
 91در زمینة کاهش ریسک کووید FIEطرح جامع 

 وظایف شرکت کنندگان در مسابقات

 (22/4/9911) عباسعلي فاریابي :ترجمه

 اقدامات ایجاد با FIE رسمی رویدادهای سرگیری از هنگام در جهان سراسر در شمشیربازی جامعة از ممکن حد تا حمایت ،سند این از هدف

 کنندگان شرکت کلیة و است شده تأیید FIE اجرایی کمیتة توسط کلی طرحاین  .می باشد کنندگان شرکت کلیة سالمتی از محافظت برای ایمنی

 ملی مقامات العمل های دستورو  بهداشتی نیازهای کلیة با همراه باید طرح ،ضمن اینکه. آن هستند رعایتموظف به  FIE رسمی هایرویداد در

  .شود اجرا ،FIE رویداد میزبان کشور

 

 تشرک سایر و هاشمشیرباز این، بر عالوه. یابد می کاهش اوقات گاهی آن در فاصله بین دو بازیکن که رو است رو در ورزش یک شمشیربازی

 .باشند تعامل درو با آنها  نزدیک مربیان کمک و مربیان مقررات و دستور العمل ها به طبق باید کنندگان

 هر در و یشرط بدون هیچ پیش FIE رسمی رویدادهای ةکلی در شرکت کنندگان کلیة برای طرح این در مندرج اقدامات کلیة دقیق اجرای

 .است الزامی ظرفیتی

. ندبگیر تماس شده تعیین پزشکیمسئولین  با سریعاً باید ،هستند 91کووید   عالئم هرگونه دارای که  FIE رسمی رویدادهای در کنندگان شرکت

 شامل و شد، خواهد تلقی طرحاین  عمدی نقض ، FIE رسمی رویداد یک در 91کووید  عالئم نکردن گزارش و کردن فیخم کردن، پنهان

 خواهد شد. اجرا در حق آنها میزبان کشور قوانین و  FIE انضباطی قانونکلیة و  ،بوده متعاقب و فوری های مجازات

 مقدمه .9

 مقابله به مربوط FIE فدراسیون جهانی شمشیربازی در طرح کامل تفصیل به مراحل تمام. پردازد می کلی راهکارهای تشریح به فقط خالصه این

 .شود خوانده دقت با باید ، واست شده بیان 91کووید خطر با

 رعایت را ها دستورالعمل این باید رو این از و شود می محسوب کننده شرکت یک کند می شرکت FIE رسمی رویداد یک در که شخصی هر

 .کند
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 کنندگان شرکت کلیة حقوقي و اداری تعهدات .2

 ریسک کاهش طرح مطالب رئوس خواندن FIE گذاشتن به آنها. احترام و 

 91کووید به اجرای دستور العمل های مربوط بهنسبت  آگاهانه مسئولیت وو تعهد  امضا کردن فرم رضایت نامه. 

 پزشکی آزمایش از قبل غربالگری پرسشنامةی امضا و تکمیل. 

 کنندگان شرکت همة برای غربالگری اقدامات .9

 طول در همچنین و مسابقات محل یا نقل و حمل وسیلة به ورود از قبل کنندگان شرکت همة برای درجه حرارت اجباری بررسي 

 .رویداد

 بعدی های معاینهمشمول  ،91کووید عالئمداشتن  یا/  و سانتیگراد درجه 8/93 درجه حرارت با شده تست کنندگان شرکت 

 .شود جلوگیری شرکت آنها در مسابقات از است ممکن و می شوند

 شود می در نظر گرفته گذارند می سر پشت را دما تست که افرادی برای مشاهده قابل های برچسب. 

 کنید مشورت پزشک با عالمت اولین در و کرده بررسی را خود سالمتی وضعیت منظم و فعال بطور. 

 عمومي بهداشتي . اقدامات4

 کنند حفظ را یمتر 2 حداقل بهداشتي فاصلة باید کنندگان شرکت. 

 (مربیانگرم کردن )برای شمشیربازها و  و بازیموقع  در جزاست  اجباری برای همه صورت ماسک. 

 دگیر قرار استفاده مورد برگزار کننده پرسنل توسط باید محافظ شیلد. 

  بپوشند مصرف بار یک دستکش باید کنندگان شرکت نیاز صورت در محلی، مقررات بهبا توجه. 

 بگذارند اشتراک به کسی با را آن نباید و همراه داشته باشند را خود شخصي آب بطری باید کنندگان شرکت. 

 همراه داشته باشند خودکار شخصيمربوطه باید  اسناد امضای و کردن پر برای کنندگان شرکت. 

 شوند عفوني ضد هاازشمشیرب توسط مسابقه از قبل باید اسلحه و دستکش شمشیربازی، های ماسک. 

 کنند رعایت است، شده ارائه محلی های بهداشت نامه آیین توسط که را دیگری اقدامات هرگونه باید کنندگان شرکت. 

 مربوط به رسوم بازی . قوانین5

 شود می جایگزین سالم شمشیربازی با بازی پایان در دادن دست. (t.122) 

 ( داور تنها چک کردن وزنه و فیلر شمشیر قبل از شروع بازی و پس از هر بار مورد نیاز جهت کنسل کردن یک ضربهt.64, t.65, 

t.67, t.68 .را انجام می دهد ) 

 چک کردن سایر وسایل )ماسک، پالسترون، لباس و غیره( در کنترل اسلحه انجام می شود.

 نیز استفاده کنند شیلد محافظاز  ،ماسک صورت بر عالوه ،بازی باید طول در یا قبل سالح، رلتکن هنگام داوران. 

 شوند پردازش الکترونیکی صورت به ممکن، تا حد باید مصدومیت های گزارش و ،برگه های بازی های حذفی ،برگة پول. 

 انجام شود بهداشتی ة اجتماعیفاصل حفظ ویدیوچک باید با درخواست. 

 لهفاص حداقلمورد ضربه با رعایت  در بحث و کنند تحلیل و تجزیه( جداگانه) یکی یکی را ویدیو باید ویدئویی داور و اصلی داور 

 (t.61.3). شود انجام بهداشتی

  نیست مجاز دیگر کنندگان شرکت با تجهیزات گذاشتن اشتراکبه. 
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 کنند استفاده دستی کننده عفونی ضد مواد از بازی هر از بعد و قبل باید داوران. 

 تعویض کنند بازی هر از بعد را دستکش باید داوران مصرف، بار یک دستکش پوشیدن صورت در . 

 فریاد ،گرفتن آغوش ،پرسي با مشت لاحوا ،دادن دست: دهند اطالع شمشیربازها همه به را مربوطه های محدودیت باید داوران 

 .نیست مجاز وجهو غیره به هیچ  سیم دستکش، ماسک، تبادل. غیره و یک ضربه از بعد زدن

 کنند محدود شدت به را تیم یا شمشیربازی هر همراه افراد تعداد باید داوران .(t.47.2 و t.137) 

 شود نصب باید ها پیست محدودة اطراف در مؤثر موانع. 

 را به شدن کنترل نمایند مسئله این عوامل حراست باید. 

 کنند استفاده محافظ شیلد و دستکش ،ماسک صورت از ،باید جراحات درمان هنگام در مسابقات پزشکي کادر و پزشک. 

  ود.ش می از پشت خطوط گارد انجام تیم دو کاپیتاندر ابتدا و انتهای بازی تیمی تنها توسط  معارفه و سالم: تیم رویدادهایدر 

 باشد می ممنوع ثانوی اطالع تا هدایا مبادله. 

 باشد می ممنوع ثانوی اطالع تا ،و در هر زمان )چه روی پیست و چه در خارج از پیست( ضربه زدن از بعد زدن فریاد. 

 باشد می ممنوع بعدی اطالع تا پیست ترک از بعدتشویق بازیکن  یا ی بازیکن یا تیمپیروز پس از پیست به ورود. 

 باشد. می ممنوع بعدی اطالع تا تبریکبه منظور  دادن دست یا بوسیدن ،گرفتن آغوش 

 .شمشیربازها از پوشیدن ماسک صورت در مدت استراحت بین راندها معاف هستند 

 فاصله داشته باشند هاشمشیرباز از متر چهار حداقل باید شمشیربازی پیست محوطة داخل افراد کلیة استراحت، های دوره در. 

 کنند استفاده محافظ شیلدماسک صورت و از  باید اما خود قرار گیرند، شمشیرباز یمتر 2 فاصله در هستند مجاز مربیان. 

  شمشیربازی، هنگام در پوشیدن ماسک صورت توسط بازیکنبه در صورت نیاز FIE زمان و اصالح خواهد کرد را خود مربوطة قوانین 

 .در نظر خواهد گرفت هااستراحت شمشیرباز برای بیشتری ریکاوری

 

 

 

 


