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 قوانین جایگزینی بازیکن 

 :دارند را شمشیرباز یک تعویض امکان زیر مورد چهار در ی شرکت کنندهها تیم

 به دلیل مصدومیت. (1

 (.Playbookاجرایی مرقوم در دفترچة مقررات )طبق ضوابط  11به دلیل مثبت بودن تست کووید  (2

 به دالیل تاکتیکی. (3

 باشد. شده جریمه P سیاه کارت با تیم اعضای از یکی وقتی (4

 .پذیر نخواهد بود امکان دلیلی هر به هیچ تعویض دیگری ،بشود تعویضبازیکنی  باال دالیل از یک هر به که هنگامی

 جایگزین ورزشکاران ثبت نام فرآیند( 1

جد وا که فدراسیون های ورزشی. را معرفی کنند جایگزین ورزشکار یک ،گزینش شده اند که تیمی ةمسابق هر برای می توانند فدراسیون های ورزشی

 توکیو های بازیمرکزی دفتر  به شده تعیین مهلت طبق جایگزین ورزشکار هر برای را یةتأیید درخواست فرم باید هستند جایگزین ورزشکار یک الشرایط

 .شود ارسالنیز  FIE به می بایست از این درخواست نسخهیک  هضمن اینک کنند، ارسال 2222

 مسابقات و سالن های تمرین به دسترسی امکان فقط که کنند، می دریافت  Pورزشکار  عنوان به را "Ap" گروه ةیتأیید کارتآیدی  جایگزین ورزشکاران

 .خواهند داشت را شمشیربازی

 همچنین و کرده، معرفی را سهمیة خود ورزشکاران کلیة باید شرایط واجد فدراسیون های ورزشی ،(0201ژوئیه  5) 2222 توکیو نامثبت  مهلت تا پایان

 .یه بگیرندتأییدرا  تیمی مسابقات برای خود جایگزین ورزشکارانبرای 
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 دسترسی به محل مسابقات

( شمشیربازی) تنها یک رشتة ورزشیسالن های تمرین و مسابقات  به می توانند فقط شوندمی ثبت نام  "Ap" که بعنوان P ورزشکاران جایگزین

 .داشته باشند دسترسی

 .مستقر شوند خود تیم جایگاه در بایدP جایگزین ورزشکاران ،ة تیمیمسابق طول در

 .کنند می شرکت تیم معرفی مراسم در P جایگزین ورزشکاران

 به دلیل مصدومیت تعویض( 0

 .است شده داده شرح  ،FIE دهی مسابقاتسازمان قوانین  2 شمارة کتاب o.99.6  مادة شمارة در دیدگی، آسیب دلیل به تیم عضو یک یجایگزین شرایط

 :ذیل اعالم می گردد شرح به  2222 توکیو المپیک های بازی تیمی مسابقات در دیده آسیب ورزشکاران تعویض ةویژ قوانین

 1 شمارة شرو تحت خود فدراسیون مربوطة توسط که جایگزین ورزشکار یک با یا قبلی واجد الشرایط ورزشکار یک با است ممکن دیده آسیب ورزشکار یک

 :شود می مدیریت FIE توسط که شود می انجام زیر فرآیند طریق از جایگزینی. شود جایگزین ،است شده مشخص فوق

 : واجد الشرایط ورزشکار آسیب دیدگی تأیید( الف

 را او کند، ترک را برگزاری محل ورزشکار اینکه از قبل و دیدگی، آسیب از پس شخصاً FIE پزشکی( های) نماینده ،برگزاری محل در

 .دهد امانج موقع به را وظیفه این بتواند تا باشد داشته حضور محل در دائماً باید پزشکی افسر یک حداقل مسابقه طول در. کند می معاینه

 محل مثال عنوان به) است اتفاق افتاده آسیب آن در که محلی مسئول پزشکی افسر توسط شده امضا گزارش ،برگزاری محل از خارج

 .شود ارسال FIE پزشکی( های) ةنمایند برای تیم کاپیتان توسط وقت اسرع درو  حادثه از پس باید( دهکده یا تمرین

 شمشیرباز گیریکنار ،دیدگی آسیب آیا که دگیر می تصمیم FIE پزشکی( های) ةنمایند دیدگی، آسیب میزان و نوع دقیق بررسی از پس

 قسمت FIE پزشکی ةنمایند دو هر یا یک و کند می تکمیل را یتیم تعویض فرم تیم کاپیتان. خیر یا کند می توجیه را یتیم مسابقات از

 .کنند می امضا را فرم پزشکی تأیید

 .داشت نخواهد وجود تصمیم این علیه اعتراض حق. بود خواهد نهایی FIE پزشکی( های) نماینده توسط صدمه تعیین

 .بازی باشد ةآماد بالفاصله باید ،تیمی مسابقة در روند تأخیر ایجاد هرگونه بدون ،که در جایگاه تیمی خود قرار دارد جایگزین ورزشکار( ب

 ز اینکه اینپس ا. شود می ارسال نتایج پرسنل ثبت به فرم این سپس. دهد می تحویل فنی کمیتة به را تیم تعویض فرم نیز تیم کاپیتان( ج

 .یابد می ادامه است، داده رخ آن در آسیب که ای نقطه همان از مسابقه شد، انجام نتایج پرسنل به رسانی اطالع

 ای مسابقه همان طول در دوباره تواند نمی شود،می  جایگزین که بازیکنی. است مجاز مسابقات کل در تیم هر برای جایگزین یک فقط( د

 .بگیرد تیم در را خود جای مسابقات ةبقی

 (Playbookطبق ضوابط اجرایی مرقوم در دفترچة مقررات ) 11کووید  بودن تست مثبت به دلیل تعویض( 3

 FIE پزشکی ةنمایند و FIE  (CLO) 11کووید  رابط افسر توسط ظهر از بعد 4 ساعت حداکثر و تیمی رویداد هر از قبل روز یک حداکثر باید اطالعات

 .دهند می اطالع فنی کمیتة به مراتب را بالفاصله FIE پزشکی ةنمایند و CLO. شود دریافت
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 .دهد می ارائه فنی کمیتة به و تکمیل را یتیم تعویض فرم تیم کاپیتان حالت، این در

 ةقیب یا مسابقه همان طول در دوباره تواند نمی شود، جایگزین می که بازیکنی. است مجاز تیم هر برای جایگزین یک فقط مسابقات طول در

 .بگیرد تیم در را خود جای مسابقات

 تاکتیکی دالیل به تعویض( 0

 .است شده داده شرح FIE مسابقات قوانینکتاب دوم    o.99.5مادة  در شود، جایگزینمی تواند  تاکتیکی دالیل به تیم عضو یک آن در که شرایطی

 .انجام شود مسابقه طول در یا مسابقه شروع از قبل یا تواند می تاکتیکی دالیل به یجانشین

 .شود جایگزین تیم مسابقات دوباره در در بقیه یا مسابقه همان در تواند نمی شود جایگزین می که بازیکنی المپیک، های بازی در

 P سیاه کارت به دلیل گرفتن تعویض( 5

 کتاب اول  t.124در مادة  کرد، جایگزین را تیم اعضای از یکی تواند در آن می که شرایطی و ،P سیاه کارت با تیم عضو یک شدن جریمه صورت در تعویض

 .است شده داده شرح FIE قوانین مسابقات

 .مقدم است فوق قوانین بر و شود می اعمال توکیو 2222 المپیک های بازی برای زیر ةویژ قوانین

 .شود انجام یتیم های مسابقة بازی یکی از در بالفاصله تواند می ،جریمه شده است P سیاه کارت با که تیمی ورزشکار تعویض

 .بگیرد تیم در را خود جای مسابقات بقیه یا مسابقه همان در دوباره تواند نمی شود، می جایگزین P سیاه کارت دریافت دنبال به که بازیکنی

 (P سیاه کارت) 5 مورد و (تاکتیکی دالیل) 0 در مورد تعویض روش( 6

 فوق 1 وردم در شده داده توضیح روال طبق و خود فدراسیون مربوطة توسط جایگزین ورزشکار تعویض شود که جایگزین با بازیکن تواند می زمانی ورزشکار

 :شود می مدیریت FIE توسط که شود می انجام زیر فرآیند طریق از جایگزینی. باشد شده تایید

 .باشد می سابقهم در بازی ةآماد تاخیر هرگونه ایجاد بدون یتعویض شمشیرباز ند که کتایید می  و دهد می اطالع فنی کمیتة به تیم کاپیتان تعویض، از قبل

 .دهد می ارائه فنی کمیتة به و تکمیل را یتیم تعویض فرم تیم کاپیتان حالت، این در

 .دهد اطالع نیز همسابق داور و مقابل تیم کاپیتان به را جایگزین بازیکن باید فنی کمیتة. شود می ارسال نتایج ثبت لپرسن به بازی شروع از قبل فرم این

 قرعه کشی مسابقات و چیدمان فرمول،

 بازی های انفرادی

 .شوند می اجرا مستقیم حذف قالب در مسابقات کل

 .شود می اجرا ،ناقص 44 یحذف جدول یک صورت به و است سالح هر در شمشیرباز 36 تا 30 شامل تقریباً 2222 توکیو انفرادی مسابقات
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 اگر. شود می تعیین (www.fie.org/results-statistic/ranking)موجود در  FIE رسمی بندی رده آخرین براساس هاشمشیرباز ةاولی چیدمان

 شرح به مقدماتی کشی قرعه FIE ،باشند ردة مساویدارای  FIE رسمی بندی رده در یا و نباشند FIE رسمی شمشیربازان شرکت کننده دارای رده بندی

 :دهدمی  انجام را زیر

 شود. می انجام نفرات دارای رده بندی مساوی برای کشی قرعه ابتدا یک 

 ،رسمی بندی رده برای بازیکنانی که دیگر کشی قرعهیک  سپس FIE شود. می انجام ،ندارند 

 .شود می انجام جدول در موجود بازیکنان همه برای جفت جفت صورت به کشی قرعهیک  ،شدند اولیه بندی رتبهدارای  ة شمشیربازهاهم که هنگامی

 .شود می نیز انجام سوم مقام برای بازییک  و شوند می اجرا مستقیم حذف بصورت انفرادی رویدادهای

 بازی های تیمی

 تیمی بندی رده اساس بر ها تیم. نیز استفاده کنند P جایگزین ورزشکار یک از دنتوان می ضمن اینکه می شوند تشکیل شمشیرباز سه از ها تیم ةهم

 .شود می انجام کشی قرعه ،داسته باشند مساوی ردة ها تیم که جایی در. شوند می چیده سالح هر در FIE رسمی

 .گیرند می قرار 14 یا 8ی حذف جدول یک در  ،کننده شرکت های تیم تعداد به گیبست ،مسابقات این در ها تیم

 رسمی ییمت بندی رده آخرین در که جایگاهی به توجه با باشد، داشته تیم میزبان کشور اگر. کنند می حفظ کشی قرعه بدون را خود ةاولی بندی رده ها تیم

FIE گیرد می قرار یحذف جدول در دارد، مربوطه سالح در. 

 .شود می بازی انجام هشت تا پنج های مکان برای تعیین. دشو می اجرا حذفی فرمت با تیمی مسابقات تمام

 اجرایی مسابقات ضوابط

 مقررات. 1

 شود می بررسی انتظار اتاق در شده تعیین داوران توسط تیمی/  مسابقه انفرادی شروع از قبل شمشیرباز دو وست الکتریکی صحیح اندازة. 

 شود نمی پذیرفته اندازة وست الکتریک روی پیست دربارة اعتراضی هیچ انتظار، اتاق از پس از خروج بازیکنان که باشید داشته توجه لطفا. 

 نشان با سینه های محافظ FIE شوند می پذیرفته مردان مسابقات در. 

 انجام می شود قوانین با مطابق نیز پالسترون کنترلی. 

 . شمشیربازها0

 ی انفرادیبازی ها شروع از قبل دقیقه 02 باید ها شمشیربازی (T64-T32 )جدول یتیم مسابقات شروع از قبل دقیقه 52 حداکثر یا و 

T8-T16، سیم بی سیستم آزمایش و اندازی راه منظور به را، خود شمشیربازی ماسک LEDدهند تحویل انتظار اتاق در مسئول داوطلبان ، به. 

 05 باید نازشمشیربا و ها تیم ،(اپهپد انگشت برای سابر و  و فلوره مخصوص شرت تی) سیم بی به منظور بررسی تجهیزات و نصب سیستم 

 حضور داشته باشند. انتظار اتاق در مسابقه شروع از قبل دقیقه

 وصل  یمس بی دستگاه به و سالح بدن به سیم و به دست، دستکش که بصورتی باشد، بازی آماده کامالً باید شمشیرباز  بررسی این از بعد

 .باشد شده

 مرتب باشد قوانین باید طبق ضمن اینکه جوراب. باشند شدهبسته  باید کفش و بند ها زیپ همة. 

 شود حاصل اطمینان سر روی ماسک صحیح قرارگیری از و دنشو آزاد مسابقه طول در تا دشو بسته ایمن روشی به باید بلند موهای. 
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 جازم شروع بازی از قبل سالح تغییر. کنند انتخاب را برای مراسم معرفی سالحی که قصد دارند در آن بازی استفاده کنند باید شمشیربازها 

 .نیست

 باشند داشته حضور انتظار اتاق در شمشیربازی تجهیزات از خارج اضافی تجهیزات یا وسایل بدون شود می درخواست شمشیربازها از. 

 :است اجباری شمشیربازی ساک در آنها مقدار و زیر اضافی داشتن تجهیزات. 3

 3 عدد شمشیر یدکی 

 2  بدن یدکیسیم 

 1 دستکش یدکی 

 1 )وست الکتریکی یدکی همراه با نام چاپ شده در پشت وست )فلوره و سابر 

 1 ماسک شمشیربازی یدکی 

 2 )وایر ماسک یدکی )برای فلوره و سابر 

 مربیان لباس فرم. 0

 .نیست مجاز شرت تی. بپوشند را خود ملی بلند ساق ورزشی فرم لباس باید مربیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


