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مقدمه
تمامى علومى که در تربىت بدنى و ورزش به کار مى روند در جهت رشد قابلىت ها و توانمندى هاى ورزشکاران براى 

اجراى بهتر آنان است، تا بتوانند با حداکثر آمادگى در مسابقات ورزشى شرکت نماىند. 
هر مسابقه اى اهمىت وىژه خود را دارد. از مسابقات بازى هاى المپىک که باالترىن سطِح مسابقات در رشته هاى مختلف 

ورزشى است تا پائىن ترىن سطح آن که مى تواند مسابقه بىن دانش آموزان ىک کالس دبىرستانى باشد.
براى برگزارى هر دوره از مسابقات ورزشى در هر رشته اى، نىازهاى فراوانى وجود دارد، که از حوصلٔه اىن مقدمه 
بىرون است. ولى ىکى از اصلى ترىن اىن نىازها پاسخ به اىن سؤال است که شرکت کنندگان در ىک دوره از مسابقات ورزشى 

به چه ترتىبى و طبق کدام قاعده در مقابل ىکدىگر قرار مى گىرند و به اصطالح با هم مسابقه مى دهند؟
با بررسى و شناخت شراىط، امکانات و تجهىزات، زمان موجود و نىروى انسانى  برگزارکنندگان مسابقات ورزشى، 
متخصص به برنامه رىزى مى پردازند. براى اىن کار از جدول هاى مسابقات ورزشى بهره مى گىرند. متناسب با مواردى که در 
باال ىادآورى شد، ىعنى زمان، امکانات مالى و تجهىزات موجود، تعداد شرکت کنندگان و … ىکى از انواع جدول هاى مسابقات 

ورزشى را انتخاب مى کنند، و با توجه به تعداد بازى هاى جدول و دىگر شراىط، تقوىم بازى ها را اعالم مى نماىند. 
برگزارکنندگان  برنامه رىزان، مجرىان و  به عنوان  بدنى و علوم ورزشى  تربىت  شما دانش آموزان عزىز رشتٔه تحصىلى 
آىندٔه مسابقات ورزشى در سطوح مختلف، نىاز به شناخت و آموزش اىن جدول ها دارىد تا در هنگام ضرورت و زمان برگزارى 
مسابقات متفاوت ورزشى بتوانىد با انتخاب نوع مناسب جدول و ترسىم صحىح و دقىق آن، بهترىن طراحى و برنامه رىزى را 

براى برگزارى مسابقات خود داشته باشىد.
در کتاب حاضر سعى شده است ضمن آشناىى شما با انواعى از جدول هاى مسابقات ورزشى در انتخاب مناسب و 
ترسىم دقىق آن ها توانمند شوىد. ىادآورى مى شود که همکاران محترم در امر تدرىس و انتقال مفاهىم کتاب، نقش اصلى را 
دارند. از همکارى آقاىان پورسلطانى و اردستانى که مجدانه در اصالح کتاب اىنجانب را ىارى نمودند، صمىمانه تشکر مى نماىد.
در پاىان، براى کلىٔه مدرسان محترم آرزوى موفقىت مى نماىد و ضمن تشکر بسىار از همکارى و همراهىشان، تقاضا 
دارد کاستى ها و نارساىى هاى مربوطه را با ارائٔه نظرات تکمىلى و اصالحى خود کاهش دهند و مؤلف را در ارتقاى هرچه بىش تر 

سطح کىفى کتاب در چاپ هاى بعدى ىارى نماىند. 



پىش گفتار
قبل از برگزارى هر دوره از مسابقات ورزشى دست اندرکاران و برگزارکنندگان آن مسابقات نىاز به شناخت عوامل 
متعددى دارند تا بتوانند با درنظرگرفتن کلىٔه شراىط موجود، به انتخاب بهترىن جدوِل مناسب با آن مسابقات اقدام نماىند. بنابراىن 

شناخت معىارها براى تصمىم گىرى در مورد انتخاب نوع جدول اهمىت وىژه اى دارد.
مدىر فنى هر مسابقه ورزشى، براى اىن که بتواند جدول مسابقات خود را انتخاب کند، باىد از شراىط و امکانات موجود 
شناخت کافى داشته باشد )که آن ها را نىازهاى انتخاب جدول مى نامىم( تا بر آن مبنا جهت برنامه رىزى و تعىىن نوع جدول اقدام 

نماىد.
         نىازهاى انتخاب جدول کدام اند؟

1ــ هدف برگزارى مسابقات
هدف برگزارى مسابقات ىکى از اصلى ترىن نىازها براى انتخاب نوع جدول مسابقات است و مى تواند شامل موارد 

زىر باشد:
الف ــ تعىىن قهرمان در کوتاه ترىن زمان

ب  ــ انتخاب بازى کنان )گاهى برگزارى مسابقات به جهت انتخاب بازىکن است.(
ج ــ بزرگ داشت فرد ىا ىک روز خاص

د ــ تعىىن قهرمان واقعى
هـ ــ تروىج، توسعه و گسترش ورزش ىا رشتٔه خاص ورزشى

ـ  شرکت کنندگان 2ـ
شراىط شرکت کنندگان در مسابقات ورزشى مى تواند در انتخاب نوع جدول مؤثر باشد.

الف ــ سن شرکت کنندگان
ب ــ سطح مهارتى و قابلىت هاى ورزشکاران شرکت کننده

ج ــ تعداد شرکت کنندگان )تىم ها و نفرات ورزشکار(

3ــ سطح مسابقات
سطح مسابقات ورزشى مى تواند ما را در انتخاب نوع جدول کمک کند.

الف ــ کالسى
ب ــ آموزشگاهى )منطقه، شهرستان، استان، کشور(

ج ــ باشگاهى )شهرستان، استان، کشور(
د ــ ملى

هـ ــ جهانى
و ــ بازى هاى قاره اى، بازى هاى المپىک

4ــ بودجۀ برگزارى مسابقات
بودجه اى که براى برگزارى مسابقات مشخص مى گردد مى تواند تأثىر مستقىم در نوع جدول و تعداد بازى ها داشته 

باشد. اىن بودجه به شکل هاى زىر مشخص مى شود.



الف ــ رسمى )مصوب(
ب ــ غىررسمى )از طرىق کمک نهادها، سازمان ها و کمک هاى مردمى(

ج ــ خود شرکت کنندگان

5 ــ زمان
ـ  زمان تعىىن شده براى برگزارى مسابقات )محدودىت هاى زمانى( الف ـ

ب ــ فصل برگزارى مسابقات
ج ــ وضعىت آب و هواىى محل برگزارى

6ــ مکان برگزارى مسابقات
ـ  سالن سرپوشىده ىا فضاى باز الف ـ

ب ــ دورى و نزدىکى محل مسابقات نسبت به محل اسکان ىا خوابگاه ورزشکاران
ج ــ استاندارد بودن مکان هاى ورزشى

د ــ عالقه مردم ساکن در محل برگزارى مسابقات نسبت به آن رشته ورزشى

7ــ امکانات و تجهىزات
امکانات و تجهىزات موجود در محل برگزارى مسابقات تأثىر به    سزاىى در انتخاب نوع جدول دارد.

الف ــ تعداد سالن هاى موجود مربوط به آن رشتٔه ورزشى، ىا زمىن هاى روباز، با توجه به رشتٔه مربوطه
به عنوان مثال؛ اگر برگزارى مسابقات به رشته ورزشى پىنگ پنگ مربوط باشد تعداد سالن ها و ىا تعداد مىزهاى پىنگ پنگ 

مى تواند در انتخاب جدول تأثىرگذار باشد.

8 ــ نىروى انسانى متخصص
نىروى انسانى متخصص در انتخاب جدول بازى ها مانند دىگر نىازهاى مسابقات ورزشى مى تواند در تعىىن نوع جدول 

مسابقات اهمىت داشته باشد.
الف ــ تعداد داوران از جهت کمىت و کىفىت کار

ب ــ تعداد افراد فنى برگزار کننده
با توجه به مطالب بىان شده، مدىران فنى با استفاده از داده ها و اطالعات درىافت شده و بررسى دقىق و عمىق هر ىک و 

اولوىت بندى شراىط و امکانات نوع جدول را انتخاب و ترسىم مى کنند و در پاىان به قرعه کشى مى پردازند.

هدف کّلى

آشناىى دانش آموزان با انواع جدول هاى مسابقات ورزشى و نحؤه ترسىم آن ها.


