
  
Decathlon) گانه مردان ورزش ده ( وHeptathlon) 93-94 نهايي  )گانه زنان ورزش هفت

  :خالصه
 . شود  آناليز شده و نتايج معادل تخمين زده ميHeptathlon و Decathlonشود كه در آن نتايج  يك مقاله نوشته مي

  :توجه
» IAAF Scoring tables for men’s and women’s combined events competitions«:  زرددر اين تمرين، كتابچه

  .شود استفاده مي
 مقدمه

 Decathlonدانند چگونه امتيازدهي در مسابقات   مهم مانند مسابقات قهرماني جهان و المپيك، بسياري از مردم نميدر مسابقات ورزشي
كه چگونه عملكرد يك  شود به اين تر سواالت مربوط مي بيش).  را ببينيد1ضميمه (شود   براي زنان انجام ميHeptathlonبراي مردان و 

به همين دليل الزم است متني نوشته شود و اين موضوع به دقت . شود آيند مركب به امتياز تبديل ميهاي متنوع يك فر كار در بخش ورزش
آورد كه بتوان فرآيندهاي تركيبي جديدي را آزمايش كرد و تغييرات احتمالي را  چنين متني اين فرصت را فراهم مي. توضيح داده شود

  .اين متن بايد داراي شرايطي باشد. بررسي نمود
  

  ايط اوليه كليشر
 .اين متن بايد به راحتي براي مردم عادي قابل استفاده باشد -

 .تواند در اين امر سودمند باشد استفاده از نمودار مي. براي افزايش جذابيت، نبايد فقط از متن تشكيل شده باشد -

  . دارند در آن قرار داده شودتري  هايي بايد براي افرادي كه سواالت تخصصي ها، نمودارها و نوشته عالوه بر آن، ضميمه -
  

  شرايط اوليه خاص
   وقايع-1

هاي افزايشي و  ها و گراف و جدول) 2ضميمه  (Ulbrichtبخشي از اين متن، بايد به تاريخچه امتيازدهي، به خصوص به روش  -
 .كاهشي اشاره شده باشد

   .شوند داده شود بايد توضيحاتي در مورد جداولي كه امروزه استفاده مي -
  
  الحظاتي كه در مورد وقايع بايد مد نظر قرار گيرد م-2

تواند براي بحث و   مي1992هاي المپيك  هاي بازي داده. شوند بايد به روشني توضيح داده شوند جداولي كه امروزه استفاده مي -
 ) را ببينيد3ضميمه . (ها استفاده شود توجيه

هاي ورزشي  تك اين ماده هاي جهاني تك ركورد. شود در نظر گرفت م ميهايي را كه در هر ماده ورزشي انجا  بايد نتايج همه بازي -
 و هم براي زنان Decathlonاين موضوع را هم براي مردان در )  را ببينيد4ضميمه . (تواند استفاده شود براي همين منظور مي

د يا ورزشكاراني هستند كه در چند هاي تخصصي در آن ماده ورزشي هستن ها قهرمان آيا برنده.  در نظر بگيريدHeptathlonدر 
 ماده قهرمان هستند؟

 . و يا تفاوت عملكرد مردان و زنان بايد در نظر گرفته شودHeptathlon و Decathlonتفاوت  -

دو سرعت با مسافت ( متر 400تنها استثنا . هاي ورزشي انفجاري تشكيل شده است تر از ماده  جديد بيشDecathlonمسابقات  -
   چطور؟Heptathlonهاي ورزشي جايگاه ديگري از نظر عملكرد دارا هستند؟ در مورد  آيا اين ماده.  متر است1500و دو ) زياد

  
  .تواند در متن به كار رود زدن، كه نتايج آن مي  سواالت كمي براي محك-3

ابقات انتخابي آمريكا،  مسابقات المپيك قبلي را از دست داد زيرا او در مسDecathlon ،Dan O’Brienكننده  بهترين شركت -
كنند، اگر عدد خيلي  كنندگان خود عدد ارتفاع پرش را تعيين مي شركت. (در ماده پرش با نيزه در اولين انتخاب خود ناموفق بود

هايي مثل كشتي بادباني، بدترين   براي ورزش)شود تري بايد بپرند كه به از دست دادن انرژي منجر مي كم باشد، تعداد بارهاي بيش
آيا اين موضوع بايد به عنوان .  را در مسابقات نگاه داردO’Brienتوانست   اين موضوع مي.توانند ناديده گرفته شوند عملكردها مي

دهد؟ آيا اين امر موجب تغيير جدي در نتايج  تر بررسي شود يا زيبايي مسابقات تركيبي را كاهش مي يك پيشنهاد موثر، بيش



كنندگان، ماده ورزشي كه در آن ضعف دارد را رها  ته منفي اين است كه به اين ترتيب، شركتشد؟ نك المپيك سال گذشته مي
ها براي خود  تري را در يكي از ماده پذيرند كه ركورد ضعيف كنند و به جاي آن، اين ريسك را مي كنند و ديگر بر آن تمرين نمي مي

ارزش  هاي ورزشي هم  اين ترتيب كنار گذاشت اين است كه همه مادهتوان يك ماده ورزشي را به علت اين كه مي. به جاي بگذارند
 .هستند

هاي  روش. كننده دو نفري يا سه نفري طراحي كنيد هاي شركت  براي گروهDecathlonخواهيد مسابقاتي مانند  فرض كنيد مي -
ام دهد و سپس بهترين نتايج هر ماده هاي ورزشي را انج مثال هر يك از اعضاي گروه همه ماده. مختلفي براي اين كار وجود دارد

 با )3-3-4 مسابقات را تقسيم كنند يا 5-5يعني (هاي ورزشي را انجام دهد  يا اين كه هر يك تعدادي از ماده. مورد نظر قرار گيرد
د تيمي دو نفره يا توان  ميآيا هلند. ، تيمي بسازيد كه حداكثر امتياز را كسب كند1992استفاده از نتايج المپيك داده شده در سال 

 Robert deقطعا ( به تنهايي به دست آورد؟ Robert de Witكه بتواند امتيازي بيش از ) 5ضميمه (سه نفره داشته باشد 

Witعضو آن تيم چند نفره نبايد باشد  ( 

تواند از دو  مييك تيم ملي . موضوع ديگري كه كمابيش به اين بحث مربوط است، در نظر گرفتن مسابقات تركيبي جهاني است -
چه . (هاي در رابطه با محتواي ورزشي چنين مسابقات تركيبي باشد متن مورد نظر بايد شامل ايده. مرد و دو زن تشكيل شده باشد

 سنجيدهها  امتيازي و يا اين كه چگونه عملكرد مردها و زن(ها با هم مقايسه شوند  و روشي كه در آن تيم) هاي ورزشي و چرا ماده
   )شود

  
  مرينت

 را داشته 2 و 1هاي   بنويسيد كه شرايط اوليه كلي و شرايط خاص اشاره شده در شمارهHeptathlon و Decathlonاي در مورد  مقاله
  .مانده انجام شود تواند بسته به وقت باقي انتخاب مي.  نيز بپردازد3عالوه بر آن، مقاله بايد به حداقل يكي از موارد مطرح شده در شماره . باشد

  
  1ضميمه 
  :شود  ماده ورزشي انجام مي10 مربوط به مردان بوده و در دو روز و با انجام Decathlonمسابقات 

روز دوم روز اول
110 متر با مانع دو 100 متر سرعت دو

پرتاب ديسک پرش بلند
پرش با نيزه پرتاب وزنه
پرتاب نيزه پرش از ارتفاع

1500 متر دو 400 متر دو
  

  :شود  ماده ورزشي و در دو روز انجام مي7 در Heptathelonمسابقات 
روز دوم روز اول
پرش بلند 100 متر با مانع دو
پرتاب نيزه پرتاب وزنه
800 متر دو پرش از ارتفاع

200 متر سرعت دو
  

  
  2ضميمه 
  :شود جا بازنويسي آزاد مي  است كه در اينUlbricht كتابچه زرد شامل سرگذشت 10صفحه 

صفر به بدترين عملكرد و هزار به بهترين . شوند هاي آماري استخراج مي ها، دو عملكرد از داده  دنبال كردن نتايج به دست آمده از بازيبا
شود و سپس يك توزيع خطي بين حداكثر و حداقل در نظر گرفته  سپس عملكردها از زمان به سرعت تبديل مي. شود عملكرد نسبت داده مي

 به اين ترتيب يك .اند ها به امتياز نسبت داده شده شود كه زمان شوند و جدولي تشكيل مي ها به زمان تبديل مي ام، سرعتسرانج. شود مي
  .جدول افزايشي خواهيم داشت

اب اين سرعت اوليه به پرش يا پرت. ترين عامل در نظر گرفت  سرعت اوليه حركت را مهمUlbrichtهاي به دست آمده،  با استفاده از داده
  .وي براي اين منظور فرض كرد طول پيمايش شده با توان دوم سرعت اوليه متناسب است. تبديل شد

سپس جذر فاصله طي شده براي . سپس بهترين و بدترين عملكرد به روش مشابه انتخاب شده و به ترتيب صفر و هزار امتياز دريافت كردند



  . شدها به صورت خطي پخش ها گرفته شده و امتياز عملكرد
به اين ترتيب يك جدول . ها را به امتيازها نسبت داده است شود كه فاصله شوند و جدولي تشكيل مي ها به فاصله تبديل مي سپس جذر فاصله

  . كاهشي خواهيم داشت
  

  3ضميمه 
  : به شرح زير است1992هاي المپيك   بازيHeptathlon و Decathlonنتايج 

Decathlon
امتياز دو 1500 متر پرتاب نيزه پرش با نيزه پرتاب ديسک 110 متر دو 400 متر دو پرش ارتفاع پرتاب وزنه دو 100 متر نام
8611 4/27/21 59/06 5/10 45/00 13/95 48/65 14/53 7/87 10/87 Zmelik (cze)
8412 4/38/02 58/64 4/90 49/68 14/58 49/66 16/50 7/54 11/09 Perialvr (spa)
8309 4/36/63 62/86 5/10 49/12 14/76 49/76 15/28 7/33 11/16 Johnson (usa)
8199 4/19/96 59/14 5/30 39/22 14/86 48/24 13/73 7/42 11/09 Szabo (hun)
8195 4/31/52 61/64 4/90 50/74 14/75 50/00 16/02 6/94 11/36 Muzzio (usa)
8192 4/38/21 55/44 4/60 42/14 15/22 48/33 15/34 7/54 10/87 Meier (ger)
8164 4/48/89 67/5 4/70 50/58 15/02 50/44 15/44 7/13 11/42 Motti (fra)
8160 4/42/20 54/7 4/90 45/08 14/78 49/30 14/35 7/49 10/97 Ganiyev (cis)  

  
Heptathlon
امتياز دو 800 متر پرتاب نيزه پرش بلند 200 متر دو پرتاب وزنه پرش ارتفاع 110 متر دو نام
7044 2/11/78 44/98 7/10 23/12 14/13 1/91 12/85 Joyner-Kersee (usa)
6845 2/05/08 41/90 6/82 23/34 13/77 1/88 13/25 Belova (cis)
6649 2/14/35 51/12 6/02 24/27 14/23 1/94 13/25 Braun (ger)
6619 2/11/22 41/30 6/49 23/70 14/34 1/82 12/86 Nastase (rom)
6464 2/07/90 44/48 6/11 23/31 14/68 1/70 13/23 Dimitrova (bul)
6434 2/09/49 48/10 6/01 23/93 13/23 1/82 13/48 Beer (ger)
6388 2/08/83 45/14 6/13 24/86 15/33 1/82 14/10 Clarius (ger)
6333 2/14/96 43/46 6/20 24/18 13/91 1/82 13/57 Wlodarczyk (pol)  

  
  4ضميمه 

كاران  ها معموال توسط ورزش اين ركورد. كنيد هاي مختلف مشاهده مي  را در ماده1992شده تا قبل از سال  هاي ثبت ددر زير بهترين ركور
  .تركيبي به دست نيامده و معموال توسط ورزشكاران تخصصي آن ماده ورزشي به ثبت رسيده است

Decathlon Heptathlon
دو 100 متر 9/86 Carl Lewis (usa) 110 متر دو 12/21 Yordanka Donkova (bul)
پرش بلند 8/95 Mike Powell (usa) پرش ارتفاع 2/09 Stefka Kostadinova (bul)
پرتاب وزنه 23/12 Randy Barnes (usa) پرتاب وزنه 22/63 Natalya Lisovskaya (rus)
پرش ارتفاع 2/44 Javier Sotomayor (cub) 200 متر دو 21/34 Florence Griffith Joyner (usa)
دو 400 متر 43/29 Butch Reynolds (usa) پرش بلند 7/52 Galina Chistyakova (rus)
دو 110 متر 12/92 Roger Kingdom (usa) پرتاب نيزه 80/00 Petra Felke (ger)
پرتاب ديسک 74/08 Jurgen Schult (ger) 800 متر دو 1/53/28 Jarila Kratochvilova (cze)
پرش با نيزه 6/13 Sergey Bubka (ukr)
پرتاب نيزه 91/46 Steve Backley (gbr)

دو 1500 متر 3/28/82 Noureddine Morceli (alg)  
  5ضميمه 

  ) دو نفر آخر از تيم جوانان هستند. (كنيد ده ميمشاه1992 ورزشكار هلندي را در سال 5در زير بهترين ركوردهاي 
امتياز دو 1500 متر پرتاب نيزه پرش با نيزه پرتاب ديسک 110 متر دو 400 متر دو پرش ارتفاع پرتاب وزنه پرش بلند دو 100 متر نام
8153 4/37/36 62/74 4/60 49/00 14/53 49/40 1/96 16/02 6/95 10/97 De Wit
7686 4/50/18 54/82 4/80 42/28 14/76 50/43 1/99 13/31 7/20 11/15 Dost
7599 4/37/50 67/08 4/40 40/58 15/40 50/10 1/93 13/65 6/89 11/23 Tjepkema
7313 4/13/62 48/76 3/90 34/42 14/98 48/09 1/94 13/87 6/57 11/25 VanVeldhuizen
7100 4/38/47 54/06 4/60 40/18 15/63 52/62 1/86 12/93 6/64 11/47 Van Zijl  

  


