 ه ب حذفیجدول کامال با هم مساوی باشند، جایگاه آنها در  رده بندی جداول انفرادیدو یا چند بازیکن در سه شاخص  ی کهر صورتد

 گردد. تعیین میقرعه  ةوسیل

 آنها همة هیچ کدام از آنها حذف نشده و ،داشته باشندذف شدن قرار در مرز ح افتد کهیاتفاق ب آخر برای بازیکنانی درصورتی که مورد 

 .تعیین می شودعه رگاه آنها در جدول حذفی بر اساس قمی کنند و جایبه دور بعدی صعود 
 

 بندی نهاییده ر
 

در رده بندی  نهاآو جایگاه  اند در آن حذف شده انکه بازیکن مرحله ای با توجه به مسابقه (overall)نهایی  رنکینگ ،بازی ها کلیة از پایانپس 

 چیده می شود. مقدماتی
 

 ، در رنکینگ نهایی ردة مساوی می گیرند.باشندپول ردة مساوی داشته دور  رده بندی مقدماتیصورتی که دو بازیکن یا بیشتر در ر د
 

 جدول تیمی
 

ت انفرادی مسابقا رده بندی تیمی کسب شده درتیمی کشوری بر اساس مسابقات جدول توجه به آیین نامة مسابقات فدراسیون شمشیربازی با 

تعیین می شرکت کنندة هر تیم  4بازیکن برتر  3شده توسط  کسب های جایگاهمجموع  رده بندی بر اساس. این رویداد چیده می شودهمان 

 .یمی که کمترین مجموع را داشته باشد در صدر قرار می گیردتهر . بنابراین شود
 

  موع امتیازها، تیمی که برترین ردة انفرادی را داشته باشد در صدر قرار می گیرد.تیم در مج 2صورت تساوی در 
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  نفر یا به ، استداشته شرکت کننده  3کمتر از در مسابقات انفرادی  شرکت کننده در مسابقات تیمی یها تیمیکی از صورتی که در

 ( تعلق می گیرد. 1ات انفرادی + قکننده در مساب کترتعداد ش)نفرات اضافه شدة جدید ردة 
 

 های جدول تیمیویژگی 
  تیم پس از انجام  2در بازی شرکت نمی کند. اسامی بازیکنان  وکه یک نفر بعنوان رزرو بوده  شودمی تشکیل بازیکن  4هر تیم از

جدول  ةت مخصوص ثبت اسامی در ابتدای برگ( در قسم6تا4 یا 3تا1و تعیین جایگاه تیم ) قبل از شروع بازی مراسم قرعه کشی

 نوشته می شود.

 تعداد بازی های یک بازی تیمی مساوی است با تعداد بازیکنان یک تیم ضرب ( 3در همان عدد می باشد  3 = 9). 

 اجرای بازی ها در جدول پرینت شده موجود می باشد. استاندارد ترتیب 

 اعضای تیم حریف بازی می کند. ةبا کلی هر بازیکن 

 15ضربه، بازی سوم تا سقف  12، بازی دوم تا سقف ضربه 5رد، یعنی بازی اول تا سقف ازی های تیمی بصورت رالی انجام می پذیب 

 ادامه پیدا می کند. ،ضربه، ...الخ

 
 

  ضربه به  5ان رسیده است. و بازیکن تیم اصفهان با به نفع تیم اصفهان به پای 15در جدول زیر می بینید که بازی سوم با سقف ضربه

ضربه به ثمر رسانده است. این بدان معنا است که تیمی که از نظر تعداد ضربات عقب  7سقف ضربه رسیده است اما بازیکن تیم تهران 

 د. مورد نیاز است، بزن به سقف ضربه های آن بازی تعداد ضربه ای که برای رسیدن می باشد می تواند هر
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 دو ستون مرکزی تعداد ضربه های هر بازیکن در در  .ستون در نظر گرفته شده است (4چهار )جدول تیمی  ةدر قسمت میانی هر برگ

بازی ثبت  هر پس از پایانمورد نظر کل ضربه های تیم  مجموع (کناریستون دیگر )دو ستون  دو در و ،هر بازی نوشته می شود

 شود. می

 پنجم بصورت مایل روی چهار تیک قبلی کشیده شود. کشیده می شود. تیک مربوط به ضربة برای هر ضربه یک تیک 

 مجاز  ةی شود و بازی بعد تا کسب سقف ضربدقیقه( نتیجه هرچه باشد در جدول ثبت م 3صورت اتمام وقت مجاز برای هر بازی ) در

 برای همان بازی ادامه پیدا می کند.

 حاصل  45نتیجة و  بازی(9بازی )توسط یکی از تیم ها می باشد. درصورت اتمام وقت مجاز  45از پایان بازی تیمی منوط به کسب امتی

 بازی خواهد بود. ةه ضربه های بیشتری زده باشد برندتیمی ک، نشده باشد
 

 (Team Form)لیست قرعه کشی تیمی 
 

ضور می شود. پس انجام قرعه کشی در ح نامیده می شود، پرینت Team Formتیمی اسامی نفرات تیم ها در فرمی که  در ابتدای هر مسابقة

قوم تیم خود را مر (ارنج) چیدمان فنی مسابقات، این فرم در اختیار کاپیتان هر دو تیم قرار داده می شود تا ةهر دو تیم توسط کمیتکاپیتان 

 نمایند:
 

 ( جدول قرار گرفته اند.6-4ین )ی( یا بخش پا3-1تیم در بخش باال )جایگاه تیم تعیین می شود. یعنی اینکه  ابتدا در این قرعه کشی 

 باالی ستون مربوط به هر بازی مرقوم می شود.قرعه در  ایننتیجة 

  ین جدول را به دست آورده استباالی جدول و در بازی با یزد قرعة پای تیم اصفهان در بازی با تهران قرعةمی بینید که  پاییندر فرم. 

  مورد نظر بصورت پرینت شده می باشد و نام حریف بصورت دستی ثبت شده است.دقت کنید که نام تیم 

 ا حریف، ن و آخرین بازی خود بترتیب بازی های تیمی همیشه در ذیل فرم تیمی موجود می باشد. بنابراین کاپیتان تیم با توجه به اولی

 د می نویسد. مربوط به آن بازی را در ستون مربوطه جلوی نام بازیکن انتخابی خو شمارة

 .معموال قوی ترین بازیکن تیم برای بازی آخر در نظر گرفته می شود و دو بازیکن دیگر به ترتیب در دو جایگاه بعدی قرار می گیرند 

 باالی جدول بازی اول و آخر توسط یک بازیکن انجام می شود. توجه داشته باشید که در قرعة 

  ه بهر بازی امضا می نماید. این امضا مربوط به  ی ستونیانتها م ثبت می شود، در خانةدر باالی فردر پایان کاپیتان تیم که نامش

 نخواهد شد. عواق مسابقات فنی ه تغییر متعاقبی مورد پذیرش کمیتةگون صحیح بودن آن ارنج می باشد و هیچ منزلة

 


