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بخش  – 16پارادوچرخهسواری
فصل  - 1حاکمیت
 16.1.001کمیته بینالمللي پارالمپیك ( )IPCعالي ترين مرجع رسمي در رشته پارادوچرخهسواري در ورزشهاي تابستاني
پارالمپیك مي باشد.
در صورتي که هیچ موردي در خصوص يك قانون خاص در قوانین و مقررات پارادوچرخه سواري ذکر نشده
16.1.002
باشد ،تصمیم بايد بر اساس تفسیر قانون مربوطه در مقررات ( UCIبه عنوان متولي اصلي رشته دوچرخه سواري) اتخاذ گردد.
امکان برگزاری ماده ها
16.1.004
ميتواند دستهبندي ها ،کالس هاي ورزشي ،گروه هاي سني و جنسیتي را با هم ترکیب کند تا امكان برگزاري ماده ها فراهم
شود.
در رقابت هاي پارادوچرخهسواري به جز بازي هاي جهاني و پارالمپیك ،برگزارکننده بازي ها با مشورت UCI

ماده های فاکتور شده
در مورد ماده هاي فاکتور شده (جنسیت و/يا کالس ورزشي) ،بايد فاکتورهاي عملكرد استاندارد در جدول براي
16.1.005
ايجاد برابري بین کالس هاي ورزشي ترکیبي به کار گرفته شود( .جدول فاکتورها به پیوست مي باشد) .آخرين به روزرساني از
جدول فاکتورهاي عملكرد استاندارد براي ماده هاي جاده و پیست در وبسايت  UCIدر بخش  Para-cyclingبارگذاري شده
است.

3

فصل دوم – دسته بندی ها
16.2.001

در رقابت هاي پارادوچرخهسواري ،به جز بازي هاي پارالمپیك ،دستهبندي سني  UCIو ديگر قوانین اين

فدراسیون ورزشي بايد در بخش بانوان و آقايان اعمال شود .دسته هاي سني مختلف ميتوانند با يكديگر به رقابت بپردازند .در
رقابت هاي پارا دوچرخه سواري که رده هاي سني در آن ترکیب شده اند ،ارائه جايزه بر اساس دسته هاي سني مختلف ،اجباري
نميباشد:
 −در رقابت هاي پیست و جاده پارادوچرخه سواري ،حداقل سن بايد چهارده سال باشد.
 −مسیر تمام رقابت هاي جاده براي رکاب زنان زير  16سال ،بايد به ساير عبور و مرورها و ترافیك شهري بسته باشد.

دسته های آزاد
16.2.002

ورزشكاران بدون معلولیت و آنهايي که کالسبندي نشده اند ،ميتوانند در بخش  C1و  C2پارادوچرخهسواري

 UCIدر دسته هاي آزاد زير شرکت کنند:
▪  :H-Open 1ورزشكاران بدون معلولیتي که در بخش چرخ هاي دستي نشسته يا خوابیده ()recumbent handcycle
به رقابت ميپردازند.
▪  :H-Open 2ورزشكاران بدون معلولیتي که در بخش چرخ هاي دستي دوزانو ( )kneeling handcycleبه رقابت
ميپردازند.
▪  :T-Openورزشكاران بدون معلولیتي که بر روي سه چرخه به رقابت ميپردازند.
تنها ورزشكاران غیرمعلولي که از مجوز معتبر بینالمللي دوچرخهسواري مطابق با بند  16.3.002برخوردار هستند ميتوانند در
رقابت ها شرکت کنند.
رقابت هاي دسته آزاد هیچ امتیاز و رنكینگي در  UCIندارد .رقابت هاي دسته آزاد بايد در استارت هاي جداگانه برگزار گردد تا
رکاب زنان غیرمعلول با رکاب زنان داراي معلولیت کالسبندي شده ترکیب نشوند .قوانین مرتبط با تجهیزات  UCIدر دسته
هاي آزاد به کار گرفته ميشود.
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فصل سوم – صالحیت شرکت در رقابت های پارا دوچرخهسواری
16.3.001

فقط ورزشكاراني که معلولیت قابل قبول و دائم دارند ،و همچنین از کمترين معیار معلولیت مطابق با اين قوانین

برخوردار هستند ،ميتوانند در مسابقات پارادوچرخهسواري شرکت کنند.
راهنماي دوچرخه هاي تندم ،که بر اساس بند  16.3.003واجد الشرايط مي باشند ،ورزشكار محسوب مي شوند و بايد از تمام
قوانین به استثناي موارد ذکر شده در خصوص کالسبندي پیروي کنند.
16.3.002

همه ورزشكاران از قبیل افراد راهنماي دوچرخه هاي تندم ،بايد براي حضور در مسابقه نسبت به دريافت مجوز

معتبر بین المللي از فدراسیون ملي دوچرخه سواري اقدام نمايند .اين مجوز بايد در تمام مسابقات پارادوچرخه سواري ارائه شود.

افراد راهنمای تندم ()tandem pilots
16.3.003

دوچرخه سواران حرفه اي که اعضاي تیم هاي ثبت نام شده  UCIميباشند ،نميتوانند در رقابت به عنوان

يك فرد راهنما تندم شرکت کنند.
16.3.004

رکاب زناني که عضو تیم جهاني يا قاره اي  UCIبوده اند ،بايد قبل از حضور در يك مسابقه به عنوان

راهنماي تندم ،به مدت  12ماه پس از اتمام قراردادشان منتظر بمانند.
براي رکاب زناني که عضو يكي از تیم هاي  UCIتشريح شده در بند  1.1.014قوانین  UCIميباشند ،مدت انتظار از يكم ژانويه
سال بعد از پايان قرارداد مي باشد ،به جز براي تیم هاي قاره اي  UCIو يا تیم هاي زنان  UCIکه شامل رعايت زمان انتظار
تعیین شده نمي باشند.
16.3.005

اگر رکاب زنان زن و مرد بزرگتر از  18سال در يكي از رويدادهاي زير توسط فدراسیون مليشان انتخاب نشده

باشند ،ميتوانند به عنوان افراد راهنماي تندم به رقابت بپردازند:
 −رقابت هاي قهرماني جهان ( ،UCIبه جز مسترز ،E sports ،پارادوچرخهسواري و جوانان) و بازي هاي المپیك –
حداقل  12ماه قبل از رويداد پارادوچرخهسواري
 −جام جهاني  ،UCIبازي هاي منطقه اي و رقابت هاي قهرماني قاره اي( ،شامل بازي هاي پن آمريكا ،بازي هاي
کشورهاي مشترک المنافع ،بازي هاي آسیايي ،بازي هاي مديترانه ،رقابت هاي قهرماني اروپا) – همان سال برگزاري
بازي هاي دوچرخه سواري (به غیر از رقابت هاي جوانان) – همان سال رويداد پارادوچرخه سواري
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16.3.006

هر کدام از ورزشكاراني که دچار مشكل بینايي هستند ميتوانند در رقابت هاي پارادوچرخهسواري حداکثر از

يك راهنما استفاده کنند .راهنما و ورزشكار بايد يك ملیت ورزشي داشته باشند.
16.3.007

در صورت مصدوم يا بیمار بودن راهنما به شكلي که وي گواهي پزشكي داشته باشد ،ميتوان او را تا 24

ساعت قبل از شروع رسمي رقابت ،با يك راهنماي ديگر (که ثبت نام شده است) جايگزين نمود .پس از زمان تعیین شده،
نميتوان هیچ تغییر ديگري اعمال کرد.
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فصل  - 4قوانین و مقررات کالسبندی UCI

16.4.001

محدوده و کارکرد

از قوانین و مقررات کالسبندي  UCIدر اين سند به عنوان "قوانین کالسبندي" نام برده شده است ،و براي اجراي آن از کدهاي
کالسبندي  IPC 2015استفاده مي شود.
قوانین کالسبندي با تعدادي فرم همراه خواهد بود که ارزيابي ورزشكار را تسهیل مي کند.
کالسبندی
کالسبندي به منظور تحقق اهداف زير انجام مي شود:
الف) کالسبندي ،ورزشكاران داراي صالحیت براي حضور در رقابت هاي پارادوچرخه سواري و افرادي که در نتیجه مي توانند
تبديل به ورزشكار پارالمپیكي شوند را مشخص میكند.
ب) با اجراي کالسبندي ،ورزشكاران در کالس هاي ورزشي گروه بندي مي شوند تا از کمتر شدن تاثیر معلولیت و تعیین نتیجه
مسابقه بر اساس برتري ورزشي اطمینان حاصل شود.
اعمال قوانین
قوانین کالسبندي در خصوص تمام ورزشكاران و افراد کمكيشان که داراي مجوز بینالمللي از فدراسیون معتبر مربوطه هستند
و/يا کساني که در مسابقات بین المللي و مسابقات مورد تائید  UCIشرکت میكنند ،اعمال خواهد شد.
کالسبندی بینالمللي
 UCIتنها زماني به ورزشكار اجازه شرکت در مسابقات بین المللي را مي دهد که بر اساس قوانین کالسبندي به او کالس ورزشي
(به جزء کالس فاقد شرايط " )"Not Eligibleو وضعیت کالس ورزشي داده شود.
 UCIاين فرصت را در اختیار تمام ورزشكاران قرار ميدهد تا مطابق قوانین و مقررات کالسبندي ،کالس ورزشي و وضعیت
کالس ورزشي دريافت نمايند UCI .در خصوص رقابت هاي بین المللي به ورزشكاران ،فدراسیون هاي ملي و کمیته هاي ملي
پارالمپیك توصیات الزم را ارائه مي نمايد.
ورزشكار زماني کالسبندي بینالمللي مي شود که:
▪ مطابق با قوانین مرتبط با پارادوچرخهسواري داراي مجوز شرکت در رقابت از سوي  UCIباشد،
▪ در مسابقاتي شرکت کرده باشد که کالسبندي بینالمللي انجام ميشود.
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ترجمه و تفسیر
قوانین و مقررات کالسبندي  UCIبايد با توجه به فهرست واژگان موجود در انتهاي اين فايل ترجمه شود( .ضمیمه شماره دو)
قوانین کالسبندي به شكل کامال مستقل و هم راستا با کدهاي کالسبندي  IPC 2015و استاندارهاي بین المللي تفسیر و به کار
گرفته خواهد شد.
 16.4.002نقش و مسئولیت ها
ورزشكار ،همراه او و پرسنل کالسبندي موظف هستند از الزامات مربوط به قوانین کالسبندي ،قوانین دوچرخه سواري ،UCI
قوانین کالسبندي  IPCو ساير بخش هاي مرتبط با کالسبندي در کتابچه  IPCآگاه باشند.
وظايف ورزشکاران:
وظايف ورزشكاران شامل موارد زير مي شود:
 .1آگاهي از تمام سیاست ها ،قوانین و مقررات و فرآيندهاي موجود در بخش کالسبندي،
 .2شرکت در جلسه ارزيابي با حسن نیت،
 .3ارائه اطالعات صحیح در خصوص وضعیت جسماني و معلولیت خود به ،UCI
 .4انجام همكاري هاي الزم در خصوص تحقیقات مربوط به موارد نقض قوانین کالسبندي،
 .5حضور فعال در فرآيندهاي آموزشي و مطالعات کالسبندي از طريق تبادل تجربه و تخصص .حضور ورزشكار در جلسات
تحقیقاتي  UCIدر رويدادها الزامي مي باشد .در صورت برگزاري جلسات تحقیقاتي در يك رويداد ،ورزشكار موظف
است از وجود کالس ورزشي خود در فرآيند تحقیقاتي اطمینان کسب کند .در صورت عدم شرکت ورزشكار در جلسه
تحقیقاتي ،کمیسر  UCIمي تواند  200فرانك سوئیس او را جريمه کند.

وظايف همراه ورزشکار:
وظايف همراه ورزشكار شامل موارد زير مي شود:
 .1آگاهي از تمام سیاست ها ،قوانین و مقررات و فرآيندهاي موجود در بخش کالس بندي،
 .2تشويق ورزشكار جهت همكاري با فرآيندهاي کالسبندي،
 .3کمك به توسعه ،مديريت و اجراي سیستم هاي کالسبندي،
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 .4انجام همكاري هاي الزم در خصوص تحقیقات مربوط به موارد نقض قوانین کالسبندي.
وظايف پرسنل کالسبندی:
پرسنل کالسبندي وظايف زير را برعهده دارند:
 .1برخورداري از دانش کامل در حوزه سیاست ها ،فرآيندها و قوانین کالسبندي،
 .2تشويق شرکت کنندگان جهت همكاري با فرآيندهاي کالسبندي،
 .3کمك به توسعه ،مديريت و اجراي سیستم هاي کالسبندي از قبیل شرکت در فرآيندهاي آموزشي و تحقیقاتي ،و
 .4انجام همكاري هاي الزم در خصوص تحقیقات مربوط به موارد نقض قوانین کالسبندي.
16.4.003

کالس های ورزشي پارادوچرخهسواری

 UCIپیشنهاد ميکند تا از کدهاي زير براي گواهي هاي پارادوچرخهسواري  UCIاستفاده شود:

کد رکاب زن به شكل زير خوانده ميشود:
 −حرف اول :جنسیت
9

 −حرف و عدد دوم و سوم :کالس ورزشي
بخش دو :پرسنل کالسبندی
16.4.004

پرسنل کالسنبدی :پرسنل کالسبندي بخش اساسي در اجراي موثر قوانین کالسبندي مي باشند .در

فرآيند کالسبندي UCI ،پرسنل کالسبندي را تعیین مي کند و هر کدام وظايف مشخص خود را برعهده دارند.

سرپرست کالسبندی
اين شخص مستقیما از سوي  UCIانتخاب ميگردد و وظیفه مديريت ،اجرا و هماهنگي مسائل مربوط به کالسبندي
پارادوچرخهسواري را بر عهده دارد UCI .ميتواند اين مسئولیت را به شخص و يا گروه ديگري واگذار نمايد.
سرپرست کالسبندي لزوما يك کالسبند تائید شده نیست .در اين صورت ،او با همكاري ساير کالسبندهاي با تجربه در
پارادوچرخهسواري ،فرآيند کالسبندي را اجرا میكند.
سرپرست کالسبندي مي تواند برخي مسائل و وظايف را به کالسبند مورد تائید  UCIارجاع دهد.
اگر سرپرست کالسبندي ،يك کالسبند تائید شده باشد ميتواند به عنوان يك کالسبند يا کالسبند ارشد فعالیت کند.

کالسبند
کالسبند به شخصي تلقي ميشود که از سوي  UCIمورد تائید ميباشد تا به عنوان يكي از اعضاي هیئت کالسبندي ،ورزشكار
را ارزيابي نمايد.
انتخاب کالسبندها بر اساس معیارهاي  UCIانجام مي شود و خود اين سازمان هم مي تواند تائیديه خود را پس بگیرد.

کالسبند ارشد
کالسبند ارشد شخصي است که مسئولیت هدايت ،اجرا و هماهنگي هاي مسائل مربوط به کالسبندي در يك رقابت خاص را به
عهده دارد .کالسبند ارشد بايد موارد زير را در نظر بگیرد:
 −نظارت بر کالسبندها جهت کسب اطمینان در خصوص نحوه صحیح اجراي قوانین کالسبندي
 −مديريت اعتراضات به کالسبندي با مشورت UCI

 −ارتباط با تیم برگزارکننده جهت هماهنگي لجستیك براي کالسبندها
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کالسبند در حال آموزش
کالسبند کارآموزي که در فرآيند تبديل شدن به کالسبند رسمي و مورد تائید  UCIميباشد .همچنین  UCIممكن است
کالسبندهاي کارآموز را به رقابت ها فرستاده تا با نظار هیئت کالسبندي مهارت هاي الزم براي اين کار را به دست آورند و به
تائید اين فدراسیون برسند.

16.4.005

مهارت ،تمرين و آموزش های کالسبندی

فردي که مورد تائید  UCIباشد و توانمندي هاي الزم را داشته باشد ،مي تواند به عنوان کالسبند فعالیت کند.
 UCIآموزش هاي الزم را به کالسبندها میدهد تا اطمینان حاصل کند که آنها از توانمندي هاي الزم برخوردار هستند.
کالسبندها بايد مهارت هاي زير را داشته باشند:
 −درک کامل از قوانین کالسبندي
 −درک کامل از قوانین فني پارادوچرخه سواري
 −درک کامل از کدهاي کالسبندي  IPC 2015و استانداردهاي بین المللي
 −صالحیت هاي الزم از قبیل تجربه ،توانمندي و مهارت هاي الزم براي فعالیت به عنوان کالسبند .اين بدان معناست
که کالسبند بايد يكي از شرايط زير را احراز کند:
 .1کالسبند بايد در حوزه مربوط به معلولیت ،متخصص پزشكي باشد و مورد تائید  UCIقرار گیرد .براي مثال،
پزشك عمومي يا فیزيوتراپ ورزشكاران داراي معلولیت که تجربه کار با افراد داراي معلولیت فیزيكي را دارند،
يا چشم پزشك و اوپتومتريست ورزشكاران نابینا ،يا
 .2تجربه کافي يا سابقه ورزشي مناسب در رشته دوچرخه سواري داشته باشد ،يا از سابقه آکادمیك که سطح قابل
قبولي از تخصص هاي ورزشي ،آناتومیك و بیومكانیك را دربرمیگیرد ،برخوردار باشد مانند مربي هاي مورد
تائید ،متخصصین دوچرخه يا کارشناسان حوزه علوم حرکتي که قادر به تجزيه گام هاي ورزشكار و تحلیل او
بر روي دوچرخه ،سه چرخه و دوچرخه دستي هستند و مورد تائید  UCIقرار خواهند گرفت.

11

 UCIفرآيندي براي تائید کالسبندها تعريف کرده است که از طريق آن توانمندي هاي کالسبند ارزيابي مي شود .برنامه آموزش
کالسبندها از طريق وبسايت  UCIدر دسترس مي باشد .اين فرآيند تنها براي کالسبندهايي قابل اجرا خواهد بود که براي
کالسبندي ورزشكاران داراي معلولیت تائید مي شوند.
چشم پزشك ها و اوپتومتريست ها که ورزشكاران نابینا را کالسبندي مي کنند ،از سوي انجمن بین المللي ورزش هاي نابینايان
( )IBSAو کمیته بین المللي پارالمپیك ( )IPCتعلیم میبینند و به تائید آنها مي رسند .گواهي هايي که از سوي  IBSAو IPC

صادر مي شود ،مورد تائید  UCIهم مي باشد.
16.4.006

منشور اخالقي کالسبندها

يكپارچگي کالسبندي در پارادوچرخه سواري بستگي به رفتار پرسنل کالسبندي دارد .از همین رو UCI ،يك منشور اخالقي براي
کالسبندها تهیه کرده است ،و تمام پرسنل کالسبندي بايد همواره از اين منشور اخالقي پیروي کنند.
چنانچه افراد فكر میكنند رفتار پرسنل کالسبندي در تناقض با منشور اخالقي مذکور است ،مي توانند آن را به  UCIگزارش
نمايند.
 UCIصالحیت آن را دارد تا در خصوص تضاد منافع حقیقي ،شهودي و/يا بالقوه کالسبند تصمیم گیري نمايد.

 16.4.006الف

کالسبندها بايد حتي زماني که مشغول انجام وظیفه نیستند از قوانین و مقررات و منشور اخالقي

 UCIتبعیت کنند و نبايد هیچ گونه آسیب مادي يا معنوي به  UCIو دوچرخه سواري وارد کنند.
 16.4.006ب هرگونه تخطي از بند (16.4.006الف) ممكن است از سوي کمیسیون اخالقي  UCIبا محرومیت  12ماهه،
پس گیري گواهي تائید کالسبند و هرگونه اقدامات منشوري ديگر که در بخش  12قوانین و مقررات ذکر شده است ،مواجه شود.

بخش  :3ارزيابي ورزشکاران
16.4.007

قوانین عمومي

ارزيابي ورزشكار فرآيندي است که ورزشكار طي آن و بر اساس قوانین و مقررات کالسبندي ارزيابي ميشود تا يك کالس ورزشي
و يك وضعیت کالس ورزشي به او اختصاص يابد.

ارزيابي ورزشكار موارد زير را دربرميگیرد:
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 .1ارزيابي براي تشخیص آنكه آيا ورزشكار معلولیت قابل قبول براي پارادوچرخه سواري دارد يا خیر،
 .2ارزيابي براي تشخیص آنكه ورزشكار از کمترين میزان معلولیت براي پارادوچرخهسواري برخوردار هست يا خیر،
 .3اختصاص کالس ورزشي و تعیین وضعیت کالس ورزشي با توجه به میزاني که ورزشكار ميتواند برخي فعالیت هاي ابتدايي
پارادوچرخهسواري را انجام دهد (به استثناي ورزشكاران نابینا که نحوه ارزيابي آنها مطابق با معیارهاي ورزشي نمي باشد و بر
اساس توانايي آنها در انجام حرکات هاي ابتدايي پارادوچرخه سواري نیست)

16.4.008

معلولیت قابل قبول

هر ورزشكاري که مي خواهد در پارادوچرخه سواري فعالیت کند بايد معلولیت قابل قبول دائمي داشته باشد.
بند  16.5.001قوانین و مقررات دوچرخه سواري ،جزئیات معلولیت هاي قابل قبول را توضیح میدهد .معلولیتي که در اين لیست
گنجانده نشد است ،به عنوان معلولیت غیرقابل قبول در نظر گرفته مي شود.

ارزيابي معلولیت قابل قبول
 UCIبايد در خصوص معلولیت قابل قبول ورزشكاران تصمیم گیري کند.
به منظور کسب اطمینان از واجدالشرايط بودن معلولیت ورزشكار UCI ،از تمام ورزشكاران مي خواهد وضعیت جسماني و بیماري
زمینه اي خود را نمايش دهند .در بند  16.5.010نمونه هايي از بیماري هاي زمینه اي لیست شده است.
قابل قبول بودن معلولیت ورزشكاران ،تنها بر اساس تشخیص  UCIتعیین مي شود UCI .ممكن است معلولیت يك ورزشكار را
آشكار بداند و بنابراين نیازي به مدارک بیشتري از سوي او نداشته باشد.
چنانچه حین ارزيابي معلولیت ورزشكار UCI ،دريابد که ورزشكار عارضه اي دارد که در صورت شرکت در مسابقه ،بر سالمتي او
(يا ساير ورزشكاران) تاثیر مي گذارد ،مي تواند بر اساس بند  16.4.011به ورزشكار ،وضعیت "کالسبندي کامل نشده است" بدهد.
در چنین مواقعي UCI ،دلیل تصمیم خود را به اطالع فدراسیون ملي و/يا  NPCمي رساند.
فدراسیون ملي NPC/مي بايست فرم تشخیص پزشكي را از طرف هر يك از ورزشكاران خود به  UCIارائه نمايد .اين فرم ها و
مدارک شامل موارد زير مي شوند:
 .1فدراسیون ملي NPC/مربوطه مي بايست فرم تشخیص پزشكي را حداقل  4هفته پیش از شروع مسابقات ،براي UCI

ارسال نمايند.
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 .2اين فرم بايد به زبان انگلیسي تكمیل شود ،و توسط يك کارشناس مورد تائید حوزه سالمت امضا و تاريخ بخورد،
 .3اين فرم بايد به همراه ساير مدارک تكمیلي ارسال شود.
در صورتي که  UCIتشخیص دهد فرم تشخیص پزشكي و ساير اطالعات ارسال شده ناقص هستند ،مي تواند از فدراسیون
ملي NPC/مربوطه درخواست کند اطالعات را مجددا ارسال نمايد.
 UCIمي تواند فرم هاي تشخیص پزشكي را خودش بررسي کند و يا يك کمیته ارزيابي معلولیت براي بررسي آنها منصوب
نمايد.
فرآيند بررسي فرم هاي تشخیص پزشكي به شرح زير مي باشد:
 UCI .1به فدراسیون ملي NPC/اطالع مي دهد که اطالعات پزشكي بايد ارائه شود UCI .تشريح میكند که چه اطالعاتي
و به چه دلیل مورد نیاز مي باشد.
 UCI .2مهلتي براي ارسال مدارک پزشكي تعیین مي کند.
 UCI .3اقدام به تعیین يك کمیته ارزيابي معلولیت مي کند .اين کمیته مي بايست ،در صورت امكان ،متشكل از سرپرست
کالسبندي و حداقل دو کارشناس ديگر با مهارت ها الزم باشد .همه اعضاي کمیته ارزيابي به يك بند محرمانه ملزم
مي شوند.
 .4تمام اطالعات و مدارک ورزشكاران مي بايست حتي االمكان در کمیته ارزيابي معلولیت نگه داري شود .اين کمیته تمام
اطالعات پزشكي ارائه شده را بررسي مي کند و در خصوص قابل قبول بودن معلولیت ورزشكار تصمیم گیري مي نمايد.
 .5در صورتي که کمیته ارزيابي معلولیت مشخص نمايند که ورزشكار داراي معلولیت قابل قبول مي باشد ،ورزشكار

مجاز

است فرآيند ارزيابي را در هیئت کالسبندي تكمیل نمايد.
 .6در صورتي که کمیته ارزيابي معلولیت مشخص نمايد که ورزشكار معلولیت قابل قبول ندارد UCI ،نتیجه را کتبا به
فدراسیون ملي يا  NPCاعالم مي کند .سپس ،به فدراسیون ملي يا  NPCمهلت داده مي شود تا نظر خود را در مورد
نتیجه اعالم کند و در صورت تمايل مدارک پزشكي بیشتري براي کمیته ارزيابي ارسال نمايد .در صورت بازبیني تصمیم،
نتیجه متعاقبا به فدراسیون ملي NPC/اعالم مي شود.
 .7در صورتي که تغییري در تصمیم اتخاذ شده به وجود نیايد UCI ،نامه نهائي را براي فدراسیون ملي NPC/ارسال مي
نمايد.
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 .8کمیته ارزيابي تصمیم خود را با نظر اکثريت اتخاذ مي نمايد .اما چنانچه سرپرست کالسبندي عضو کمیته ارزيابي باشد،
و با تصمیم اين کمیته مبني بر معلولیت قابل قبول ورزشكار مخالف باشد ،مي تواند آن را وتو کند.
 UCIمي تواند برخي از وظايف مذکور را به سرپرست کالسبندي محول نمايد.
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16.4.009

کمترين میزان معلولیت

ورزشكاري که تمايل دارد در رشته پارادوچرخه سواري فعالیت کند ،بايد از معلولیت قابل قبول مطابق با حداقل میزان معلولیت
براي رشته پارادوچرخه سواري برخوردار باشد.
 UCIکمترين میزان معلولیت را براي کسب اطمینان از آنكه معلولیت قابل قبول ورزشكار بر میزان انجام فعالیت هاي ابتدايي
اين رشته ورزشي تاثیر میگذارد ،تعیین کرده است.
در فصل پنجم قوانین و مقررات  ،UCIکمترين میزان معلولیت و فرآيندي که طي آن هیئت کالسبندي به عنوان بخشي از جلسه
ارزيابي مطابقت ورزشكار با کمترين میزان معلولیت را ارزيابي مي کند ،مشخص مي شود.
چنانچه شرايط ورزشكار با کمترين میزان معلولیت براي پارادوچرخه سواري مطابقت نداشته باشد ،کالس ورزشي Not Eligible

به او اختصاص مي يابد و صالحیت شرکت در مسابقات را نخواهد داشت.
پنل کالسبندي مطابقت ورزشكار با کمترين میزان معلولیت را ارزيابي مي کند .اين ارزيابي به عنوان بخشي از جلسه ارزيابي به
حساب مي آيد .ورزشكار پیش از حضور در جلسه ارزيابي ،مي بايست  UCIرا متقاعد کند که از معلولیت قابل قبول برخوردار
است.
 UCIهمچنین در خصوص تجهیزات تطبیقي ،کمترين میزان معلولیت را به شرح زير تعريف کرده است:
 .1براي معلولیت قابل قبول به استثناي ورزشكاران نابینا ،کمترين میزان معلولیت نبايد میزاني که استفاده از تجهیزات
تطبیقي بر نحوه انجام حرکات ابتدايي در پارادوچرخه سواري تاثیر مي گذارد را در شامل شود.
 .2در خصوص ورزشكاران نابینا ،کمترين میزان معلولیت بايد میزاني که استفاده از تجهیزات تطبیقي بر انجام حرکات
ابتدايي در پارادوچرخه سواري را تحت تاثیر قرار مي دهد ،را شامل شود.

16.4.010

کالس ورزشي

کالس ورزشي ،يك دستهبندي براي شرکت در رقابت ها ميباشد که از سوي  UCIو بر مبناي میزان تاثیر معلولیت ورزشكار در
توانايیش حین انجام فعالیت هاي ابتدائي رشته پارادوچرخه سواري تعريف ميشود.
ورزشكاري که معلولیت قابل قبول نداشته باشد يا از کمترين میزان معلولیت تبعیت نكند ،بر اساس بند  16.4.019و 16.4.021
کالس ورزشي  Not Eligibleدريافت مي کند و صالحیت شرکت در مسابقات را نخواهد داشت.
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ورزشكاري که از کمترين میزان معلولیت تبعیت مي کند ،يك کالس ورزشي دريافت خواهد نمود (منوط به موارد ذکر شده در
قوانین کالسبندي در خصوص عدم حضور در جلسه ارزيابي و تعلیق ارزيابي ورزشكار)
به استثناي کالس ( Not Eligibleبر اساس بند  ،)16.4.019اختصاص کالس ورزشي بايد تنها بر اساس ارزيابي هیئت کالسبندي
انجام شود .عالوه بر نظارت بر ورزشكار حین مسابقه ،ارزيابي ورزشكار بايد در محیطي کنترل شده و غیررقابتي انجام شود تا
امكان نظارت چندباره بر حرکات وجود داشته باشد.
روش و معیار ارزيابي جهت اختصاص کالس ورزشي و وضعیت کالس ورزشي در فصل پنجم قوانین و مقررات دوچرخه سواري
 UCIمشخص شده است.
16.4.011

کالسبندی کامل نشده است

چنانچه در هر مرحله از ارزيابي ورزشكار UCI ،يا يك هیئت کالسبندي نتواند کالس ورزشي به ورزشكار اختصاص دهد،
سرپرست کالسبندي يا سرکالسبند مي تواند وضعیت "کالسبندي کامل نشده است" را براي ورزشكار درنظر بگیرد.
اختصاص وضعیت "کالسبندي کامل نشد" به عنوان يك کالس ورزشي تلقي نمي شود و مطابق با موارد ذکر شده در اين قوانین
و مقررات نمي باشد ،اما براي ثبت در مسترلیست به ورزشكار داده مي شود.
ورزشكاري که وضعیت "کالسبندي کامل نشد" را دريافت کند ،تا زمان کامل شدن فرآيند ارزيابي (مشروط بر آنكه کالس
ورزشي ديگري به جز  Not Eligibleدريافت کند) ،مجاز به حضور در مسابقات نمي باشد.

بخش چهار :ارزيابي ورزشکار و هیئت کالسبندی
16.4.012

هیئت کالسبندی

هیئت کالسبندي به گروهي از کالسبنداني گفته مي شود از سوي  UCIبراي انجام فرآيندهاي ارزيابي ورزشكار منصوب شده
اند.

قوانین عمومي
هیئت کالسبندي ورزشكاران داراي معلولیت جسمي شامل دو کالسبند مورد تائید  UCIمي شود :يك کالسبند پزشكي و يك
کالسبند فني .کالسبند پزشكي مي تواند با صالحديد سرپرست کالسبندي و دارا بودن شرايط الزم ،نقش کالسبند فني را هم
ايفا کند.
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هیئت کالسبندي ورزشكاران نابینا شامل دو کالسبند بین المللي با تخصص چشم پزشكي يا بینايي سنجي از  IPC/IBSAمي
شود.
در موارد خاص ،سرکالسبند مي تواند هیئت کالسبندي را تنها با يك کالسبند ،به شرط دارا بودن صالحیت هاي پزشكي ،تشكیل
دهد.
کالسبند در حال آموزش مي تواند عالوه بر دو کالسبند مورد تائید ،عضو هیئت کالسبندي باشد و در جلسه ارزيابي ورزشكار
شرکت کند.
16.4.013

مسئولیت های هیئت کالسبندی

هیئت کالسبندي مسئول انجام ارزيابي ورزشكار مي باشد .هیئت کالسبندي مي بايست به عنوان بخشي از جلسه ارزيابي ورزشكار،
اقدامات زير را انجام دهد:
 .1ارزيابي ورزشكار به منظور کسب اطمینان از مطابقت شرايط او با کمترين میزان معلولیت براي رشته دوچرخه سواري،
 .2ارزيابي میزان توانايي ورزشكار در انجام فعالیت هاي ابتدايي دوچرخه سواري،
 .3نظارت بر ورزشكار حین مسابقه (در صورت لزوم)،
در يك جلسه ارزيابي ،هیئت کالسبندي مي بايست يك کالس ورزشي و يك وضعیت کالس ورزشي به ورزشكار اختصاص دهد
و يا وضعیت "کالس ورزشي کامل نشده است" را براي او در نظر بگیرد.
پیش از جلسه ارزيابي ،تشخیص اينكه آيا ورزشكار داراي معلولیت قابل قبول مي باشد يا خیر برعهده  UCIمي باشد ،مگر آنكه
چنین تشخیصي به هیئت کالسبندي سپرده شود.
به استثناي نظارت بر ورزشكار حین مسابقه ،جلسه ارزيابي مي بايست در فضايي غیررقابتي و کنترل شده انجام شود تا امكان
ارزيابي مجدد فعالیت هاي ابتدايي پارادوچرخه سواري فراهم شود.
اگرچه ساير عوامل مانند پايین بودن سطح آمادگي جسماني ،مهارت هاي فني ضعیف و افزايش سن ممكن است بر انجام فعالیت
ها تاثیر گذار باشد ،اما اختصاص کالس ورزشي نبايد تحت تاثیر چنین عواملي قرار بگیرد.
ورزشكاري که يك معلولیت غیرقابل قبول و يك معلولیت قابل قبول دارد ،بر اساس معلولیت قابل قبولش ارزيابي مي شود
مشروط بر آنكه معلولیت غیرقابل قبولش تاثیري در نظر هیئت کالسبندي براي ارائه کالس ورزشي نداشته باشد.
کالس ورزشي اختصاص يافته به ورزشكار مطابق با فرآيندهاي تعريف شده در بند  16.5.003مي باشد.
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16.4.014

جلسات ارزيابي

فدراسیون ملي يا  NPCموظف است نسبت به تبعیت ورزشكاران از وظايف شان اطمینان حاصل نمايد.
ورزشكار موظف به انجام تمام موارد زير مي باشد:
• ورزشكار مي تواند در جلسه ارزيابي يك همراه از فدراسیون ملي يا  NPCداشته باشد .در صورتي که ورزشكار زير
سن قانوني باشد مي بايست حتما يك همراه داشته باشد.
• فردي که از سوي ورزشكار انتخاب مي شود تا او را همراهي کند بايد در خصوص معلولیت و تاريخچه ورزشي او
اطالعات کافي داشته باشد.
• ورزشكار و همراه او مي بايست شرايط درج شده در فرم رضايتنامه ارزيابي ورزشكار را قبول کنند.
• ورزشكار مي بايست با ارئه مجوز  ،UCIجنسیت خود را به هیئت کالسبندي ثابت کند.
• ورزشكار مي بايست با لباس ورزشي در جلسه ارزيابي شرکت کند و تمام تجهیزاتي که در مسابقه استفاده مي کند
از قبیل دوچرخه ،سه چرخه يا دوچرخه هاي دستي ،کاله ايمني ،بندهاي ارتوپدي ،پروتز و هر تجهیزات ديگري را
همراه خود بیاورد.
 oهرگونه تغییري در دوچرخه ،سه چرخه يا دوچرخه هاي دستي ،بايد براي دريافت تائیديه بر اساس بند
 16.14.002به  UCIاعالم شود.
 oارزيابي ورزشكار به همراه پروتز/بند ارتوپدي انجام مي شود و ممكن است با تغییراتي در کالس يا دسته
ورزشي همراه باشد .تمام پروتزها/بندهاي ورزشي براي دريافت تائیديه بايد به  UCIارائه شود.
• ورزشكار بايد تمام داروها يا تجهیزات پزشكي که استفاده میكند را به هیئت کالسبندي اعالم کند.
• ورزشكار بايد تمام دستورالعمل هاي هیئت کالسبندي را در طول ارزيابي انجام دهد.

موارد مرتبط با هیئت کالسبندي:
• در صورتي که هیئت کالسبندي براي ارائه کالس ورزشي نیاز به مدارک پزشكي بیشتر داشته باشد ،مي تواند
درخواست خود را به ورزشكار ارائه دهد.
• هیئت کالسبندي ،جلسه ارزيابي را به زبان انگلیسي برگزار مي کند .فدراسیون ملي NPC/مي تواند براي شفافیت
در کالسبندي ،جلسه ارزيابي را به زبان ديگري برگزار کند .در صورتي که ورزشكار نیاز به مترجم داشته باشد ،يكي
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از اعضاي فدراسیون ملي NPC/مي تواند اقدام به ترجمه نمايد .در جلسه ارزيابي ،مترجم و همراه ورزشكار مي
توانند حضور داشته باشند.
• هیئت کالسبندي مي تواند در صورت لزوم و با موافقت سرپرست کالسبندي و/يا سرکالسبند اقدام به اخذ نظر
کارشناسان علمي ،فني و پزشكي نمايد.
• عالوه بر نظرات فني ،پزشكي و علمي ،هیئت کالسبندي براي تعیین کالس ورزشي به اطالعاتي که از سوي
ورزشكار ،فدراسیون ملي NPC ،و  UCIارجاع شده ،استناد خواهد کرد.
• هیئت کالسبندي مي تواند براي تعیین دقیق تر کالس ورزشي ،اقدام به تهیه و ضبط ويدئو از ورزشكار نمايد.

16.4.015

نظارت در حین مسابقه

هیئت کالسبندي ممكن است قبل از تعیین کالس ورزشي و وضعیت کالس ورزشي به ورزشكار ،درخواست کند تا ورزشكار در
حین رقابت ها مورد نظارت قرار بگیرد .نظارت بر عملكرد ورزشكار در مسابقه به اين منظور انجام مي شود که هیئت کالسبندي
بتواند تصمیم نهائي در خصوص میزان تاثیر معلولیت بر توانايي ورزشكار در انجام فعالیت هاي مخصوص به رشته پارا دوچرخه
سواري را اتخاذ نمايد.
اگر هیئت کالسبندي ضروري بداند که يك ورزشكار براي تكمیل فرآيند ارزيابي ،در يك مسابقه مورد نظارت قرار بگیرد ،ورزشكار
با کالس ورزشي که در جلسه ارزيابي ابتدايي برايش مشخص شده است در مسابقه حاضر مي شود ،و در اين صورت يك کد
رديابي " "Observation Assessmentبه او داده ميشود .اين کد در طول ارزيابي ورزشكار حین مسابقه ،جايگزين وضعیت
کالس ورزشي او مي شود.
ارزيابي ورزشكار در مسابقه ،در اولین حضور او در مسابقه انجام مي شود .به همین منظور:
 −اولین حضور ،نخستین مرتبه اي است که ورزشكار در مسابقات يك کالس ورزشي شرکت مي کند.
 −اولین حضور در يك کالس ورزشي شامل تمام مسابقات همان کالس ورزشي مي شود.
 −براي ورزشكاران داراي معلولیت فیزيكي ،اولین حضور با وضعیت کالس ورزشي  Newبايد در يك ماده زمان دار مانند
تايم تريل انفرادي يا تعقیبي انفرادي انجام شود.
در صورتي که:
 .1ورزشكاري پس از تكمیل نظارت در مسابقه ،مورد اعتراض قرار بگیرد ،و
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 .2دومین جلسه ارزيابي هم در همان مسابقه انجام شود ،و
 .3در پي دومین جلسه ارزيابي ،نظارت بر ورزشكار در حین مسابقه الزامي شود،
نظارت بر ورزشكار حین مسابقه بايد با ارئه کد رهیابي نظارت بر ورزشكار در حین مسابقه در فرصت بعدي در آن کالسي انجام
شود که از سوي هیئت کالسبندي که اعتراض زده ،تعیین شده است.
چنانچه پس از ارائه اعتراض ،ورزشكار در دومین رقابت شرکت نكند و يا آن را از دست بدهد ،در صورتي که نظارت در حین
مسابقه از سوي هیئت کالسبندي الزامي تشخیص داده شود ،هیئت کالسبندي بايد مطابق با اين قوانین و مقررات تصمیم گیري
نمايد و وضعیت "کالسبندي تكمیل نشده است" يا يك کالس ورزشي با تاريخ بازبیني براي او تعیین نمايند .هیئت کالسبندي
مي تواند جهت اتخاذ تصمیم نهائي با سرپرست کالسبندي يا سرکالسبند مشورت نمايد.
هیئت کالسبندي بايد به محض حضور ورزشكار در اولین مسابقه و تكمیل نظارت اولیه (يا ساير نظارت ها که به عنوان بخشي
از فرآيند ارزيابي تعیین مي شود) ،کالس ورزشي نهائي براي ورزشكار در نظر بگیرد و کد رديابي اختصاص يافته را با وضعیت
کالس ورزشي جايگزين نمايند .هر گونه تغییر در کالس و وضعیت کالس ورزشي ورزشكار پس از تكمیل نظارت حین مسابقه،
بالفاصله اعمال خواهد شد.
تاثیر تغییر کالس ورزشي بر مدال ،رکورد و نتايج در بندهاي  16.18.009و  16.9.002توضیح داده شده است.
16.4.016

وضعیت کالس ورزشي

چنانچه هیئت کالسبندي يك کال س ورزشي به ورزشكار ارائه نمايد ،بايد وضعیت کالس ورزشي او را هم تعیین کند .وضعیت
کالس ورزشي مشخص مي کند که آيا ورزشكار در آينده نی از به کالسبندي مجدد دارد يا کالسبندي او مورد اعتراض مي باشد
يا خیر .وضعیت کالس هاي ورزشي به شرح زير مي باشد:
 −کالس ورزشي تائید شده ()Confirmed
 −کالس ورزشي بازبیني ()Review
 −کالس ورزشي بازبیني با تاريخ مشخص ()Fixed Review Date

وضعیت کالس ورزشي جديد ()N
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 UCIپیش از آنكه ورزشكار در اولین جلسه ارزيابي شرکت کند ،به او وضعیت کالس ورزشي جديد مي دهد .ورزشكار با اين
وضعیت کالس بايد پیش از حضور در رقابت هاي جام جهاني يا قهرماني جهان ،در جلسه ارزيابي شرکت کنند .در غیر اين
صورت UCI ،تصمیم ديگري براي ورزشكار مي گیرد.
وضعیت کالس ورزشي تائید شده ()C
در صورتي که هیئت کالسبندي مجاب شود معلولیت فرد ثابت مي ماند و توانش در انجام فعالیت هاي مربوط به پارادوچرخه
سواري تغییر نخواهد کرد ،اين وضعیت را به ورزشكار اختصاص مي دهد (به استثناي ورزشكاران نابینا که در بند  16.4.007به
آنها اشاره شده است) .ورزشكار با اين وضعیت نیاز به کالسبندي مجدد ندارد.
پنل کالسبندي که تنها متشكل از يك کالسبند باشد ،نمي تواند وضعیت تائیده شده را به ورزشكار اختصاص دهد ،و تنها

مي

تواند وضعیت بازبیني براي آن ورزشكار در نظر بگیرد.

وضعیت کالس ورزشي بازبیني ()R
در صورت صالحديد هیئت کالسبندي براي ارزيابي بیشتر ،وضعیت "بازبیني" به ورزشكار داده ميشود.
 −هیئت کالسبندي در ارائه اين وضعیت کالس ورزشي ،موارد زير را در نظر مي گیرد:
• ورزشكار به تازگي وارد رقابت هاي مورد تائید  UCIشده است،
• ورزشكار معلولیت (هاي) دائمي اما در حال پیشرفت دارد،
• از نظر اسكلتي عضالني و يا ورزشي به بلوغ نرسیده است.
 −ورزشكار با وضعیت بازبیني بايد پیش از حضور در رقابت هاي بین المللي ،حتما کالسبندي شود.

وضعیت کالس ورزشي با تاريخ بازبیني مشخص )(FRD

هیئت کالسبندي اين وضعیت را به ورزشكاري اختصاص مي دهد که اعتقاد دارد او نیاز به بازبیني مجدد دارد اما نه تا قبل از
تاريخ مذکور.
 −ورزشكار با اين وضعیت بايد در اولین فرصت پس از مشخص شدن تاريخ بازبیني در جلسه ارزيابي شرکت کند.
 −ورزشكار با اين وضعیت کالس ورزشي نمي تواند پیش از تاريخ بازبیني در جلسه ارزيابي شرکت کند مگر آنكه درخواست
بازبیني پزشكي يا اعتراض به کالسبندي وجود داشته باشد.
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 −پنل کالسبندي متشكل از تنها يك کالسبند ،نمي تواند "وضعیت کالس ورزشي با تاريخ بازبیني معین" به ورزشكار
ارائه نمايد و تنها مي تواند "وضعیت کالس ورزشي بازبیني" براي ورزشكار در نظر بگیرد.

اعمال تغییر در معیار کالس های ورزشي
در صورتي که  UCIاقدام به اعمال تغییرات در معیار کالس هاي ورزشي و/يا روش هاي ارزيابي بخش  5نمايد ،آنگاه:
 UCI −به ورزشكاراني که وضعیت تائید شده دارند ،وضعیت بازبیني مي دهد و از آنها مي خواهد تا در اولین فرصت در
جلسه ارزيابي شرکت کنند ،يا
 UCI −مي تواند تاريخ بازبیني ورزشكاران را حذف کند و از آنها بخواهد تا در اولین فرصت در يك جلسه ارزيابي شرکت
کنند ،و
 −در هر دو مورد باال ،فدراسیون ملي يا  NPCبايد فورا در جريان قرار بگیرند.
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چند کالس ورزشي
16.4.017
اين بند مربوط به ورزشكاراني است که پتانسیل دريافت بیش از يك کالس ورزشي را دارند.
ورزشکاران دارای معلولیت جسمي
بر اساس قوانین و مقررات  ،UCIورزشكاران داراي معلولیت فیزيكي ممكن است پتانسیل دريافت بیش از يك کالس ورزشي
را داشته باشند .اين ورزشكاران مي توانند تنها يك کالس ورزشي دريافت کنند.
تغییر کالس ورزشي
چنانچه ورزشكاري معیارهاي بیش از يك کالس ورزشي را دارا باشد ،مي تواند تنها در موارد زير درخواست تغییر کالس ورزشي
را ارائه بدهد:
 .1در پايان فصل ،زماني که اولین جلسه ارزيابي ورزشكار تكمیل شده باشد ،يا
 .2بعد از پايان بازي هاي پارالمپیك و قبل از شروع فصل جديد.
درخواست تغییر کالس ورزشي بايد از سوي فدراسیون ملي يا  NPCو در بازه هاي زماني تعريف شده ارائه گردد.
هیچ بندي در اين سند ،ورزشكار را از ارائه درخواست بازبیني پزشكي در خصوص کالس ورزشي او منع نمي کند.
اعالم نتیجه ارزيابي ورزشکار
16.4.018
نتیجه ارزيابي پس از تكمیل فرآيند به ورزشكار و/يا فدراسیون ملي NPC/اعالم مي شود .بعالوه UCI ،نتیجه کالسبندي را
پیش از شروع رقابت ها به شكل رسمي منتشر مي کند.
بر اساس بند  ،16.4.015چنانچه هیئت کالسبندي نیاز به نظارت بر ورزشكار حین مسابقه داشته باشد ،ورزشكار با کالسي که در
ارزيابي اولیه گرفته است و همچنین کد رديابي در رقابت حضور پیدا میكند .بالفاصله پس از اولین حضور در مسابقه ،ورزشكار يا
فدراسیون ملي NPC/نتیجه را دريافت مي کنند.
 UCIنتیجه را بعد از رقابت ها از طريق وبسايت خود در مسترلیست منتشر مي کند.
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بخش  :5کالس ورزشي فاقد صالحیت ()NE
16.4.019

کالس ورزشي فاقد صالحیت

قوانین عمومي
اگر  UCIتشخیص دهد که:
• ورزشكار ،معلولیت قابل قبول ندارد،
• ورزشكار بیماري زمینه اي ندارد.
در اين صورت ،کالس ورزشي فاقد صالحیت ( )NEبه ورزشكار اختصاص مي يابد.
اگر شرايط معلولیت ورزشكاري با معیار کمترين میزان معلولیت مطابقت نداشته باشد ،آن شخص نمي تواند کالس ورزشي براي
حضور در رقابت هاي پارادوچرخه سواري دريافت کند.
عدم برخورداری از معلولیت قابل قبول
در صورتي که  UCIتشخیص دهد ورزشكار معلولیت قابل قبول ندارد:
 −ورزشكار مجاز به حضور در جلسه ارزيابي نمي باشد،
 −به ورزشكار کالس ورزشي فاقد صالحیت و وضعیت کالس ورزشي تائید شده داده مي شود.
چنانچه کالسبندي ورزشكار به وسیله يك فدراسیون بین المللي ديگر ،فاقد صالحیت تشخیص داده شود UCI ،مي تواند بدون
برگزاري جلسه ارزيابي و فرآيندهاي کالسبندي که در بند  16.4.008تعريف شده است ،کالس ورزشي فاقد صالحیت را براي او
در نظر بگیرد.
ورزشكاري که به داليل زير ،از سوي  UCIيا يك هیئت کالسبندي فاقد صالحیت اعالم شده است:
 −داراي معلولیتي است که به عنوان معلولیت قابل قبول در نظر گرفته نمي شود،
 −داراي وضعیت جسماني است که به عنوان بیماري زمینه اي براي او در نظر گرفته نمي شود،
از هیچ حقي براي ارائه درخواست بازبیني توسط هیئت کالسبندي دوم برخوردار نیست و نمي تواند در رقابت هاي پارا دوچرخه
سواري شرکت کند.
عدم مطابقت با کمترين میزان معلولیت
هیئت کالسبندي دوم ،جلسه ارزيابي دوم را براي ورزشكاري برگزار میكند که کالس فاقد صالحیت را به دلیل عدم مطابقت او
با کمترين میزان معلولیت دريافت کرده است .جلسه ارزيابي دوم بايد در سريع ترين زمان ممكن برگزار شود.
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ورزشكاري که در انتظار جلسه ارزيابي دوم است ،کالس فاقد صالحیت و وضعیت کالس بازبیني دريافت مي کند .اين ورزشكار
نمي تواند پیش از ارزيابي مجدد در مسابقات حضور پیدا کند.
در صورتي که هیئت کالسبن دي دوم هم تشخیص دهد که معلولیت ورزشكار با کمترين میزان معلولیت مطابقت ندارد (يا خود
ورزشكار در جلسه دوم ارزيابي که از سوي سرکالسبند برنامه ريزي شده است ،شرکت نكند) کالس ورزشي فاقد صالحیت و
وضعیت کالس ورزشي تائید شده به او اختصاص پیدا مي کند.
چنانچه کالس ورزشي که پیش تر به ورزشكار داده شده (هر کالسي به غیر از فاقد صالحیت) مورد اعتراض قرار گیرد و هیئت
کالسبندي دوم ،کالس فاقد صالحیت ر ا براي ورزشكار در نظر بگیرد ،در نهايت بايد يك جلسه ارزيابي نهايي براي ورزشكار
برگزار شود تا کالس فاقد صالحیت که از سوي هیئت کالسبندي دوم براي او در نظر گرفته شده مورد بازبیني قرار گیرد.
اگر يك هیئت کالسبندي تشخیص دهد که معلولیت ورزشكار با کمترين میزان معلولیت براي پارادوچرخه سواري مطابقت ندارد
و کالس فاقد صالحیت را براي او در اين رشته در نظر بگیرد ،ورزشكار ممكن است شرايط حضور در ساير ماده هاي دوچرخه
سواري يا رشته هاي ورزشي ديگر را احراز کند ،مشروط بر اينكه کالس ورزشي الزم را دريافت کند.

اختصاص کالس ورزشي فاقد صالحیت ،لزوما به معني عدم معلولیت نميباشد .قوانین کالسبندي تنها سیستمي براي تعیین
صالحیت ورزشكار جهت حضور در رقابت هاي پارادوچرخه سواري مي باشد.

بخش  :6اعتراض
16.4.020

محدوده اعتراضات

افراد مي توانند نسبت به کالس ورزشي يك ورزشكار اعتراض کنند اما در خصوص وضعیت کالس ورزشي او ،مجاز به اعتراض
نمي باشند.
اگر به ورزشكار کالس ورزشي "فاقد صالحیت" اختصاص داده شود ،حق اعتراض نسبت به اين کالس ورزشي وجود ندارد.

16.4.021

نهادهای دارای حق اعتراض

اعتراض تنها از سوي نهادهاي زير قابل قبول ميباشد:
• فدراسیون يا کمیته ملي ،يا
26

•  UCIبه عنوان فدراسیون بینالمللي پارا دوچرخهسواري
ورزشكار حق اعتراض کردن ندارد ،اما فدراسیون ملي وي ،کمیته ملي پارالمپیك ورزشكار و يا  UCIميتوانند از طرف ورزشكار
اعتراض کنند.

16.4.022

ثبت اعتراض از سوی فدراسیون ها و کمیته های ملي پارالمپیك

فدراسیون ها و کمیته هاي ملي پارالمپیك ميتوانند تنها در خصوص ورزشكاران تحت سرپرستي شان اعتراض کنند.
اعتراض از سوي فدراسیون ها و کمیته هاي ملي پارالمپیك بايد نهايتا تا يك ساعت پس از انتشار نتايج کالسبندي انجام شود.
اگر نتیجه کالسبندي ورزشكاري بعد از نظارت بر ورزشكار در زمان رقابت اعالم شود ،فدراسیون ملي يا کمیته ملي پارالمپیك
تنها  15دقیقه وقت براي اعتراض دارد.
در صورتي که هیئت کالسبندي نیاز به نظارت حین رقابت داشته باشد ،فدراسیون ملي يا کمیته ملي پارالمپیك مي تواند تنها بعد
از اولین حضور ورزشكار در رقابت اعتراض خود را انجام دهد.

16.4.023

روند ثبت اعتراض از سوی فدراسیون ها و کمیته های ملي پارالمپیك

براي ثبت اعتراض ،فدراسیون ها و کمیته هاي ملي پارالمپیك بايد با ارائه مدارک مرتبط ،صحت ادعاي خود را نشان دهند و فرم
اعتراض کالسبندي  UCIرا تكمیل نمايند و موارد زير را نیز همراه داشته باشند:
• اطالعات ورزشكار،
• جزئیات تصمیم مورد اعتراض و يك کپي از آن،
• توضیح در مورد دلیل ثبت اعتراض و نادرست خواندن تصمیم اتخاذ شده،
• ارجاع به نقض قانون مربوطه ،به استثناي زماني که قانون مربوطه يك قانون اختیاري باشد ،آنگاه اين بند در خصوص
آن صدق نمي کند (مثال در خصوص قانون اختیاري :هیئت کالسبندي مي تواند (نه اينكه بايد) درخواست کند که
ورزشكار در حین رقابت مورد نظارت قرار گیرد و اين نظارت به عنوان بخشي از فرآيند ارزيابي ورزشكار تعريف مي
شود .اين قانوني است که اجرايش به هیئت کالسبندي بستگي دارد و اعتراض هیچ مطابقتي با اين بند نخواهد داشت)،
و
• پرداخت  100يورو به عنوان هزينه ثبت اعتراض
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مدارک اعتراض بايد در موعد مقرر به سرکالسبند همان رقابت ارائه گردد .زماني که سرکالسبند مدارک اعتراض را دريافت نمايد،
فرآيند بازبیني را آغاز میكند .اين فرآيند يكي از دو نتیجه زير را در پي خواهد داشت:
• با صالحديد سرکالسبند ،اگر اعتراض مطابق با قوانین و مقررات  UCIبند  16.4.023نباشد ،اعتراض رد ميشود ،يا
• با صالحديد سرکالسبند ،اگر اعتراض مطابق با قوانین و مقررات  UCIبند  16.4.023باشد ،اعتراض مورد قبول واقع
ميشود.
اگر اعتراض رد شود ،سرکالسبند بايد نتیجه را به طرفین اعالم نمايد و يك گزارش کتبي به فدراسیون و يا کمیته ملي پارالمپیك
ارسال نمايد .فاکتور هزينه پرداخت شده براي فدراسیون ملي NPC/صادر ميگردد.
اگر اعتراض مورد قبول واقع شود:
• کالس ورزشي بايد بدون تغییر و در انتظار نتیجه اعتراض باقي بماند ،اما وضعیت کالس ورزشي بايد فورا به حالت

"

بازبیني وضعیت کالس ورزشي" تغییر يابد ،مگر اينكه کالس ورزشي فعلي "بازبیني" باشد،
• سرکالسبند بايد اقدام به تشكیل يك هیئت رسیدگي به اعتراض ،در صورت امكان در همان مسابقه يا مسابقه بعدي ،نمايد
تا ورزشكار را مورد ارزيابي قرار دهند.
• سرکالسبند بايد تمام طرفین را از جلسه ارزيابي جديد مطلع نمايد.
16.4.024

ثبت اعتراض از سوی :UCI

 UCIميتواند بر اساس صالحديد خود نسبت به ورزشكار تحت نظرش اعتراض کند ،اگر:
• تشخیص دهد کالس ورزشي يك ورزشكار اشتباه تعیین شده است.
• فدراسیون يا کمیته ملي پارالمپیك با ارائه مدارک مربوطه درخواست مستدلي به  UCIارائه کند.
ارزيابي صحت اين درخواست تنها به عهده  UCIمي باشد.
16.4.025

روند ثبت اعتراض از سوی :UCI

اگر  UCIتصمیم به اعتراض بگیرد ،سرپرست کالسبندي در اولین فرصت ممكن فدراسیون و يا کمیته ملي پارالمپیك مربوطه
را در جريان قرار ميدهد.
سرپرست کالسبندي طي يك نامه کتبي درباره علل اعتراض  UCIبه فدراسیون يا کمیته ملي پارالمپیك توضیح ميدهد.
اگر  UCIاقدام به اعتراض نمايد:
 −کالس ورزشي مورد اعتراض تا اعالم نتیجه نهايي ،تغییر نمي کند،
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 −وضعیت کالس ورزشي بايد فورا به حالت "بازبیني وضعیت کالس ورزشي" تغییر يابد ،مگر اينكه کالس ورزشي فعلي
"بازبیني" باشد ،و
 −بايد فورا يك هیئت رسیدگي به اعتراض تشكیل شود تا به اعتراض رسیدگي نمايد.

16.4.026

هیئت رسیدگي به اعتراض

سرکالسبند ميتواند وظايف سرپرست کالسبندي را در صورتي که از خود او اختیار گرفته باشد ،به عهده بگیرد.
هیئت رسیدگي به شكايت بايد بر اساس قوانین و مقررات کالسبندي  ،UCIاز سوي سرپرست کالسبندي مشخص گردد.
هیئت رسیدگي به شكايت نبايد شامل آن دسته از اعضاي هیئت کالسبندي شود که:
• تصمیمي را که مورد اعتراض واقع شده ،اتخاذ کرده باشد،
• در طول  12ماه قبل از تاريخ تصمیم مربوطه ،در ارزيابي ورزشكار نقش داشته ،مگر آنكه حضور وي مورد تائید فدراسیون
و يا کمیته ملي پارالمپیك باشد.
سرپرست کالسبندي تمام طرفین را در جريان تاريخ و زمان ارزيابي ورزشكار خواهد گذاشت .هیئت رسیدگي به شكايت هم بايد
ارزيابي ورزشكار را مطابق با قوانین و مقررات کالسبندي انجام دهد.
هیئت رسیدگي به شكايت بايد يك جلسه ارزيابي جديد برگزار کند .اين هیئت مي تواند در اين جلسه به مدارک ارائه شده استناد
کند.
هیئت رسیدگي به شكايت ،يك کالس ورزشي و يك وضعیت کالس ورزشي به ورزشكار اختصاص ميدهد .همچنین تصمیم
گرفته شده ،بايد به اطالع تمام طرفین اعتراض برسد.
تصمیم هیئت رسیدگي به اعتراض در خصوص اعتراض فدراسیون و يا کمیته ملي پارالمپیك و  ،UCIنهائي تلقي مي شود و
طرفین نمي توانند به اين تصمیم اعتراض کنند.
نتیجه تغییر کالس ورزشي ورزشكار بر روي مدال هاي کسب شده ،رکورد و نتايج بدست آمده در بند  16.18.009و 16.9.002
تشريح شده است.

16.4.027

زماني که هیئت رسیدگي به اعتراض در دسترس نمي باشد:

اگر در يك رقابت ،اعتراض ثبت شود ولي امكان رسیدگي به اعتراض وجود نداشته باشد:
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 −بايد به ورزشكار اجازه داده شود تا با کالس ورزشي که مورد اعتراض قرار گرفته است ،و وضعیت کالس ورزشي
"بازبیني" ،به رقابت بپردازد ،و
 −بايد در سريع ترين زمان ممكن به اعتراض رسیدگي شود.

رويدادهای بزرگ
16.4.028

مقررات موقت مربوط به اعتراضات

کمیته بین المللي پارالمپیك و/يا  UCIمي توانند براي رويدادهاي بزرگ مانند بازي هاي پارالمپیك يا ساير رويدادها قوانین
موقت وضع کنند.
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بخش  :7سوءرفتار در جلسات ارزيابي
16.4.029

عدم شرکت در جلسه ارزيابي

ورزشكار شخصا مسئولیت حضور در جلسه ارزيابي را به عده دارد .فدراسیون ملي NPC/ورزشكار موظف است اقدامات الزم را
براي حضور ورزشكار در جلسه ارزيابي انجام دهد.
در صورت عدم حضور ورزشكار در جلسه ارزيابي ،هیئت کالسبندي غیبت او را به سرکالسبند گزارش ميدهد .در صورت ارائه
دلیل قانع کننده از سوي ورزشكار ،سرکالسبند يك جلسه ارزيابي ديگر براي او برنامهريزي ميکند.
اگر ورزشكار در دومین جلسه برنامه ريزي شده حضور پیدا نكرد و يا نتواند دلیل قابل قبولي براي سرکالسبند ارائه کند ،هیچ
کالس ورزشي دريافت نمي کند و اجازه شرکت در رقابت را هم نخواهد داشت.

16.4.030

تعلیق ارزيابي ورزشکار

هیئت کالسبندي با مشورت سرکالسبند ممكن است در صورتي که نتواند به يكي از داليل زير ،کالس ورزشي به ورزشكار
اختصاص دهد ،ارزيابي او را تعلیق کند:
• عدم رعايت قوانین و مقررات کالسبندي  UCIاز سوي ورزشكار،
• عدم ارائه اطالعات پزشكي مورد نیاز به هیئت کالسبندي از سوي ورزشكار،
• هیئت کالسب ند اعتقاد دارد که استفاده يا عدم استفاده از برخي داروها ،وسايل و تجهیزات پزشكي ميتواند بر نحوه
ارزيابي ورزشكار در شرايط عادالنه تاثیرگذار باشد،
• شرايط جسماني ورزشكار به گونه اي است که از انجام حرکات درخواست شده از سوي هیئت کالسبندي جلوگیري
ميکند يا او را محدود مي سازد ،و بر اساس نظر هیئت کالسبندي اين امر بر اجراي عادالنه ارزيابي ورزشكار تاثیر
ميگذارد،
• ورزشكار نميتواند با هیئت کالسبندي ارتباط برقرار نمايد،
• ورزشكار از انجام دستورالعمل هايي که از سوي هیئت کالسبندي صادر ميشود سرباز ميزند يا در انجام آنها ناتوان
است تا آنجا که ارزيابي ورزشكار به درستي انجام نميشود،
• نمايش توانمندي هاي ورزشكار مطابق با اطالعات ارائه شده نمي باشد تا آنجا که ارزيابي ورزشكار به درستي انجام
نميشود.
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اگر ارزيابي ورزشكار از سوي هیئت کالسبندي به تعويق بیفتد ،اقدامات زير بايد انجام شود:
• داليل تعلیق و جزئیات اقدامات جبراني بايد به ورزشكار ،کمیته ملي پارالمپیك يا فدراسیون ملي مربوطه ارائه گردد،
• اگر ورزشكار اقدامات جبراني را تا حد رضايت سرکالسبند يا مسئول کالسبندي انجام دهد ،ارزيابي ورزشكار ادامه پیدا
ميکند،
• اگر شرايط ورزشكار با قوانین مطابقت نكند و او تا موعد مقرر اقدامات جبراني را انجام ندهد ،ارزيابي ورزشكار خاتمه
ميبايد .اين وضعیت ،ورزشكار را از شرکت در تمام رقابت ها منع ميکند تا زماني که ارزيابي ورزشكار کامل شود.
در صورت تعلیق جلسه ارزيابي از سوي هیئت کالسبندي ،اين هیئت مي تواند مطابق با بند  ،16.4.011وضعیت "کالسبندي
کامل نشده" براي ورزشكار در نظر بگیرد.
تعلیق ارزيابي ورزشكار ممكن است منوط به بررسي هر نوع ارائه عمدي اطالعات به شكل نادرست باشد.

بخش  :8بازبیني پزشکي
 16.4.031بازبیني پزشکي
اين بند مختص ورزشكاراني است که يك کالس ورزشي به همراه وضعیت کالس ورزشي "تائید شده" يا "بازبیني با تاريخ
مشخص" دريافت کرده اند.
درخواست بازبیني پزشكي زماني بايد ارائه شود که تغییر در ماهیت و درجه معلولیت يك ورزشكار ،توانايي او را در اجراي تمرينات،
آمادگي جسماني ،توانايي و فعالیت هاي مخصوص يك رشته ورزشي به شكل کامال واضح تغییر دهد.
درخواست بازبیني پزشكي بايد تنها از سوي فدراسیون ملي و يا کمیته ملي پارالمپیك (به همراه  100يورو –غیرقابل استرداد -و
مدارک الزم) ارائه شود .در اين درخواست بايد ذکر شود که معلولیت ورزشكار چگونه و به چه میزان تغییر کرده و چرا توانايي
ورزشكار در انجام فعالیت هاي مربوط به رشته ورزشي تغییرکرده است.
درخواست بازبیني پزشكي بايد در سريع ترين زمان ممكن از سوي  UCIرسیدگي شود.
سرپرست کالسبندي به همراه نفر سومي که مورد تائید او مي باشد ،در خصوص درخواست وصول شده تصمیم گیري مي کنند.
چنانچه ورزشكار يا همراه او از تغییر در ماهیت و درجه معلولیت ورزشكار آگاه شود و اين تغییرات را به اطالع فدراسیون ملي،
 NPCيا  UCIنرساند ،به دلیل ارائه غلط اطالعات مورد بازجوئي قرار خواهد گرفت.
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اگر درخواست بازبیني پزشكي تائید گردد ،وضعیت کالس ورزشكار فورا به "بازبیني" تغییر مي کند ،و اگر هم با درخواست موافقت
نشود ،هیچ ارزيابي مجددي از ورزشكار صورت نميگیرد.

بخش  :9نمايش غیرواقعي اطالعات به شکل عمدی
 16.4.032نمايش غیرواقعي اطالعات به شکل عمدی
در صورتي که ورزشكاري عمدا اقدام به نمايش غیرواقعي اطالعات (از طريق پوشاندن حقايق يا اظهار موضوعي غیرواقعي) در
توانايي ها و/يا درجه يا ماهیت معلولیت خود در جلسه ارزيابي و هر موقعیت ديگري پس از دريافت کالس ورزشي بنمايد ،دچار
تخلف انضباطي شده است.
ورزشكار يا همراه او که به ورزشكار خود در نمايش غیرواقعي اطالعات کمك کند و يا به هر شكلي در اين فرآيند همدست
ورزشكار خود باشد و باعث پوشاندن اظهارات نادرست ورزشكار شود و يا در جلسه ارزيابي ورزشكار اختالل ايجاد کند ،دچار تخلف
انضباطي شده است.
 UCIدر چنین مواقعي پرونده را به کمیته انضباطي ارجاع مي دهد تا اين کمیته در خصوص ارائه غیرواقعي اطالعات از سوي
ورزشكار يا همراه او تصمیم گیري نمايد.
پیامد نمايش غیرواقعي اطالعات براي ورزشكار و يا کمك او که اقدام به نمايش غیرواقعي اطالعات نموده اند و يا در اين تخلف
دست داشته اند ،مي تواند يك يا چند مورد از موارد زير باشد:
الف) حذف از تمام مسابقاتي که نمايش غیرواقعي اطالعات در آن رخ داده ،و مسابقات بعدي که ورزشكار در آن حضور داشته،
ب) ارائه کالس ورزشي "فاقد صالحیت" و وضعیت کالس ورزشي "بازبیني با تاريخ مشخص" با بازه زماني  1تا  4سال
پ) تعلیق از حضور در تمام رقابت هاي ورزشي براي يك بازه زماني مشخص از  1الي  4سال
ت)  UCIمي تواند نام و مدت تعلیق افراد خاطي را منتشر نمايد.
اين تصمیمات يا تعلیقات از سوي کمیته انضباطي  UCIتعیین مي شود UCI .مي تواند نام و مدت تعلیق افراد خاطي را منتشر
نمايد.
هر ورزشكاري که بیش از يك بار اقدام به نمايش غیرواقعي اطالعات نمايد و يا در اين عمل دست داشته باشد ،کالس ورزشي
"فاقد صالحیت" با وضعیت "بازبیني با تاريخ مشخص" براي بازه زماني چهار سال يا تا آخر عمر دريافت مي کند .اين تعلیق از
سوي کمیته انضباطي  UCIتعیین مي شود.
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همراه ورزشكار که بیش از يك بار مرتكب نمايش غیرواقعي اطالعات شده و يا در اين عمل دست داشته است ،براي بازه زماني
چهار سال يا تا آخر عمر از حضور در رقابت ها تعلیق مي شود .اين تعلیق از سوي کمیته انضباطي  UCIتعیین مي شود.
در صورتي که يك فدراسیون بین المللي ديگر پرونده "نمايش غیرواقعي اطالعات" علیه ورزشكار يا همراه ورزشكار داشته باشد
و احكامي علیه شان صادر نمايد ،اين احكام از سوي  UCIبه رسمیت شناخته شده و براي ورزشكار يا همراه او در نظر گرفته مي
شود.
تیم هاي متشكل از ورزشكار يا همراه ورزشكار که مرتكب نمايش غیرواقعي اطالعات شده و يا در اين عمل دست داشته است،
از تمام مسابقاتي که نمايش غیرواقعي اطالعات در آن رخ داده و تمام مسابقات بعدي که ورزشكار در آن حضور داشته حذف مي
شود .اين تعلیق از سوي کمیته انضباطي  UCIتعیین مي شود .تیم هايي که به هر شكلي متشكل از چنین ورزشكاراني هستند،
به همراه ورزشكار خاطي از آن رقابت حذف خواهند شد.
هر تصمیم انضباطي که بر مبناي قوانین کالسبندي اتخاذ شود ،بايد هم راستا با بخش  12قوانین و مقررات  UCIباشد.
در صورتي که  UCIفرآيند انضباطي علیه ورزشكار يا همراه او که مرتكب نمايش غیرواقعي اطالعات شده و يا در آن دست
داشته اند را آغاز کند ،مي تواند موقتا آنها را مطابق با بخش  12قوانین و مقررات  UCIتعلیق نمايد.
در صورتي که  UCIعلیه ورزشكار يا همراه او که مرتكب نمايش غیرواقعي اطالعات شده و يا در آن دست داشته اند تصمیم
انضباطي مبني بر صدور کالس "فاقد صالحیت" اتخاذ نمايد ،تصمیمش بايد از سوي تمام نهادهاي داراي مجوز و فدراسیون
هاي ملي به رسمیت شناخته شود و اجرا گردد.

بخش  :10تجديد نظر
16.4.033

تجديد نظر

تجديد نظر فرآيندي است که طي آن اعتراض رسمي نسبت به ارزيابي ورزشكار و/يا روند کالسبندي ارائه مي شود و  UCIنسبت
به حل آن اقدام مي نمايد.
16.4.034

نهادهايي که مي توانند درخواست تجديدنظر بدهند:

 فدراسیون ملي ،يا -کمیته ملي پارالمپیك
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 16.4.035تجديد نظر
در صورتي که فدراسیون ملي يا کمیته ملي پارالمپیك دريابد که خطاي اجرايي در خصوص کالس ورزشي و/يا وضعیت کالس
ورزشي رخ داده و در نتیجه کالس ورزشي يا وضعیت کالس ورزشي اشتباه براي ورزشكار در نظر گرفته شده است ،مي تواند
درخواست تجديدنظر بدهد.
 UCIبراي رسیدگي به درخواست هاي تجديدنظر اقدام به تشكیل هیئت تجديدنظر کالسبندي به عنوان کمیته استماع کرده
است .درخواست تجديدنظر بايد بر اساس آئین نامه هیئت تجديدنظر کالسبندي ارجاع و رسیدگي شود.
16.4.036

قوانین موقت در ارتباط با درخواست های تجديدنظر

کمیته بین المللي پارالمپیك و/يا  UCIمي توانند براي بازي هاي پارالمپیك يا ساير رقابت ها اقدام به صدور قوانین موقت نمايد.
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دستهبندی پارادوچرخهسواری و اطالعات کالس های ورزشي

فصل پنجم

انواع معلولیت قابل قبول

16.5.001

16.5.008  تا16.5.005  که در بندهاي، دسته بندي ها.هشت معلولیت زير به عنوان معلولیت هاي قابل قبول شناخته مي شوند
 هر ورزشكار بايد حداقل يكي از معلولیت هاي لیست شده. هر کدام لیست معلولیت هاي قابل قبول خود را دارند،تعريف شده اند
، عارضه، معلولیت هاي قابل قبول بايد حتما در نتیجه يك بیماري زمینه اي (از قبیل تروما.در ستون اول جدول را داشته باشد
.تكامل ناقص اعضاي بدن) پديدار شده و دائمي و قابل تايید باشند

نمونه ای از بیماری زمینه ای که منجر به معلولیت

نوع معلولیت قابل قبول

:قابل قبول مي شود
Spinal cord injury (complete or incomplete, tetra-or Impaired Muscle Power
paraplegia or paraparesis), muscular dystrophy, Athletes with Impaired Muscle Power have a Health
hereditary and peripheral neuropathies, post-polio Condition that either reduces or eliminates their
syndrome and spina bifida.

ability to voluntarily contract their muscles in order
to move or to generate force.

Contracture(s) and/or ankylosis resulting from

Impaired Passive Range of Movement

chronic joint immobilisation either congenital or due Athletes with Impaired Passive Range of Movement
to trauma or medical reasons.

have a restriction or a lack of passive movement in
one or more joints.

Traumatic amputation, amputation due to bone
cancer or dysmelia.

Dysmelia and congenital or traumatic disturbance of
limb growth.

Cerebral palsy, traumatic brain injury and
stroke.

Cerebral palsy, traumatic brain injury, stroke and
multiple sclerosis.
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Limb Deficiency
Athletes with Limb Deficiency have total or
partial absence of bones or joints as a
consequence of trauma, illness or congenital limb
deficiency.
Leg Length Difference
Athletes with Leg Length Difference have a
difference in the length of their legs as a result of
limb growth, or as a result of trauma.
Hypertonia
Athletes with hypertonia have an increase in
muscle tension and a reduced ability of a muscle
to stretch caused by damage to the central
nervous system.
Inclusion; Hypertonia e.g. spasticity, rigidity and
dystonia
Exclusion; Low muscle tone
Ataxia
Athletes with Ataxia have uncoordinated
movements caused by damage to the central
nervous system.

Inclusion; cerebellar Ataxia only
Exclusions; sensory ataxia, problems of control
of voluntary movement that do not fit description
of cerebellar Ataxia
Athetosis
Athletes with Athetosis have continual slow
involuntary movements.
Inclusions; athetosis, chorea, dyskinesia
Exclusions; sleep related movement disorders
Vision Impairment
Athletes with Vision Impairment have reduced or
no vision caused by damage to the eye structure,
optical nerves or optical pathways, or visual cortex
of the brain.

Cerebral palsy, traumatic brain injury and stroke.

Retinitis pigmentosa and diabetic retinopathy.

کمترين میزان معلولیت

16.5.002

 کمترين میزان معلولیت را جهت کسب اطمینان از آنكه معلولیت قابل قبول ورزشكار بر نحوه انجام فعالیت هاي ابتداييUCI
 قابل قبول بودن معلولیت ورزشكار بر اساس شدت آن در جدول زير تشريخ. تعیین کرده است،پارادوچرخه سواري تاثیر مي گذارد
.شده است
کمترين میزان معلولیت

معلولیت قابل قبول

Upper limb - Full loss of grip in one hand, inability Impaired Muscle Power
to form and maintain a cylindrical grasp - Muscle
Grade 0.
Lower Limb - Inability to heel raise tested in single
leg stance.
Comparable incomplete spinal cord injury or
comparable multiple impairment.
Loss of Passive Range of Movement with Impaired Passive Range of Movement
comparable effect on function as described for
Impaired Muscle Power.
Upper Limb – Full loss of grip in one hand, inability
to form and maintain a cyclindrical grasp – no
functional hand movement due to Impaired Passive
Range of Movement
Lower Limb – Inability to heel raise tested in single
leg stance due to Impaired Passive Range of
Movement
Upper Limb – Amputation of all fingers and thumb Limb Deficiency
through MCP (or dysmelia with no functional grip Muscle Grade 0).
Lower Limb – Amputation of the foot through
Lisfranc or comparable dysmelia.
The difference in length between right and left legs Leg Length Difference
must be equal to or more than 7cm.
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Spasticity grade 1 in the affected arm or leg plus clear Hypertonia
neurological signs to demonstrate Upper Motor
Neuron lesion such as:
Positive unilateral or bilateral Hoffman/Babinski;
Noticeably brisk reflexes or clear differences in
reflexes left versus right.
Occasional and mild or subtle signs of Ataxia Ataxia
(reference to SARA scale).
Occasional Dyskinesia signs with mild or subtle
Athetosis
intensity or amplitude of movement (reference to
DIS Scale).
Unilateral or bilateral (symmetrical/asymmetrical)
MIC for Athletes with a Vision Impairment have Vision Impairment
been set based on the Athlete's corrected vision. The
difference in approach for Athletes with Vision
Impairment must be seen within the historical
context of Classification for these Athletes, which is
an assessment with 'best correction' as used in the
context of medical diagnostics for visual acuity.
The Athlete must meet both of the criteria below:
The Athlete must have at least one of the following
Impairments:
−
−

impairment of the eye structure;
impairment of the optical nerve/optic
pathways;
− impairment of the visual cortex
The Athlete’s Visual Impairment must result in a
visual acuity of less than or equal to LogMAR
1.0 or a visual field restricted to less than 40
degrees diameter.

روش ارزيابي

16.5.003

:روش هاي زير براي ارزيابي نوع معلولیت قابل قبول در پارادوچرخه سواري اجرا مي شود
 اندازه گیری/ مقیاس
Daniels

and

Worthingham Manual

روش ارزيابي
muscle

معلولیت قابل قبول
testing Impaired Muscle Power

muscle grading scale (2007) methods through the reference
and Reference range of motion range for Para cycling.
for Para cycling.
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Degrees

(Clarkson

Musculoskeletal

H.M. Classifier moves the joint of Impaired Passive Range of

assessment: interest through the available Movement

joint range and manual muscle range while the Athlete is
strength,

2nd

Philadelphia,

edition. relaxed.
Lippincott

Williams and Wilkins, 2000).
All measures are taken in Standard landmarks and direct Limb Deficiency
conformity

with

the measurement of residual limb.

International Society for the
Advancement

of

Kinantropometry
standardized
measures

(ISAK)

measures.
are

taken

All
in

centimetres (cm) rounded at 1
digit behind the comma.
All measures are taken in Measurement
conformity

with

of

difference Leg Length Difference

the between legs in supine.

International Society for the
Advancement

of

Kinantropometry
standardized
measures

(ISAK)

measures.
are

taken

All
in

centimetres (cm) rounded at 1
digit behind the comma.
Australian

Spasticity A ‘catch’ on rapid passive Hypertonia

Assessment Scale (ASAS) and movement.
neurological assessment.
Qualitative Assessment of

Ataxic movements must be Ataxia

.Movement and Coordination

demonstrable

Scale for the assessment and

in

test

coordination and balance

Rating of Ataxia (SARA)
modified for Para cycling.
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of

Dyskinesia Impairment Scale Athetosis must be evident in Athetosis/Dystonia
(DIS)

modified

cycling

and

for

Para abnormal

posturing

and

neurological inability to control unwanted
movements at rest and in

assessment.

activity.
Visual

Acuity:

and/or

the

LogMAR Visual acuity is tested using

Vision Impairment

Berkeley the LogMAR chart for

Rudimentary

distance visual acuity testing

Vision Test.

with Illiterate “E” and/or the

Visual Field: Goldmann Visual
Field Perimeter, Humphrey

Berkeley Rudimentary Vision
Test.

Field Analyser or Octopus Visual field may be tested
Interzeag.

using a Goldmann Visual
Field Perimeter, Humphrey
Field Analyser or Octopus
Interzeag. The software in
automatic perimeters must be
for full range fields (80º or
more), not only for central
visual fields. The reference
stimulus/isopter is Goldman
III/4 or the equivalent on other
equipment.

پروفايلهای کالس ورزشي

16.5.004

 کالس هاي ورزشي را بر اساس گروه بندي مبتني بر تاثیر معلولیت ورزشكار بر توانايي او در انجام فعالیت هاي مختصUCI
 بر مبناي اطالعات پزشكي ارائه شده و ارزيابي هیئت کالسبندي، اختصاص کالس ورزشي.پارادوچرخه سواري تعريف مي کند
.مي باشد
 روش. دستهبندي ها و کالس ورزشي که ورزشكار در آن رقابت خواهد کرد را مشخص ميکند،پروفايل هاي کالس ورزشي زير
. شدت معلولیت ورزشكار را تعیین مي کند،هاي کالسبندي که براي هر نوع معلولیت تعريف شده است
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 کیفیت فني پايین و افزايش سن بر نحوه انجام فعالیت هاي مختص،اگرچه ساير عوامل مانند پايین بودن سطح آمادگي جسماني
. اما اختصاص کالس ورزشي نبايد تحت تاثیر اين عوامل قرار بگیرد،پارادوچرخه سواري تاثیرگذار خواهد بود
 چرخ های دستي: دسته16.5.005
H1-  در کالس هاي دوچرخه دستي،ورزشكاراني که با استفاده از رکاب هاي دستي يا پايي و در حالت درازکش مسابقه مي دهند

 در حالت نشسته يا زانو زده مسابقه مي، چرخ دستي کالسبندي مي شوندH5  ورزشكاراني که در کالس. کالسبندي مي شوند4
.دهند
H1  کالس ورزشي16.5.005.1
Impaired Muscle Power
− Tetraplegic with impairments corresponding to a motor complete cervical lesion at C6 or above;
− Complete loss of trunk stability and lower limb function;
− Limited extension of the elbow with a muscle score of 6 (total of both triceps)
− Bilateral loss of handgrip with a muscle grade 1 or a flicker;
− Non-spinal cord injury/incomplete spinal cord injury with sport specific activity limitation,
equivalent to sport class profile H1;
Hypertonia
− Bilateral involvement (quadriplegia) symmetrical or asymmetrical (e.g. both sides equally
affected or one side more than the other) with at least grade 3 spasticity in both lower and upper
limbs;
Ataxia/Athetosis/Dystonia
− Severe athetosis/dystonia and (e.g. large amplitude of excessive motion and long durations of
excessive motions);
− A comparable mixture of ataxia/athetosis/dystonia and hypertonia/spasticity with a sport specific
activity limitation equivalent to sport class H1, making it impossible to ride a bicycle or tricycle.

H2 : کالس ورزشي16.5.005.2
Impaired Muscle Power
− Tetraplegic with impairments corresponding to a motor complete cervical lesion at C7/C8 or
above;
− Complete loss of trunk stability and lower limb function;
− Triceps and biceps strength at least muscle grade 3;
− Bilateral impaired handgrip with a muscle grade of less than or equal to 3 in one hand and less
than 3 in the other hand;
− Non-spinal cord injury/incomplete spinal cord injury with a sport specific activity limitation
equivalent to sport class H2;
Hypertonia
− Asymmetric or symmetric bilateral involvement with at least grade 2 spasticity in upper limb and
lower limbs, trunk control impacted by hypertonia
− Hypertonia on activity making it impossible to ride a bicycle or tricycle.
Ataxia/Athetosis/Dystonia
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− Severe athetosis/ dystonia (E.g. large amplitude of excessive motion and long durations of
excessive motions) in the lower limbs and trunk, with upper limbs less affected, making it
impossible to ride a bicycle or tricycle;
− A comparable mixture of ataxia/athetosis/dystonia and hypertonia/spasticity with a sport specific
activity limitation equivalent to sport class H2, making it impossible to ride a bicycle or tricycle.

H3 : کالس ورزشي16.5.005.3
Impaired Muscle Power
− Paraplegic with impairments corresponding to a motor complete lesion from Th1 to Th10;
− Trunk stability varies from very limited trunk stability (Nil to minimal muscle strength in
abdominals) to limited trunk stability (reduced to normal upper and lower abdominal strength) with
a muscle grade of 0-4;
− Non-spinal cord injury/incomplete spinal cord injury with a sport specific activity limitation
equivalent to sport class H3.
Hypertonia
− Asymmetric or symmetric bilateral involvement with at least grade 2 spasticity in lower limb/s and
at least spasticity grade 1 in upper limb. Hypertonia on activity affecting trunk or legs and making it
impossible to ride a bicycle or tricycle;
Ataxia/Athetosis/Dystonia
− Severe athetosis/dystonia (E.g. large amplitude of excessive motion and long durations of
excessive motions) in the lower limbs and trunk, making it impossible to ride a bicycle or tricycle;
− A comparable mixture of ataxia/athetosis/dystonia and hypertonia/spasticity with a sport specific
activity limitation equivalent to sport class H3, making it impossible to ride a bicycle or tricycle.

H4 : کالس ورزشي16.5.005.4
نشستن بر روی/ سه چرخه یا قرار گرفتن بر روی دو زانو،معلولیت هایی که به ورزشکار اجازه استفاده از دوچرخه
.دوچرخه دستی را به دلیل بیماری زمینه ای نمی دهد
Impaired Muscle Power
− Paraplegic with impairments corresponding to a complete lesion from Th11 or below;
− No lower limb function/impaired lower limb function;
− Normal or almost normal trunk stability (normal abdominal strength, muscle grade 4-5);
− Non-spinal cord injury/incomplete spinal cord injury with a sport specific activity limitation,
equivalent to sport class H4;
Impaired Passive Range of Movement
− Athletes with Impaired Passive Range of Movement with a lower limb sport specific activity
limitation profile equivalent to sport class H4.
Limb Deficiency
− Athletes with lower limb deficiencies that meet the criteria for H5 but have additional
impairment/s which prevent the safe use of a conventional bicycle or the kneeling/sitting position
on a handcycle.
Hypertonia
− Asymmetric or symmetrical bilateral involvement with grade 2 spasticity in the lower limbs and
grade 0-1 spasticity in the upper limbs;
− Unilateral involvement; at least grade 2 spasticity in the lower limb and grade 0-1 spasticity in the
upper limb;
− Hypertonia on activity making it impossible to use legs on a tricycle or bicycle.
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Ataxia/Athetosis/Dystonia
- Severe athetosis/dystonia (E.g. large amplitude of excessive motion and long durations of
excessive motions) in the lower limbs, making it impossible to ride a bicycle or tricycle;
− A comparable mixture of ataxia/athetosis/dystonia and hypertonia/spasticity with a sport specific
activity limitation equivalent to sport class H4, making it impossible to ride a bicycle or tricycle.

H5 : کالس ورزشی16.5.005.5
معلولیت هایی که به ورزشکار اجازه استفاده از دوچرخه یا سه چرخه را نمی دهد یا کسی که می تواند بر روی دو
. باید از این وضعیت استفاده کند، حالت نشسته قرار بگیرد/زانو
Impaired Muscle Power
− Paraplegic with impairments corresponding to a complete lesion from Th11 or below;
− Normal abdominal strength, and normal trunk extension strength (e.g. normal trunk control);
Limb Deficiency
− Athletes who meet the Minimum Impairment Criteria for lower limb deficiency who have
additional impairment/s which prevent the safe use of a conventional bicycle.
Hypertonia
− Asymmetric or symmetrical bilateral involvement, lower limbs affected and upper limbs normal or
near normal;
− Unilateral moderate/severe involvement; at least grade 2 spasticity in the lower limb and grade 01 spasticity in the upper limb;
− Mild/normal trunk involvement;
− Hypertonia on activity making it impossible to ride a bicycle or tricycle;
Ataxia/Athetosis/Dystonia
− Asymmetric or symmetrical bilateral involvement, mild – moderate;
− Unilateral Involvement, mild – moderate;
− Mild/normal trunk involvement;

 سه چرخه: دسته16.5.006
:يا محدوديت شديد در پدال زدن به داليل زير/ناتوان در راندن دوچرخه به دلیل عدم تعادل و
spasticity/ataxia/athetosis/dystonia
Severe locomotor dysfunction, can be mixed pattern (athetosis/dystonia/spasticity and/or ataxia).

T1 : کالس ورزشي16.5.006.1
Hypertonia
− Spasticity grade 3 in affected lower and upper limb(s);
− 2, 3 or 4 limbs strongly affected;
− Poor functional trunk use.
− Hypertonia on activity in the lower and upper limbs as well as trunk affects posture and balance
on tricycle.
Ataxia
− Shows constant severe signs of ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Severe: Constant signs of Dystonia/Athetosis with large amplitude of movement or extreme
intensity of posturing.
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T2  کالس ورزشي16.5.006.2

الگوي حرکت روان تر و کنترل بهتر سه چرخه
Hypertonia
− Spasticity grade 2 in affected lower and upper limbs limb(s).
− 2, 3 or 4 limbs strongly affected;
− Hypertonia on activity can be seen.
Ataxia
− Shows frequent and moderate signs of Ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Frequent to intermittent signs of Athetosis/Dystonia with maximum to moderate intensity of
posturing or amplitude of movement.

 چرخ: دسته16.5.007
C1  کالس ورزشي16.5.007.1
Limb Deficiency
− Single above knee amputation and above elbow or below elbow amputation; or
− Double through knee amputation; or
− Double amputation below elbow + Single amputation above knee, no prosthesis; or
− Double amputation below knee + Double amputation below elbow.
Muscle Power/Passive Range of Movement
− Loss of function comparable to limb deficiency profiles above.
Hypertonia/Ataxia/Athetosis/Dystonia
Locomotor dysfunction, can be mixed pattern
Hypertonia
− Severely affected unilateral or bilateral (symmetrical/asymmetrical);
− Spasticity grade 3 in lower and upper limb(s);
− Poor functional trunk use.
Ataxia
− Shows severe signs of ataxia;
Athetosis/Dystonia
− Severe: Constant signs of Dystonia/Athetosis with large amplitude of movement or extreme
intensity of posturing;

C2 : کالس ورزشي16.5.007.2
Limb Deficiency:
− Single amputation above knee, no prosthesis, may have a stump support; or
− Single through knee amputation with the use of prosthesis + Single above elbow amputation; or
− Single amputation through knee with the use of a prosthesis + Double below elbow amputation;
or
− Double below knee amputation with the use of prostheses + Single above elbow amputation
without the use of upper limb prosthesis;

44

Muscle Power/ Passive Range of Movement
− Loss of function comparable to limb deficiency profiles above;
− Limited ROM of the hip or knee or muscle weakness such that a functional full revolution of the
crank is not possible. The radius of crank must be limited to 0 cm (crank is fixed).
Hypertonia/Ataxia/Athetosis/Dystonia
Locomotor dysfunction, can be mixed pattern
Hypertonia
− Spasticity grade 2 in impaired lower and upper limb(s) and
− Hypertonia on activity can often be seen in one or more of the impaired limbs.
Ataxia
− Shows frequent and moderate to severe signs of Ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Frequent to intermittent signs of Athetosis/Dystonia with maximum to moderate intensity of
posturing or amplitude of movement;

C3 : کالس ورزشي16.5.007.3
Limb Deficiency
− Single below knee amputation with the use of a prosthesis + Single above elbow amputation, no
prosthesis; or
− Single through knee or above knee amputation with the use of a prosthesis + Single below elbow
amputation; or
− Double amputation below knee.
Muscle Power/ Passive Range of Movement
− Loss of function comparable to limb deficiency profiles above.
− Limited ROM of the hip or knee such that a normal functional full revolution of the crank is not
possible. The athlete may shorten the crank to the optimal length.
Hypertonia
− Spasticity grade 2 in impaired lower limb(s), lower limbs more involved;
− Spasticity grade 1 in impaired upper limb.
− Hypertonia on activity can often be seen.
Ataxia
− Shows intermittent and mild to moderate signs of Ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Intermittent signs of Athetosis/Dystonia with sub-maximum to moderate intensity of posturing or
amplitude of movement;

C4  کالس ورزشي16.5.007.4
Limb Deficiency
− Single below knee amputation, with the use of prosthesis; or
− Single below knee amputation with the use of prosthesis + Single below elbow amputation; or
− Double below elbow amputation.
Muscle Power/ Passive Range of Movement
− Loss of function comparable to limb deficiency profiles above.
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− Limited ROM of the hip or knee such that a normal functional full revolution of the crank is not
possible. The athlete may shorten the crank to the optimal length.
Hypertonia
− Spasticity grade 1 in impaired lower limb(s);
− Spasticity grade 1 in impaired upper limb;
− Hypertonia on activity can be seen.
Ataxia
− Shows intermittent and mild or subtle signs of Ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Intermittent signs of Athetosis/Dystonia with moderate to mild intensity of posturing or amplitude
of movement.

C5 : کالس ورزشي16.5.007.5

: مي باشند،اين کالس ورزشي مختص ورزشكاراني است که داراي کمترين میزان معلولیت که در بخش زير تشريح شده
Limb Deficiency
− Amputation of all fingers and thumb (through MCP) or dysmelia without a functional grip; or
− Amputation of the foot through Lisfranc or comparable dysmelia; or
− Single above elbow amputation with or without prosthesis; or
− Single below elbow amputation with the use of a prosthesis.
Muscle Power/ Passive Range of Movement
− Loss of function comparable to limb deficiency profiles above.
Leg Length Difference
− The difference in length between right and left legs must be equal to or more than 7cm.
Hypertonia
− Spasticity grade 1 or more in one lower or upper limb; and
− clear neurological signs to include:
• Positive uni or bilateral Hoffman/Babinski;
• Noticeably brisk reflexes or clear differences in reflexes left versus right.

Ataxia
− Shows occasional and mild or subtle signs of Ataxia.
Athetosis/Dystonia
− Occasional signs of Athetosis/Dystonia with mild or subtle intensity of posturing or amplitude of
movement;

)Tandem(  تندم: دسته16.5.008
B  کالس ورزشي16.5.008.1
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اين کالس مختص ورزشكاران نابینا با کمترين میزان معلولیت مي باشد .بر اساس قوانین و مقررات  ،IBSAورزشكاران نابینا
براي رقابت در رشته پارادوچرخه سواري در کالس  Bبا و سه وضعیت  B2 ،B1و  B3در مسترلیست کالسبندي قرار

مي

گیرند.
کمترين میزان معلولیت براي ورزشكاران نابینا بر اساس ديد اصالح شده ( )corrected visionورزشكار تعیین مي شود .تفاوت
رويكرد براي ورزشكاران نابینا بايد در کانتكست تاريخي کالسبندي اين ورزشكاران بررسي شود ،که يك ارزيابي با بهترين
تصحیح است ،مانند آنچه که در زمینه تشخیص پزشكي براي حدت بینايي استفاده شده است.
براي شرکت در مسابقات پارادوچرخه سواري ،ورزشكار بايد هر دو ويژگي زير را داشته باشد:
 .1ورزشكار بايد حداقل يكي از ويژگي هاي زير را داشته باشد:
• اختالل در ساختار چشم
• اختالل در عصب بینايي/مسیرهاي نوري
• اختالل در کورتكس
 .2اختالل بینايي فرد بايد منجر به حدت بینايي کمتر از  )60/6( LogMAR 1.0يا میدان ديد محدود کمتر از قطر 40
درجه باشد.
روش ارزيابي
ارزيابي ورزشكار و اختصاص کالس ورزشي بر اساس ارزيابي حدت بینايي و میدان ديد با استفاده از بهترين

optical

 correctionدر چشمي که از حدت بینايي بهتر برخوردار است ،انجام مي شود.
بسته به حدت بینايي ورزشكار ،اين واحد با استفاده از جدول  LogMARبا حرف  Eبراي تست حدت بینايي از راه دور و/يا تست
 Berkeley Rudimentary Visionاستفاده مي شود.
میدان ديد ممكن است با استفاده از تست هاي زير ارزيابي شود:
-

Goldmann Visual Field Perimeter

-

 Humphrey Field Analyserيا Octopus Interzeag

نرم افزار در محیط هاي اتوماتیك نبايد تنها براي میدان هاي ديد مرکزي باشد بلكه بايد دامنه کامل میدان ها ( 80درجه يا
بیشتر) را نیز دربرگیرد .مرجع محرک/ايزوپتر Goldman III/4 ،يا معادل در دستگاه هاي ديگر مي باشد.
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ورزشكاراني که از دستگاه هاي اصالحي مانند عینك يا لنز استفاده مي کنند ،بايد با همین دستگاه ها و نسخه پزشك در جلسه
ارزيابي حضور پیدا کنند .چنانچه يك ورزشكار در مسابقه از دستگاه اصالحي استفاده کند که آن را در جلسه ارزيابي ذکر نكرده
باشد ،ممكن است به دلیل نمايش غیرواقعي اطالعات مورد بازجوئي قرار گیرد( .به بند  16.4.012مراجعه شود)
ورزشكار بايد هر گونه تغییر در اصالح ديدش را پیش از شروع مسابقات به  UCIاطالع دهد .در اين صورت ،کالس ورزشي او
از "بازبیني با تاريخ مشخص" يا "تائید شده" به "بازبیني" تغییر مي کند تا پیش از رقابت بعدي مجددا مورد ارزيابي قرار گیرد.
در صورتي که ورزشكار از اعالم تغییر در اصالح ديد خود امتناع کند ،ممكن است به دلیل نمايش غیرواقعي اطالعات مورد
بازجوئي قرار گیرد.
همراه ورزشكار مي بايست در طول جلسه ارزيابي خارج از ديد ورزشكار حین بررسي جدول حدت بینايي قرار بگیرد.
بر اساس قوانین و مقررات وضع شده در بخش کالسبندي ،ورزشكاران نابینا حین مسابقه مورد ارزيابي قرار نمي گیرند.
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 16.5.009انواع معلولیت های غیرقابل قبول
هر معلولیتي که موقت و غیرقابل اثبات مي باشد.
معلولیت هاي غیرقابل قبول شامل موارد زير مي شود اما محدود به آنها نمي باشد:
;Pain
;Hearing impairment
;Low muscle tone
;Hypermobility of joints
;Joint instability, such as unstable shoulder joint, recurrent dislocation of a joint
;Impaired muscle endurance
;Impaired motor reflex functions
;Impaired cardiovascular functions
;Impaired respiratory functions
Impairment metabolic functions; and
Tics and mannerisms, stereotypes and motor perseveration.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 16.5.010وضعیت جسماني که به عنوان بیماری زمینه ای برای ورزشکاران در نظر گرفته نمي شود
برخي ضايعات به عنوان معلولیت قابل قبول و بیماري زمینه اي در نظر گرفته نمي شوند .ورزشكاري که دچار ضايعه اي شده
است (شامل ضايعات لیست شده در جدول معلولیت هاي قابل قبول) اما بیماري زمینه اي ندارد ،نمي تواند در مسابقات پارادوچرخه
سواري حضور پیدا کند.
عارضه هايي که باعث ايجاد درد ،خستگي ،بیش حرکتي مفصل يا هیپوتوني مي شوند يا رواني يا روان تني ()psychosomatic
هستند به عنوان معلولیت قابل قبول محسوب نمي شوند .براي مثال مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 عارضه هايي که باعث ايجاد درد مي شوند از قبیل سندرم درد میوفاشیال اختالل عملكرد ،فیبرومیالژيا يا سندرم دردپیچیده منطقه اي.
 عارضه اي به نام سندرم مزمن خستگي که باعث ايجاد خستگي مي شود. عارضه اي به نام  Ehlers-Danlos syndromeکه باعث حرکت بیش از حد يا هیپوتوني مي شود. -عارضه اي که رواني يا روان تني است و شامل اختالالت تبديلي يا اختالل استرس پس از سانحه مي شود.
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فصل ششم – رقابت های قهرماني پارادوچرخه سواری جهان
برنامه
16.6.001

به بند  9.1.011در قوانین و مقررات  UCIمراجعه نمائید.

شرکت در مسابقه
16.6.002

به بند  9.2.062و بندهاي بعدي آن در قوانین و مقررات  UCIمراجعه نمائید.
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 رقابت های جاده- فصل هفتم
رقابت های جاده
.تمام مسیرها در رقابت هاي جاده بايد نسبت به رفت و آمد شهر بسته باشد

1
16.7.001

مسافت های رقابت جاده
:بیشترين و کمترين مسافت هاي مسابقات بین المللي پارادوچرخه سواري به شرح ذيل ميباشد
Sport Class
B men
B women
C5 men
C4 men
C3 men
C2 men
C1 men
C5 women
C4 women
C3 women
C2 women
C1 women
T2 men
T1 men
T2 women
T1 women
H5 men
H4 men
H3 men
H2 men
H1 men
H5 women
H4 women
H3 women
H2 women
H1 women

Minimum
93 km
78 km
75 km
75 km
60 km
60 km
60 km
60 km
60 km
48 km
48 km
48 km
30 km
30 km
26 km
26 km
60 km
60 km
60 km
45 km
45 km
52 km
52 km
52 km
37 km
37 km

16.7.002

Maximum
125 km
105 km
100 km
100 km
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
65 km
65 km
65 km
40 km
40 km
35 km
35 km
80 km
80 km
80 km
60 km
60 km
70 km
70 km
70 km
50 km
50 km

. مي تواند استثناء در نظر بگیردUCI ،براي مسیرهايي با ويژگي هاي مطلوب
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مسیر رقابت های جاده
16.7.003

طول مسیر رقابت هاي جاده در تمامي مسابقات پارا دوچرخهسواري  UCIبايد بین  7تا  15کیلومتر باشد.

میانگین شیب جاده زماني که ورزشكاران در حال صعود هستند حداکثر  %8و در شديدترين حالت  %15خواهد بود .مسیر صعودي
رکابزنان نیز نبايد بیش از  %25کل مسیر رقابت باشد.
برخي مسیرها که ويژگي هاي منحصر به فردي دارند اما از درصد ها و اندازه هاي ذکر شده فراتر ميروند را ميتوان با صالحديد
 UCIمورد استفاده قرار داد.
سه چرخه ها ،چرخ هاي دستي و رقابت هاي دسته جوانان ميتوانند در مسیري رکاب بزنند که پیچیدگي کمتري داشته باشد و
کوتاه تر باشد .بعالوه ،با صالحديد  ،UCIسه چرخه ها ،دوچرخه هاي دستي و رکاب زنان دسته جوانان مي توانند در مسیرهاي
ساده تر مسابقه دهند.
کمیته برگزاري بايد مسیر رقابت را براي دريافت تائیديه از  ،UCIبه اين سازمان اعالم نمايد.

ترتیب شروع در رقابت های جاده
16.7.004

با صالحديد و تصمیم  ،UCIکالس هاي ورزشي متعدد و/يا دسته هاي سني مختلف مي توانند با هم به

عنوان يك گروه استارت بزنند .بر همین اساس ،هر کالس ورزشي ،دسته سني و يا گروه بايد با فاصله زماني حداقل دو دقیقه
استارت بزنند تا از تلفیق کالسها و گروههاي مختلف جلوگیري شود.
براي شروع ،رکابزنان بر اساس کالس ورزشي ،دسته سني يا گروه مختص خود به ترتیب زير به خط هاي تعیین شده فراخوانده
مي شوند:
 .1به ترتیب قهرمان رقابت جهاني جاده يا قهرمان پیشین رقابت جهاني جاده
 .2بر اساس آخرين رنكینگ منتشر شده از سوي UCI

رکابزناني که براي شروع نیاز به کمك دارند ،بايد در کنار فنس قرار بگیرند تا شروع آسان و بدون خطر براي همه ورزشكاران
فراهم شود.
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سرعت گرفتن  /درفت کردن ()Drafting
16.7.005

در رقابت هاي جاده که کالس هاي ورزشي متفاوت رقابت را با هم شروع ميکنند ،ورزشكاران ميتوانند از

بین يكديگر سرعت بگیرند و درفت کنند.
در تمامي رقابت ها به غیر از رقابت هايي که استارت شان ترکیبي است ،هر ورزشكاري که اقدام به سرعت گرفتن و درفت کردن
از ورزشكاري در دستهبندي ،گروه و يا کالس ورزشي ديگر نمايد ،ديسكوالیفه ميگردد .روند برگزاري مسابقه مطابق با بندهاي
 2.4.017الي  2.4.020مي باشد.

16.7.007

با توجه به نوع معلولیت و سختي براي برخي ورزشكاران جهت گرفتن بطري آب در طول رقابت ،نكات زير

براي استفاده از پا بايد در نظر گرفته شود:
• دادن غذا در دور اول و دور آخر ممنوع ميباشد،
• دادن غذا از هر دو طرف جاده مجاز مي باشد .منطقه تغذيه بايد حداقل به طول  50متر جدا گردد.

ترتیب رنکینگ
 16.7.007الف ترتیب رده بندي در مسابقات بین المللي پارادوچرخهسواري ،بايد مطابق روند زير اتفاق بیفتد:
 .1ترتیب عبور از خط پايان،
 .2دورهايي که کامل شده است،
 .3رکاب زناني که از رقابت کنار کشیده اند،
 .4رکاب زنان ديسكوالیفه شده.
کالس هاي ورزشي مشخص ممكن است در خط شروع در ماده هاي جاده ،با هم گروه بندي شوند.
اين گروه ها به وسیله رنگ کاورشان (زرد يا سفید) شناخته مي شوند .هر رکاب زني که پیشرو از او سبقت بگیرد ،بايد به رقابت
خود ادامه بدهد .زماني که پیشرو آخرين دور خود را کامل کند ،ساير شرکت کنندگان بايد پس از عبور از خط پايان ،رقابت خود
را تمام کنند.
2

تايم تريل انفرادی
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16.7.008

براي رقابت هاي قهرماني پارادوچرخهسواري جهان هر  NPCميتواند حداکثر در يك کالس ورزشي 3

رکابزن در بخش تايم تريل انفرادي معرفي نمايند .در اين بخش هم پیشنهاد مي شود مسیر رقابت از ساير رفت و آمدهاي
موجود در شهر جدا شود .مسیر بخش تايم تريل هم ميتواند مسیر رقابت جاده در همان رويداد ورزشي باشد.

مسافت های تايم تريل
16.7.009

کمترين و بیشترين مسافت ها در مسابقات بین المللي تايم تريل پارادوچرخه سواري ،شامل موارد زير مي

شود:

Maximum
40 km
35 km
35 km
35 km
35 km
30 km
30 km
30 km
30 km
25 km
25 km
25 km
25 km
25 km
20 km
20 km
35 km
35 km
35 km
25 km
25 km
30 km
30 km
20 km
20 km
20 km

Sport Class
B men
B women
C5 men
C4 men
C3 men
C2 men
C1 men
C5 women
C4 women
C3 women
C2 women
C1 women
T2 men
T1 men
T2 women
T1 women
H5 men
H4 men
H3 men
H2 men
H1 men
H5 women
H4 women
H3 women
H2 women
H1 women

Minimum
20 km
17 km
17 km
17 km
17 km
15 km
15 km
15 km
15 km
12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
10 km
10 km
17 km
17 km
17 km
12 km
12 km
15 km
15 km
10 km
10 km
10 km

 UCIمي تواند در خصوص پیست هايي با ويژگي هاي مطلوب ،استثنا قائل شود.
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ترتیب شروع در مسابقات تايم تريل
16.7.010

 UCIممكن است تصمیم بگیرد کالس هاي ورزشي و گروه هاي سني مختلف با هم به عنوان يك گروه

استارت بزنند.
ترتیب شروع کالس هاي ورزشي در تايم تريل بايد به شكلي اتخاذ گردد که احتمال عبور ورزشكار يك کالس از ورزشكار کالس
ديگر به حداقل برسد .در هر گروه ،کالس ورزشي و ردهبندي سني ،ترتیب شروع به شكل ذيل خواهد بود:
براي رقابت هايي که انحصارا در بخش تايم تريل برگزار ميشود:
 .1ترتیب برعكس آخرين رنكینگي که از سوي  UCIمنتشر شده است،
 .2قهرمان فعلي رقابت هاي تايم تريل جهان و يا قهرمان دور قبل رقابتهاي تايم تريل

براي مسابقات دور گروهي:
 .1ترتیب معكوس کالسبندي مسابقه

براي مسابقات دور گروهي که اولین بخش آن تايم تريل ميباشد:
 .1ترتیب معكوس آخرين رنكینگ منتشر شده از سوي UCI

 .2پیشتاز رقابت هاي قهرماني تايم تريل جهان

هیئت کمیسنر در تمام موارد ميتواند در صورت باريك بودن مسیر ،ترتیب استارت را براي کالس هاي ورزشي  T1-2و دستهبندي
 Hتغییر دهد .در اين صورت ،ميتوان به اين شكل آغاز کرد که سريع ترين رکاب زن به عنوان نفر اول و کندترين رکاب زن به
عنوان آخرين نفر رقابت را آغاز نمايند تا مشكل عبور رکاب زنان از يكديگر به وجود نیايد.

16.7.011

براي بخش تايم تريل ،خودروهاي زير با حفظ شرايط مذکور اجازه همراهي رکابزنانشان را دارند:

 −يك خودرو همراه (شامل تیم ملي ،افراد و ساير نفراتي که فدراسیون ملي تعیین کرده است) با نهايتا  6رکاب زن در
تايم تريل انفرادي براي تمام کالس هاي ورزشي،
 −دو خودرو همراه با  7تا  12رکابزن در بخش تايم تريل انفرادي براي تمام کالس هاي ورزشي،
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 −سه خودرو همراه با  13تا  19رکابزن در بخش تايم تريل انفرادي براي تمام کالس هاي ورزشي،
 −چهار خودرو همراه با بیش از  20رکاب زن در تايم تريل انفرادي براي تمام کالس هاي ورزشي.
رئیس هیئت کمیسنر در صورت صالحديد مي تواند تعداد خودروها را کاهش دهد .رانندگان تمام وسايل نقلیه مي بايست مجوز
معتبر  UCIرا از فدراسیون ملي خود دريافت کنند.

3

امدادی/ريلي ( )Relayتیمي

16.7.012

مسابقات بايد براي ورزشكاران در کالس هاي ورزشي زير در نظر گرفته شود:

 −بخش مردان:

H5, H4, H3, H2, H1

 −بخش بانوان:

H5, H4, H3, H2, H1

يك تیم بايد از سه ورزشكار بعالوه ذخیره هاي آنها تشكیل شده باشد .تیم ميتواند میكس باشد که در اين صورت بايد متشكل
از کالس هاي ورزشي لیست شده در قسمت باال باشد.
براي تمام رقابت هاي پارا دوچرخهسواري امدادي تیمي ،حداکثر بايد  2تیم براي ساختارهاي معرفي شده وجود داشته باشد .تیم
سوم هم در هر ساختار تنها در صورتي مي تواند شكل بگیرد که تمام اعضاي آن خانم باشند .با توجه به جدول زير ،مجموع
امتیازات براي سه شرکت کننده رقابت هاي امدادي بايد حداکثر  9امتیاز شود .اين ترکیب شامل ورزشكاري با ارزش امتیاز حداکثر
 2مي باشد .در رقابت هاي قهرماني جهان :عنوان قهرماني به ورزشكاراني تعلق ميگیرد که تیم را تشكیل دادهاند.
Points
4
4
3
2
1

Sport Class and Gender
H5 men
H4 men
H3 men
H2 men
H1 men

3
3
2
1
1

H5 women
H4 women
H3 women
H2 women
H1 women
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16.7.013

سرپرست تیم بايد نام ،کالس هاي ورزشي و همچنین ترتیبي که ورزشكاران در ريلي قرار خواهند گرفت را

نهايتا تا يك ساعت بعد از خاتمه آخرين مسابقه (رقابت کالس  )Hدر اختیار رئیس هیئت کمیسنر قرار دهد .ترتیب شروع اعالم
شده غیر قابل تغییر خواهد بود.
اگر امدادي تیمي اولین رقابتي باشد که با ورزشكاران دسته  Hآغاز ميشود ،ترتیب استارت بايد حداکثر يك ساعت پس از جلسه
سرپرستان در اختیار رئیس هیئت کمیسنر قرار بگیرد.

16.7.014

اولین دسته از رکاب زنان رقابت را با يكديگر (مانند بخش جاده) آغاز ميکنند .به محض اينكه ورزشكاري دور

خود را به پايان رساند و از هم تیمي خود عبور کرد ،ورزشكار دوم رقابت را ادامه مي دهد.
وقتي نوبت به ورزشككار بعدي مي رسكد ،سكرپرسكت موظف اسكت اسكتارت را به ورزشككار اعالم نمايد .ناظر رقابت در بخش تعويض
ريلي در صورتي که متوجه خطايي شود ،تیم خاطي را  10ثانیه جريمه مينمايد و به سرپرست تیم اعالم مي کند.
خطاي استارت به گرفتن ريلي پیش از آنكه ورزشكار از خط ريلي عبور کند گفته ميشود .کشیدن و هل دادن چرخ ورزشكار براي
کمك به او ،از خطاهاي استارت تلقي ميگردد .خطاي استارت بیش از  3ثانیه قبل از آنكه رکاب زن از خط ريلي عبور کند ،به
ديسكوالیفه شدن تیم منجر ميگردد.

16.7.015

ردهبندي براي دورهاي بعد از سوي تیم ها بر اساس نتیجه تیم در مسابقه قهرماني جهان گذشته ( 5جايگاه

اول) مشخص ميشود .اين تیم ها ميتوانند مسیر خود را براي ردهبندي انتخاب نمايند .ساير رده بندي تیم ها با قرعه کشي
تعیین مي شود.

16.7.016

زماني که ورزشكار يك کشور آنقدر عقب میفتد که پیشرو يك دور کامل از او جلو میزند و از آن ورزشكار عبور

مي کند و اصطالحا ورزشكار را  Lapمي کند ،تیم بايد از رقابت کنار کشیده شود و در جدول امتیازت به عنوان  Lappedنشان
داده شود.

16.7.017

هر تیم ميتواند دو نفر براي کمك به ورزشكارش در منطقه ريلي داشته باشد.
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فصل  8رقابت های پیست
16.8.001

رقابت هاي اين بخش تنها براي ورزشكاران داراي کالس ورزشي  Bو  Cميباشد.

16.8.002

بلوک هاي استارت براي تمامي ورزشكاران ماده هاي زير استفاده خواهد شد:

❖ تعقیب انفرادي  ،رکاب زن اول اسپرينت تیمي و کیلومتر 500/متر
در اين بخش ،زماني که رکابزنان بر روي چرخ هاي خود قرار گرفتهاند و آماده شروع هستند 15 ،ثانیه شمارش معكوس شمرده
ميشود.

1

کیلومتر و  500متر

16.8.003

رقابت ها بايد شامل کالس هاي ورزشي و مسافت هاي زير باشد:

Distance
1000 m
1000 m
500 m

2

Sport Class
Tandem men and women - B
Cycle men – C5; C4; C3; C2; C1
Cycle women – C5; C4; C3; C2; C1

تعقیبي انفرادی

16.8.004

رقابت ها بايد شامل کالس هاي ورزشي و مسافت هاي زير باشد:

Distance
4000 m
4000 m
3000 m
3000 m
3000 m

16.8.005

Sport Class
Tandem men – B
Cycle men – C5; C4
Cycle men – C3; C2; C1
Tandem women – B
Cycle women – C5; C4; C3; C2; C1

با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلولیت ها در دسته  ،Cتوصیه ميگردد ورزشكاران با معلولیتهاي مشابه در

مسابقات دور گروهي در بخش تعقیبي انفرادي پیست کنار هم قرار داده شوند تا ضرر يا سود ناعادالنه اي متوجه هیچ ورزشكاري
نشود .در نظر گرفتن چنین ترکیبي براي جفت کردن ورزشكاران ارجحیت دارد.
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16.8.006

وقتي فاکتوري براي کالسبندي ورزشكار در بخش تعقیبي انفرادي مورد استفاده قرار مي گیرد ،اگر ورزشكار

بخشي از همان کالس ورزشي نیست بايد در مسابقه نهايي (طال-نقره)( ،برنز-چهارمي) به تنهايي رقابت کند ،و تنها در صورتي
در کنار ورزشكار ديگري قرار ميگیرد که بخشي از يك کالس ورزشي باشد.
3

اسپرينت tandem

( 16.8.007الف)

اين بخش از رقابت ها شامل رکاب زنان نابینا در دسته مردان و زنان ميباشد.

( 16.8.007ب)

استارت بايد از خط تعقیبي گرفته شود.

( 16.8.007پ)

مسابقه بايد در فاصله  3دور انجام شود.

فرمت اسپرينت
16.8.008

بازي هاي پارالمپیك و قهرماني جهان

زمان انتخابي براي اسپرينت تندم بیش از  200متر اندازه گرفته ميشود .بعد از دور مقدماتي 8 ،رکاب زن برتر به تورنمنت
اسپرينت راه پیدا خواهند کرد.

2nd

1st

Composition

1A2
2A2
3A2
4A2

1A1
2A1
3A1
4A1

N1-N8
N2-N7
N3-N6
N4-N5

Event
1
2
3
4

1B2

1B1

1A1-4A1

1

2B2

2B1

2A1-3A1

2

8th

7th

1A2-2A2

1

6th

5th

3A2- 4A2

2

)3rd (Bronze

1B2-2B2

1

)1st (Gold

1B1-2B1

2

4th
)2nd (Silver
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System
¼ Finals
4x2 → 1=4

Starters
8

(in 2 heats, 3 if
)required

½ Finals
2x2 → 1=2

4

(in 2 heats, 3 if
)required

Finals 7-8
2x1 → 1=2
Finals 5-6
2x1 → 1=2
Finals
2x2 → 1=2
(in 2 heats, 3 if
)required

4

4

در صورت ديسكوالیفه شدن يك رکاب زن در فینال يك چهارم ،دو سید باالتر براي کسب جايگاه هاي پنجم و ششم رقابت
خواهند کرد.

4

اسپرينت تیمي

16.8.009
مردان
بانوان

رقابت ها بايد شامل مواد زير باشد:

C5; C4; C3; C2; C1
C5; C4; C3; C2; C1

يك تیم بايد متشكل از  3ورزشكار و ذخیره هاي آنها باشد .تیم ميتواند میكس باشد که در اين صورت ترکیبي از کالس هاي
ورزشي باال خواهد بود.
براي تمام رقابت هاي اسپرينت تندم ،حداکثر بايد يك تیم در هر ساختار (تیم ملي )... trade team ،وجود داشته باشد .تیم دوم
هم تنها در صورتي که تیم زنان باشد ميتواند ثبت نام شود .با توجه به جدول زير ،مجموع امتیازات سه شرکت کننده اسپرينت
تیمي بايد حداکثر  10باشد.
Gender, Sport Class
Men C5
Men C4
Men C3
Men C2
Men C1
Women C5
Women C4
Women C3
Women C2
Women C1

Points
4
4
3
2
1
3
3
2
1
1

در طول مراحل مقدماتي ،تنها يك تیم ميتواند در يك زمان در پیست حضور داشته باشد .اما در بخش فینال ،دو تیم ميتوانند
همزمان در پیست باشند.
16.8.010

اين رويداد متشكل از دو سري ميباشد .سري اول ،مرحله مقدماتي ميباشد که تیم ها فقط بايد براي ثبت

زمان رکاب بزنند تا  4تیم برتر براي رقابت در بخش نهايي مشخص شود .در بخش نهايي ،تیم ها بايد در برابر يكديگر به رقابت
60

بپردازند .دو تیمي که بهترين زمان را به دست ميآورند براي کسب جايگاه اول و دومي ،با هم مسابقه خواهند داد و دو تیم بعدي
براي جايگاه سومي و چهارمي رکاب خواهند زد.

مسابقات اسکرچ

5

16.8.013

بند  3.2.173و بندهاي بعدي به جز قوانین مطرح شده در زير براي رقابت هاي اسكرچ در بخش پیست

پارا دوچرخهسواري مورد استفاده قرار مي گیرد.
16.8.014

براي هر کالس ورزشي ،مسافت هاي زير تعريف شده است:
Sport Class

Distance

Men Cycle – C5; C4; C3; C2, C1
Women Cycle – C5; C4; C3; C2, C1

15 km
10 km

هر کالس ورزشي ،داراي ماده ،نتايج و مراسم اهداي مدال مخصوص به خود مي باشد .در صورتي که کمتر از  6ورزشكار در يك
کالس ورزشي حضور داشته باشد ،اين کالس با کالس بااليي ادغام مي شود تا حداقل  6ورزشكار در رقابت حضور داشته باشد.
پس از پايان مسابقه حتي اگر کالس هاي ورزشي با هم ادغام شده باشند ،براي هر کالس بايد يك مراسم اهداي مدال برگزار
شود.
مثال :در کالس  MC1تنها  3ورزشكار حضور دارند و در کالس  9 MC2ورزشكار با هم مسابقه مي دهند .با توجه به بند باال،
ورزشكاران کالس  MC1بايد با ورزشكاران کالس  MC2به رقابت بپردازند و مجموع ورزشكاران حاضر در اين رقابت  12نفر
مي شود.
همانطور که در بند  3.1.009ذکر شده است ،براي جلوگیري از شلوغ شدن پیست و حضور حداکثري ورزشكاران در مسابقه،
دورهاي گروهي بايد بر اساس جدول بند  3.2.175برگزار شود.
کشورها مي توانند حداکثر دو ورزشكار در يك کالس ورزشي ثبت نام نمايند.

§6

Para Omnium

16.8.016

اين بخش شامل چهار ماده مي باشدFlying 200m, 1km/500m, Pursuit, Scratch :

16.8.017

ماده هاي انفرادي  Para Omniumبه جز  Flying 200mکه تنها براي رنكینگ اين بخش استفاده مي

شود ،هم به عنوان ماده هاي مستقل و هم به عنوان بخشي از مجموع مسابقات  Para Omniumمحسوب مي شوند.
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16.8.018

براي اين چهار ماده 40 ،امتیاز براي جايگاه اول 38 ،امتیاز براي جايگاه دوم و  36امتیاز براي جايگاه سوم در

نظر گرفته مي شود .رکاب زناني که در جايگاه بیست و يكم و پايین تر قرار مي گیرند ،يك امتیاز به آنها اختصاص داده

مي

شود .در انتها ،برنده  Para Omniumرکاب زني خواهد بود که مجموعا بیشترين امتیاز را کسب کرده باشد .در صورتي که در
رده بندي نهائي نتیجه ورزشكاران با هم مساوي شود ،جايگاه ورزشكاران در ماده  scratchنتیجه نهائي را مشخص مي کند.
امتیازات  Para Omniumتنها به ورزشكاراني داده مي شود که در ماده هاي  Para Omniumحضور پیدا کرده اند.
16.8.019

§7

شرکت در  Para Omniumمحدود به  2رکاب زن به ازاي هر کالس ورزشي از يك کشور مي باشد.

میکس تندم اسپرينت تیمي

16.8.020

میكس تندم اسپرينت تیمي مسابقه اي بین دو تیم مي باشد .از مجموع  3دور ،اولین تندم يك تیم بايد براي

دو دور پیشرو باشد و تندم دوم هم بايد يك دور را به عنوان پیشرو رکاب بزند.
16.8.021

يك تیم بايد متشكل از يك تندم مردان و يك تندم زنان از يك کشور باشد.

16.8.022

براي تمام رقابت هاي میكس تندم اسپرينت تیمي ،حداکثر بايد يك تیم در هر بخش پ(تیم ملي ،تیم trade

و  )...حضور داشته باشد.
16.8.023

ورزشكاران در میكس تندم اسپرينت تیمي ،در وضعیت ايستاده استارت خواهند زد و هر دو تندم بايد در يك

زمان رقابت خود را آغاز کنند.
16.8.024

منطقه تعويض همان چیزي خواهد بود که در بند  3.2.153توضیح داده شده است.

16.8.025

برنده بر مبناي سريع ترين زمان مشخص مي شود.

16.8.026

اولین سري ،دور انتخابي مي باشد که ورزشكاران مي بايست براي ثبت زمان رکاب بزنند تا چهار تیم برتر

براي رقابت در دور نهائي مشخص شود.
دو تیمي که بهترين زمان را ثبت کنند براي کسب جايگاه اول و دوم در فینال با هم مسابقه مي دهند .دو تیم بعدي هم براي
کسب جايگاه سوم و چهارم به رقابت با هم مي پردازند.
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فصل 9

رکوردهای جهان

16.9.001

رکورد هاي جهان جزء دارايي هاي انحصاري  UCIميباشد.
رکوردهاي جهان تنها از سوي  UCIبه رسمیت شناخته و تائید ميشود.

16.9.002

رکورد جديد ورزشكار فقط زماني تائید مي شود که در کالسي که ورزشكار ،وضعیت تائید شده يا بازبیني دارد،

ثبت شده باشد .همچنین ورزشكار بايد از سوي يكي از فدراسیون هاي ملي مورد تائید  ،UCIمجوز معتبر رقابت داشته باشد.
تغییر در کالس ورزشي منجر به لغو رکورد ميگردد.

16.9.003

فقط رکوردهاي جهان (به جز رکوردهايي که بازه هاي ساعتي را شامل مي شوند) که در طول رقابت هاي

درج شده در تقويم هاي ملي و بینالمللي ثبت ميشوند ،به رسمیت شناخته خواهند شوند.
رکوردهاي ساعتي ممكن است در طول مسابقاتي که بر اساس قوانین مرتبط  UCIبرگزار ميگردد ،ثبت شوند .هر اقدامي براي
شكستن رکورد ساعتي نیاز به کسب اجازه قبلي از  UCIدارد .کسب اجازه از  UCIمنوط به همراه داشتن موارد تعريف شده در
بندهاي  3.5.005الي  3.5.013و  3.5.015در قوانین  UCIميباشد.
تنها رکوردهايي که توسط دوچرخه هاي مرسوم ،تعريف شده در بنده هاي  1.3.006الي  1.3.010و  1.3.019قوانین  UCIاز
قبیل تندم ،ثبت شده ممكن است مورد تائید قرار بگیرد .از همین رو ،دوچرخه هاي دستي و سه چرخه ها نمي توانند درخواست
ثبت رکورد جهان را ارائه نمايند.
رکوردها بايد در مسیرهاي تائید شده از سوي  UCIثبت شوند.

16.9.004

رکوردهاي جهان تنها براي رويدادها و کالس هاي ورزشي ذکر شده در بندهاي ،16.8.004 ،16.8.003

 16.8.007و  ( 16.8.009فقط در  250متر پیست) همچنین در  200متر و رکورد ساعتي به رسمیت شناخته ميشود.
رکوردهاي ساعتي بايد مطابق با بندهاي  3.5.026الي  3.5.033در قوانین و مقررات  UCIثبت شوند.

16.9.005

يك گزارش مختصر در خصوص شرايط ثبت رکورد بايد در فرمت  UCIتهیه شود .گزارش بايد فورا از سوي

ناظر  ،UCIيك داور ديگر و خود ورزشكار يا ورزشكاراني که رکورد را ثبت کرده اند ،نوشته و امضا شود.
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به ضمیمه شماره يك مراجعه شود.
16.9.006

به جز رکوردهاي ثبت شده در بازي هاي پارالمپیك ،قهرماني جهان و جام هاي جهاني ،هیچ رکوردي بدون

مراجعه به بخش مبارزه با دوپینگ در پايان مسابقه ،مورد تائید نميباشد .در بخش هاي تیمي ،تمام اعضاي تیمي که رکورد جديد
ثبت کرده اند ،بايد تست دوپینگ بدهند.
هزينه اين تست ها بايد از سوي فدراسیون ملي ورزشكار پرداخته شود .در صورتي که جواب تست دوپینگ ورزشكار منفي باشد،
رکورد جديد به تائید  UCIميرسد.
16.9.007

چنانچه موارد مرتبط با رکورد جديد به طور کامل با قوانین مرتبط مطابقت نداشته باشد ،رکورد ثبت نميشود.

16.9.008

رکوردي که در يك روز مجددا شكسته شود ،نبايد به تائید برسد.

16.9.009

رکوردهايي که در رقابت هاي قهرماني جهان ،جام هاي جهاني و بازي هاي پارالمپیك شكسته شده باشند،

با ارائه يك کپي از نتايج رسمي مسابقات و امضاي آن از سوي رئیس هیئت کمیسر و ناظر فني  UCIتائید خواهد شد.
 16.09.010رکورد جديد تنها زماني به رسمیت شناخته ميشود که از سوي  UCIبه تائید برسد.
 16.09.011درخواست تائید رکورد بايد از سوي ورزشكار و يا فدراسیون ملي وي نهايتا تا يك ماه پس از شكستن رکورد
به دفتر مرکزي  UCIارسال گردد.
 16.09.012چنانچه  UCIبه نتیجه برسد که شرايط ثبت رکورد بر خالف قوانین موجود ميباشد ،قبل از تصمیمگیري در
خصوص رد يا ثبت رکورد ،از ورزشكار و يا نماينده او دعوت مي شود تا اقدام به شفاف ساختن شرايط و رفع ابهامات نمايد .در
صورتي که از ورزشكار براي رفع ابهامات دعوت نشود و رکورد او رد شود ،ورزشكار ميتواند به  CASشكايت نمايد.
6.09.013

 UCIرکوردهاي شكسته شده در بازي هاي پارالمپیك را به رسمیت مي شناسد.
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فصل 10

لباس مسابقات

 16.10.001در خصوص قوانین مرتبط با لباس مسابقات ،بند  1.3.026و مواد زير به کار گرفته ميشود.
 16.10.002براي تمام کالس هاي ورزشي در بخش جاده ،ورزشكاران بايد يك کاله ايمني بر اساس رنگ کالس ورزشيشان
بر سر بگذارند يا از کاور رنگي مناسب استفاده کنند:
men / women
men
men / women
men
men / women
men / women
women
women
men / women
men
women
men / women
men / women
men
men / women
women

C5
T2
H4
B
C4
H3
B
T2
C3
H2
T1
H5
C2
T1
C1
H2

men

H1

سبز

women

H1

نارنجي

قرمز

سفید
آبي
مشكي
زرد

کالس ورزشي ورزشكاران با کالهي که استفاده ميکنند مشخص ميباشد و ناظر بازي و تماشاگران را نیز بالفاصله متوجه کالس
ورزشي رکاب زنان میكنند .ورزشكاراني که کاله اشتباه به سر ميگذارند مجاز به شروع رقابت نیستند و يا از رقابت بیرون کشیده
و ديسكوالیفه ميشوند.

تندم
 16.10.003ورزشكاراني که در يك تندم به رقابت ميپردازند ،بايد لباس (پیراهن و شورت) يك شكل به تن کنند .موارد
استثنا در بند  1.3.063ذکر شده است.
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استفاده از سوند
 16.10.004ورزشكاراني که از سوند استفاده میكنند بايد يك کیسه همراه خود داشته باشند تا از ريختن ادرار جلوگیري شود.
اين قانون شامل زمان کالسبندي ،تمرين و مسابقه ميباشد.
فرآيند جريمه مطابق با مجازات نقض کاله ايمني بخش هاي  2.2و  2.3از جدول حوادث مسابقه ،ضمیمه شده در قسمت دوازدهم
خواهد بود.
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فصل  11مدال ها و لباس های مسابقات قهرماني جهان
به فصل  9قوانین  UCIمراجعه نمائید.

فصل  12جريمه
 16.12.001در رقابت هاي پارا دوچرخه سواري ،هر شرکت کننده اي که از قوانین تخطي کند ،با جريمه و تعلیق از سوي
 UCIمواجه ميشود.
فصل  13دوپینگ
 16.13.001تست دارو و کنترل سالمتي ممكن است در تمام رقابت هاي تحت قوانین  UCIصورت پذيرد .عدم موافقت
ورزشكار براي انجام تست ها به منزله مثبت اعالم شدن جواب تست دوپینگ او يا مردود شدن تست سالمتیش مي باشد.
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فصل 14

مقررات تجهیزات

 16.14.001تمام دوچرخه هايي که در رقابت هاي قهرماني پارادوچرخه سواري استفاده ميشوند ،بايد مطابق با قوانین UCI

(بخش يك ،فصل سه) باشند .به شكل کلي ،اصول استفاده از تجهیزات بايد با قوانین  UCIمنطبق باشد اما در مواردي با توجه
به ساختار ظاهري يا معلولیت ورزشكاران مي توان استثنائاتي در نظر گرفت .براي مثال ،ورزشكار با معلولیت در اندامهاي فوقاني
مي تواند از يك فرمان تطبیقي استفاده کند .در صورتي که ورزشكار نیاز به جابجايي اهرم هاي دنده و ترمز داشته باشد ،هیچ
مزيت آيرودينامیك ناعادالنه اي براي ورزشكار به وجود نمي آيد و ايمني او هم به خطر نمي افتد .اين فرمان بايد بر اساس بند
 16.14.002قوانین  UCIبه تائید اين سازمان برسد.

 16.14.001تمام پروتكل هاي مربوط به دريافت تائیديه از  UCIبايد در حد امكان رعايت شوند.

 16.14.002بر اساس فرآيند درج شده در سايت  ،UCIدرخواست استفاده از تمام تجهیزات ،مواد تطبیقي ،پروتزها و بندها
بايد به همراه توضیح کتبي و عكس به  UCIارسال گردد .ورزشكاران با وضعیت  Rو  Cبايد  3ماه قبل و ورزشكاران  Nيك ماه
قبل از شرکت در رقابت بايد مدارک مربوطه را ارسال نمايند .در صورت موافقت  UCIو صدور تائیديه ،شماره تائیديه و مجوز
استفاده براي ورزشكار ارسال ميگردد.
تمام پروتزها و تجهیزات تطبیقي بايد پیش از آغاز رويداد ،تائیديه مربوطه را دريافت کنند .ورزشكار نمي تواند بدون تائیديه
تجهیزات در مسابقه شرکت کند.

 16.14.003کمیته برگزاري و  UCIهیچ مسئولیتي در قبال استفاده ورزشكاران از اين تجهیزات ،نقايص و عواقب آن به عهده
نخواهد گرفت.

 16.14.003به هیچ وجه استفاده از يك مكانیزم کمكي و ذخیره کننده انرژي در پروتز و بندها براي ورزشكاران مجاز نميباشد.
در خصوص استفاده از بندهاي ارتوپديك مكانیكي براي اندام هاي تحتاني ،نقطه محوري زانو بايد برابر با ران پاي سالم باشد.
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 16.14.004دستگیره ها و پروتزهاي مصنوعي را میتوان در قسمت هاي فوقاني داراي معلولیت استفاده کرد اما نبايد آنها را
به دوچرخه نصب کرد .به منظور حفظ سالمتي ورزشكار حین زمین خوردن ،استفاده از بندهاي ارتوپديك/پروتزها ثابت يا اندام
هاي بسته شده در قسمت هايي از چرخه مجاز نمي باشد .در هر صورت ،يك مكانیسم ايمني بايد بر روي دوچرخه نصب شود.
به جز دوچرخه هاي دستي ،جايگاه رکاب زن بايد به وسیله پدال ها ،زين و دسته محافظت شود.

 16.14.005ورزشكاري که پاي خود را از باالي زانو از دست داده است ميتواند براي مراقبت از ران خود و حفظ سالمتي ،در
صورتي که ران پا به دوچرخه فیكس نشده است ،از يك محافظ استفاده نمايد .اين محافظ ميتواند نصف تیوپ متصل به دوچرخه
به همراه پايه بسته شده و ضلع حداکثر  15سانتي متر باشد .اگر در هر شرايطي ،از يك دستگاه فیكس کننده براي نصف تیوپ
استفاده شده است ،يك دستگاه آزادسازي هم بايد نصب گردد.

 16.14.006دوچرخه ها ،تندم ها و سه چرخه هاي استفاده شده در بخش جاده بايد دو سیستم ترمز مجزي داشته باشند.
دوچرخه ها و تندم ها بايد يك سیستم ترمز روي هر چرخ داشته باشند .استفاده از ترمزهاي ديسكي مجاز مي باشد.

چرخ هاي دستي :اگر يك سیستم ترمز براي چرخ هاي دوتائي وجود داشته باشد ،بايد بر روي هر دو چرخ عمل کند .سیستم ترمز
بايد دينامیك باشد .ترمز بر روي يك چرخ مجاز نميباشد .همچنین استفاده از ترمزهاي ديسكي مجاز مي باشد.
سه چرخه ها :سه چرخه ها بايد دو سیستم ترمز ،يكي در جلو و يكي در عقب داشته باشند .سیستم ترمز در چرخ هاي دوتايي بايد
دينامیك باشد و بر روي هر چرخ عمل کند .استفاده از ترمزهاي ديسكي مجاز مي باشد.

 16.14.007در رقابت هاي قهرماني پارا دوچرخه سواري که سرويس فني به همه ورزشكاران ارائه ميگردد ،ورزشكاران
ممكن است فقط به چرخ هاي استاندارد دسترسي داشته باشند .بنابراين ،ممكن است امكان ارائه سرويس به قاب هاي تندم که
توپي هاي عريض تر از دوچرخه استاندارد مخصوص جاده دارند ،وجود نداشته باشد .همچنین بسیار بعید به نظر ميرسد که چرخ
هاي يدکي سه چرخه يا چرخ هاي يدکي مناسب براي دوچرخه هاي دستي در دسترس باشد ،به غیر از مواردي که امكان تعويض
هر چرخ با چرخ استاندارد مخصوص جاده وجود داشته باشد.
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 16.14.008بند  2.2.024با توجه به استفاده از لینك هاي راديويي و يا هر ابزار ديگري براي برقراري ارتباط از راه دور به کار
گرفته مي شود.
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فصل 15

دوچرخه های تندم

 16.15.001تندم يك وسیله نقلیه براي دو دوچرخه سوار است که داراي دو چرخ با قطر يكسان بوده و با قوانین کلي UCI

مطابقت دارد .چرخ جلو بايد قابل هدايت توسط دوچرخه سوار جلو که راهنما نامیده مي شود ،باشد .هر دو رکابزن بايد به سبك
دوچرخه سواري سنتي ،رو به جلو قرار بگیرند و چرخ عقب بايد توسط هر دو دوچرخه سوار از طريق يك سیستم شامل پدال و
زنجیر رانده شود.
 16.15.002تیوب بااليي تندم و هر يك از تیوب هاي تقويتي اضافي را مي توان براي تناسب با اندازه هاي ساختاري و
فیزيكي دوچرخه سواران ،زاويه دار درست کرد.
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فصل 16

سه چرخه ها

 16.16.001سه چرخه وسیله اي با سه چرخ داراي قطر يكسان مي باشد .چرخ جلو يا چرخ هاي جلو بايد قابل هدايت باشد،
چرخ عقب يا چرخهاي عقب هم بايد از طريق يك سیستم شامل پدال و يك زنجیر قابل راندن باشد.
 16.16.002استفاده از سه چرخه هاي داراي پدال خوابیده در مسابقات  IPCمجاز نميباشد.
 16.16.003يك سه چرخه با دو چرخ در عقب ،بايد با قوانین  UCIدر خصوص ساختار و اندازه هاي يك دوچرخه شامل
ستونهاي نگهدارنده تحتاني ،استوانه مخصوص صندلي و جايگاه زين مطابقت داشته باشد ،اما مثلثي عقب استثناء مي باشد.
 16.16.004سه چرخه با دو چرخ جلوي قابل کنترل بايد با قوانین  UCIدر خصوص ساختار و اندازه هاي يك دوچرخه شامل
مثلثي عقب مطابقت داشته باشد.
 16.16.005چرخ هاي سه چرخه ممكن است از نظر قطر بین  55الي  70سانتي متر متغیر باشد که اين اندازه در صورت
استفاده از اجزاي دوچرخه هاي مرسوم با احتساب تاير محاسبه شده است .در صورت لزوم توپي هاي تغییر يافته را مي توان به
اين سه چرخه ها اضافه کرد .عرض چرخهاي دوبل سه چرخه ممكن است از حداکثر  85سانتي متر تا حداقل  60سانتي متر
متغیر باشد .اين اندازه از مرکز هر تاير تا نقطه اي از تاير که با زمین تماس پیدا میكند ،اندازه گیري مي شود.
 16.16.006اگر محور عقب دوچرخ يك سهچرخه ديفرانسیل نداشته باشد ،فقط يك چرخ بايد رانده شود و اين به دلیل سرعت
هاي متفاوت چرخها حین پیچیدن ميباشد.
 16.16.007طول يك سه چرخه نبايد مجموعا از  200سانتي متر و پهناي آن از  95سانتي متر بیشتر باشد.

 16.16.008براي نصب آسانتر سه چرخه توسط دوچرخه سوار ،استوانه بااليي سه چرخه مي تواند داراي شیب به طرف عقب
باشد و با محدوديتي که موازي با استوانه پايیني است ،همراه گردد.

 16.16.009دوچرخ يك سه چرخه مي تواند حداکثر  10سانتي متر از هر طرف خط مرکزي بیرون باشد که از میان چرخ تكي
و استوانه فوقاني تنه عبور ميکند.
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 16.16.010در مسابقات جاده ،توصیه ميگردد که يك سه چرخه داراي دوچرخ در عقب به يك نوار (میله) محافظ بسته شود
تا از ورود چرخ جلوي سهچرخه پشتي به فضاي چرخ هاي عقبي جلوگیري شود .نوار محافظ بايد به خوبي به سهچرخه چسبیده
باشد تا در طول رقابت تكان نخورد .فاصله زمین تا مرکز نوار محافظ بايد برابر با فاصله زمین تا مرکز توپي چرخ (زماني که چرخ
باد شده) باشد .عرض نوار محافظ نبايد بیشتر از تاير چرخ هاي عقب و انتهاي تاير بسته شده باشد .نوار محافظ بايد  15میلي متر
( 2 -/+میلي متر) پشت چرخ ها فیكس شود .اين نوار بايد يك تیوپ گرد به قطر حداقل  18میلي متر و از جنس آهن باشد که
هر دو طرف آن بايد بسته شده باشد.
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فصل 17

دوچرخه های دستي

 16.17.001دوچرخه دستي ،وسیله اي با سه چرخ است و با نیروي بازو ،يا بازو و تنه حرکت میكند و يا ورزشكار را در وضعیت
زانو زدن قرار مي دهد .اين دوچرخه يك تنه باز و ساختار استوانه اي است که با قوانین  UCIمطابقت دارد ،با اين استثناء که
استوانه هاي تنه نبايد حتما صاف باشد و براي ساختار صندلي يا پشتي ،حداکثر قطر لوله قاب ميتواند از حداکثر میزاني که در
قوانین و مقررات تعريف شده است ،بیشتر باشد.
چرخ تكي مي تواند قطري متفاوت نسبت به چرخهاي دوبل داشته باشد .چرخ جلو بايد قابل هدايت باشد .چرخ تكي در جلو بايد
از طريق يك سیستم داراي دستگیره و زنجیر رانده شود.
دوچرخه دستي بايد از طريق يك مجموعه زنجیر و پیشرانه سیكل سنتي دوچرخه ها شامل بازوهاي میل لنگ ،چرخهاي زنجیر،
زنجیر و دنده به جلو رانده شود که به جاي پدال هاي پا ،از دست گیره در آن استفاده مي شود .منبع ورود نیرو در اين چرخ دست
ها ،بازوها و اندام فوقاني بدن مي باشد.
 16.17.002دوچرخه سوار در حالت خوابیده بايد ديد کاملي داشته باشد و الزم به ذکر است که خط افقي ديد رکاب زن بايد
باالتر از زنجیرهاي چرخ دستي باشد .زماني که ورزشكار نشسته است و دستان خود را بر روي دستگیره ها قرار داده ،شانه ها و
سر رکابزن در صورت امكان بايد در محل تعیین شده (پشتي و استراحتگاه سر) قرار گیرد .همچنین استفاده از يك بند براي
رهاسازي سريع بدن مجاز مي باشد.
اندازه ها از کف زمین نسبت به مرکز چشمان رکابزن (در حالت نشسته) بررسي و با فاصله کف زمین تا مرکز زنجیرهاي چرخ
مقايسه ميشود .فاصله زمین تا چشمان رکابزن بايد با فاصله زمین تا زنجیرها برابر باشد يا از آن بزرگتر باشد.
 16.17.003در مسابقات انفرادي جاده ،ورزشكار در وضعیت خوابیده بايد يك آينه فیكس شده به کاله ايمني خود يا در قسمت
جلوي دوچرخه داشته باشد تا بتواند عقب خود را ببیند.
 16.17.004پاهاي ورزشكار در حالت زانو زدن ،بايد از برخورد با سطح زمین محافظت شود.
 16.17.005تجهیزات در طول بازي نبايد مجددا تنظیم شوند و تغییر کنند .تمام کارها بايد پیش از شروع بازي انجام شود.
 16.17.007قطر چرخ هاي سه چرخه ممكن است بین حداقل  406الي حداکثر  622میلي متر متغیر باشد .در صورت لزوم
ميتوان از تجهیزات اصالح شده توپي ها استفاده کرد .عرض چرخهاي دوبل دوچرخه دستي ممكن است بین حداقل  55تا
حداکثر  70سانتي متر متغییر باشد که اين اندازه از مرکز هر تايرتا کف زمین سنجیده مي شود.
 16.17.008استفاده از چرخ هاي ديسكي براي چرخ هاي دستي در مسابقاتي که رکاب زنان زيادي در خط استارت حضور
دارند ،قابل قبول ميباشد.
 16.17.009طول و عرض يك چرخ دستي نبايد به ترتیب بیشتر از  250و  75سانتي متر باشد.
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 16.17.010دستگاه هاي تبديل دنده ( )Shifting Deviceبراي تمام کالس ها ( به جز کالس  ،H1که مي توانند دستگاه
تبديل را در کنار بدن خود قرار دهند تا با بازوي خود دنده ها را تعويض کنند) بايد بر روي دستگیره ها قرار بگیرد.
دستگاه ترمز بايد بر روي دستگیره ها نصب شود ،به جز در کالس  H1که مي توانند دستگاه را در کنار بدن خود قرار دهند تا با
استفاده از بازوي خود ترمز بگیرند.
 16.17.011بزرگترين زنجیر چرخ بايد داراي يك گارد (حفاظ آهني) براي محافظت از دوچرخه سوار باشد .اين محافظ بايد به
شكل کامل زنجیر چرخ را در نیمي از محیط آن ( 180درجه) که رو به رکاب زن است ،پوشش دهد.
استفاده از محافظ هايي که زنجیر را به شكل کامل پوشش نمي دهد مانند راهنماي زنجیره دوچرخه کوهستان ،مجاز نمي باشد.
 16.17.012نصب هرگونه نوار يا دنده در محل هاي اتصال بین استوانه هاي تنه فقط بايد با هدف تقويت تنه بكار رفته باشد.
استفاده از وسايل غیر کاربردي و آيرودينامیك براي شرکت در مسابقات مجاز نمي باشد.

 16.17.013پاهاي رکابزن بايد به شكل مناسبي در چرخ قرار بگیرد و از تمام قسمت هاي در حال حرکت چرخ در امان
باشد .ورزشكاران بايد براي محافظت از پا ،کفش هاي مخصوصي به پا کنند و يا چرخ به شكلي قرار گیرد که خطري مورد توجه
پا نباشد .استفاده از جاپايي پوشیده مجاز نمي باشد.
 16.17.014دوچرخه ها در رقابت هاي جاده ميبايست مجهز به يك نوار محافظ باشد تا از برخورد چرخ جلوي دوچرخه هاي
نوار
عقبي با چرخ هاي عقبي دوچرخه هاي پیشرو جلوگیري گردد .اين نوار بايد  15میلي متر پشت چرخ ها قرار گیرد.
محافظ نبايد عريض تر از تاير چرخ هاي عقب و انتهاي بسته تیوب ها باشد .نوار محافظ بايد  15میلي متر ( 2 -/+میلي متر)
پشت چرخ ها فیكس شود .اين نوار بايد يك تیوپ گرد به قطر حداقل  18میلي متر و از جنس آهن باشد که هر دو طرف آن بايد
بسته شده است .فاصله بین زمین و محور نوار بايد  280میلي متر ( 10 -/+میلي متر) در نظر گرفته شود .ساختار و مونتاژ نوار
بايد به گونه اي باشد که در طول مسابقه و با عبور دوچرخه از روي دست اندازهاي معمولي ،عملكرد ايمني آن مختل نشود.
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 16.17.016شماره رقابت بايد به شكل عمودي و در پشت دوچرخه نصب شود تا افراد بتوانند آن را ببینند.
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فصل 18

رنکینگ انفرادی پارادوچرخهسواری

 UCI 16.18.001ساالنه رنكینگي براي ورزشكاران بر اساس کالسهاي ورزشي و جنسیت در بخش جاده و پیست منتشر
ميکند .اين ردهبندي ،رويدادهاي زير را شامل ميشود:
 −پیست :کیلومتر 500 /متر ،اسپرينت و تعقیبي انفرادي ،اسكرچ
 −جاده :تايم تريل انفرادي و جاده
اين رده بندي "رنكینگ انفرادي پارا دوچرخه سواري بر اساس کالس ورزشي" نامیده مي شود و به  UCIتعلق دارد.
 16.18.002اتحاديه جهاني دوچرخهسواري رنكینگي شامل رقابت هايي که هر سال از سوي کمیته مديريت  UCIبرگزار
ميگردد نیز تهیه کرده است.
 16.18.003رنكینگ هر کالس ورزشي بايد بر اساس امتیازهايي که رکاب زنان با حضور در رقابتهاي تقويم بینالمللي
کسب کرده اند و در نظر گرفتن دستورالعمل زير محاسبه شود:
تقويم بینالمللي
بازي هاي پارالمپیك و رقابت هاي قهرماني جهان
 −امتیازات در هر ماده بر اساس بند  16.18.001داده مي شود.
جام هاي جهاني:
 −امتیازات در هر ماده بر اساس بند  16.18.001داده مي شود.
 −امتیازات به دست آمده پس از  2دور شرکت در جام هاي جهاني
 −امتیازات به دست آمده در  1دور از جام هاي جهاني به ازاي هر منطقه
رقابت هاي دوچرخه سواري  C1و ( C2بر اساس بند  ،1.2.006امتیازات زماني براي مسابقات ثبت مي گردد که رقابت در تقويم
بینالمللي  UCIبه عنوان مسابقات  C1درج شده باشد):
−
−
−
−
−
−
−

حضور حداقل يك کالس،
حداقل  5کشور در اروپا،
حداقل  3کشور در آمريكا،
حداقل  2کشور در آسیا،
حداقل  2کشور در اقیانوسیه و آفريقا،
ورزشكار اين حق را دارد تا امتیازات کالس  C1و  C2را در قاره اي که بیشترين امتیاز را به ازاي هر کالس ثبت
کرده ،تجمیع کند،
رقابت هاي جاده 3 :نتیجه کسب شده برتر در رقابت هاي  C1و  3نتیجه کسب شده برتر در رقابت هاي  C2در
رنكینگ انفرادي پارادوچرخهسواري  UCIبر اساس کالس ورزشي تجمیع مي شود و مدنظر قرار خواهد گرفت.
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 −رقابت هاي پیست :تنها  2نتیجه کسب شده برتر (در رقابت هاي انفرادي ،براي مثال کیلومتر 500/متر ،تعقیبي انفرادي،
تندم اسپرينت يا اسكرچ) از رويدادهاي متفاوت کالس  ،C1و  2نتیجه برتر کسب شده (در مسابقات انفرادي ،براي مثال
کیلومتر 500/متر ،تعقیبي انفرادي ،اسكرچ يا تندم اسپرينت) از رويدادهاي متفاوت کالس  C2در ردهبندي انفرادي
پارادوچرخهسواري  UCIبر اساس کالس هاي ورزشي تجمیع مي شوند.
رنكینگ انفرادي پارادوچرخهسواري  UCIبر اساس کالس ورزشي هر ساله مجددا از يك ژانويه محاسبه ميگردد.
 16.18.004تعداد امتیازات در هر ماده انفرادي بر اساس جدول زير ثابت ميباشد:

 16.18.005براي هر کدام از رقابت هاي  ،C1امتیازات يك بار در (فینال) مسابقه ها يا مسابقه هاي انفرادي بر اساس بند
 16.18.003داده ميشود.
براي رقابت هايي که در فرمت يك تورنمنت برگزار مي شود ،امتیازات  UCIبر اساس کالس بندي عمومي رقابت ها داده
ميشود .چنانچه کالسبندي عمومي وجود نداشته باشد ،مسابقه اي که براي آن امتیاز در نظر گرفته شده است بايد در برنامه
رقابت ها به شكل کامال واضح مشخص شده باشد ،در غیر اين صورت امتیازي داده نمي شود.
 16.18.006تساوي در امتیازها بايد با شمردن بیشترين تعداد مكان هاي اول ،دوم و غیره در ردهبندي مسابقات همان سال،
با در نظر گرفتن مسابقه اي که بیشترين امتیاز را در دسته  C2دارد ،برطرف گردد.
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 16.18.007فدراسیون هاي ملي و کمیته هاي برگزاري بايد بالفاصله پس از اتمام رقابت ها ،نتايج و لیست هاي استارت
را براي  UCIارسال نمايند .براي مسابقات دور گروهي و رقابت هاي قهرماني چند ماده اي ،اين اطالعات بايد نهايتا تا 48
ساعت بعد از اتمام آخرين مرحله از مسابقات ارسال شود.
فدراسیون ملي کمیته برگزاري رقابت ها ،بايد نهايتا تا  48ساعت پس از اتخاذ تصمیم نهايي ،تنزل رتبه رکاب زن را به UCI
ارسال نمايد .به طور کلي ،تمام فدراسیون هاي ملي بايد هرگونه تصمیمي که منجر به تغییر در امتیاز رکابزنان ميگردد را به
 UCIارسال نمايد.
در صورتي که  UCIاطالعات را بر اساس روند مذکور دريافت نكند ،ميتواند آن رقابت را مجددا رتبه بندي کند و يا بدون در
نظر گرفتن جريمه از تقويم ورزشي خود خارج نمايد.
 16.18.008رنكینگ انفرادي پیست و جاده در زمان برگزاري رقابت ها ،بايد حداقل يكبار در ماه به روزرساني شود .در
صورت نیاز ،رنكینگ ماه قبل هم بايد تصحیح شود.
 16.18.011در صورتي که کالسهاي ورزشي با هم ادغام شوند نتايج به شكل گروهي اعالم ميشود تا فرمتي که رقابت
بر اساس آن برگزار شده است را نشان دهد .اما امتیازات بر اساس کالس ورزشي اعطا خواهد شد و کالس ورزشي هر ورزشكار
بايد در نتايج ثبت شود.
 16.18.012قبل از مسابقه ،اگر کالس ورزشي يك رکاب زن پس از جلسه ارزيابي تغییر کند ،ورزشكار با کالس ورزشي
جديد خود و مشروط بر آنكه سهمیه هاي تیمي تكمیل نشده باشد ،مجددا در لیست استارت وارد مي شود .در صورت تكمیل
سهمیه هاي تیمي ،تمام ورزشكاران تیم مجاز به شرکت در ماده هاي زماني انفرادي مي باشند ولي تنها امتیاز ورزشكاراني در
رنكینگ محاسبه مي شود که سهمیه تیمي دارند .کشورها بايد آن ورزشكاران را در بخش استارترها معرفي کنند.
در طول مسابقه ،اگر کالس ورزشي يك ورزشكار بعد از مرحله ارزيابي يا اعتراض تغییر کند ،ورزشكار امتیاز خود را از دست مي
دهد و نفر بعدي در رنكینگ جايگزين او مي شود ،و ساير جايگاه ها به ورزشكاران قبلي مي رسد .در صورتي که تغییر کالس
پس از انتشار نتايج و رنكینگ رخ دهد ،تغییرات در نسخه بعدي اعمال مي شود .در خصوص مسابقات گروهي ،فرآيند مشابهي
در هر گروه اعمال مي گردد.
در صورتي که مسابقه با همان شرايط و مسافت در همان جلسه برگزار شود ،ورزشكار مي تواند مجددا به جدول نتايج و رنكینگ
کالس جديدش معرفي شود .معرفي مجدد ورزشكاران تنها در ماده هاي زماني انفرادي و در صورت تكمیل نبودن سهمیه تیمي
امكان پذير است.
در صورتي که سهمیه تیمي پر نباشد ،ورزشكار مي تواند در کالس جديدش در لیست استارت مسابقه بعدي وارد شود .در صورت
تكمیل سهمیه هاي تیمي ،تمام ورزشكاران تیم مجاز به شرکت در مسابقه مي باشند ولي فقط امتیاز آن ورزشكاراني در رنكینگ
محاسبه مي شود که سهمیه تیمي دارند .کشورها بايد آن ورزشكاران را به محض انتشار تغییرات کالسبندي معرفي کنند.
رنکینگ کشورها
فصل 19
 UCI 16.19.001رنكینگ هر دو بخش پیست و جاده را به ترتیب کشورها تهیه کرده است.
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اين رنكینگ بر اساس امتیازاتي که بهترين ورزشكار هر کشور در رقابت هاي تقويم بین المللي مطابق با بند  16.18.003در هر
ماده ،کالس ورزشي و جنسیت کسب کرده ،محاسبه مي شود.
وضعیت کالسبندي ورزشكاراني که امتیازاتشان در اين رنكینگ محاسبه مي شود بايد بازبیني ( )Rو يا تائید شده ( )Cباشد.
امتیازاتي که در رقابت هاي قهرماني کشوري کسب شده است هم در تهیه رنكینگ کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
نام اين رنكینگ ،رنكینگ کشورها در پارادوچرخه سواري مي باشد.
رقابت های قهرماني کشوری
 16.19.002امتیازات کسب شده از رقابت هاي قهرماني کشوري در رنكینگ کشورها ،بر اساس اصول زير به ورزشكار
اختصاص مي يابد:
 10امتیاز بر اساس کالس ورزشي ( )... C5،C4و جنسیت حاضر در رقابت هاي قهرماني ملي (جاده و پیست) ،فارغ از تعداد ماده
ها و تعداد ورزشكاران حاضر در کالس ورزشي ،به کشورها داده ميشود.
 UCIمالك انحصاري اين رنكینگ ميباشد.
 16.19.003رنكینگ پیست و جاده کشورها هر سال در تاريخ  31دسامبر نهايي و تدوين ميگردد .الزم به ذکر است که
اين رنكینگ را در صورت لزوم ميتوان اصالح کرد.
 16.19.004امتیازات به شكل ذيل و بر اساس جدول موجود در بند  16.18.004به کشورها اعطا ميگردد:
 −رنكینگ تیمي بانوان و آقايان به شكل مجزا از هم تهیه ميشود.
 −در صورت وجود يك تیم میكس (متشكل از بانوان و آقايان) ،هر ورزشكار يك سوم امتیاز موجود در رنكینگ تیمي
مردان يا زنان را براي ردهبندي به همراه ميآورد( .براي مثال تیم میكس برنده يك دور از جام جهاني متشكل از دو
مي
ورزشكار مرد و يك ورزشكار زن 20 ،امتیاز به رنكینگ تیمي مردان و  10امتیاز به رنكینگ تیمي زنان اضافه
کند)
 −در خصوص تیم هاي ترکیبي (متشكل از کشورهاي مختلف) ،هر ورزشكار يك سوم امتیاز موجود را براي ماده هاي
تیمي در رنكینگ کشورها به ارمغان مي آورد( .براي مثال تیم ترکیبي که برنده يك دور از رقابت هاي جام جهاني شده
و متشكل از دو ورزشكار از کشور الف و يك ورزشكار از کشور ب مي باشد 20 ،امتیاز به رنكینگ کشور الف و  10امتیاز
به رنكینگ کشور ب کمك ميکند).
 −يك تیم ميتواند هم میكس و هم ترکیبي (از ملیت هاي مختلف) باشد.
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فصل 20

جام جهاني پارادوچرخه سواری

 16.20.001اتحاديه جهاني دوچرخهسواري ،رقابت هاي جام جهاني پارادوچرخه سواري جاده و پیست را راهاندازي
کردهاست .اين رقابت ها شامل يك رنكینگ انفرادي عمومي بر اساس تعداد رقابت هايي مي باشد به شكل ساالنه از سوي کمیته
مديريت  UCIمشخص مي گردد.
 16.20.002رقابت هاي جام جهاني پارادوچرخه سواري جزء اموال انحصاري  UCIميباشد.
 16.20.003ماده هاي منتخب براي جام هاي جهاني پارادوچرخه سواري:
 −جاده:
 oرقابت هاي جاده – تمام دسته ها
 oتايم تريل انفرادي – تمام دسته ها
 oريلي تیمي ( – )Team relayدسته H
 −پیست:
 oکیلومتر 500 /متر  -دسته  Bو C
 oتعقیب انفرادي  -دسته  Bو C
 oاسپرينت تیمي – دسته C
 oاسپرينت  -دسته B
 oمسابقه اسكرچ  -دسته C
شرکت کنندگان
16.20.004
باشد.

اين رقابت ها بايد براي انتخابي تیم هاي ملي يا تیم ها و افراد تحت نظر فدراسیون دوچرخه سواري ملي

 16.20.005در بخش جاده ،حداکثر تعداد شرکت کنندگان از هر کشور در رقابت هاي جاده  6نفر و حداکثر تعداد شرکت
کنندگان براي رقابت هاي تايم تريل در هر کالس ورزشي  6نفر مي باشد.
به کشوري که از تمام سهمیه هاي خود استفاده کرده و قصد ثبت نام يك ورزشكار زير  16سال ديگر را هم در آن ماده داشته
باشد ،يك سهمیه اضافي در تايم تريل انفرادي داده مي شود.
به کشوري که قصد ثبت نام ورزشكار با کالس ورزشي جديد را داشته باشد ،يك سهمیه اضافي در مسابقات جام جهاني پارادوچرخه
سواري داده مي شود.
در رقابت هاي پیست ،حداکثر تعداد شرکتکنندگان از هر کشور در هر بخش و هر کالس ورزشي  3نفر ميباشد.
در تمام رقابت هاي جام جهاني پارادوچرخهسواري ،قهرمان دوره گذشته رقابت ها اين حق را دارد تا با يك سهمیه بیشتر در
رقابت ها شرکت کند .چنانچه آن فرد نتواند در رقابت ها شرکت کند ،سهمیه او به سهمیه کلي تیم اضافه نميشود.
 16.20.006فدراسیون هاي ملي حداکثر  3هفته پیش از شروع رقابت ها مي بايست با تكمیل و ارسال فرم هاي مربوطه،
حضور خود در رقابت را تائید نمايند .در زمان ثبت نام ،مجموعا تا  6تعويض در تیم براي همه کالس ها مي توان ثبت نام کرد.
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در اين تائیديه بايد نام و اطالعات مورد نیاز از قبیل سرپرست و تعداد اعضاي تیم ،ورزشكاران حاضر در هر مسابقه و کالس هاي
ورزشي شان ،محل اقامت تیم و زمان ورود اعالم شود.
ثبت نام با تاخیر ورزشكار پس از پايان مهلت ارائه شده ( 3هفته قبل از جام جهاني) ،با پرداخت  200فرانك سوئیس همراه خواهد
بود.
نام استارترها در هر کالس ورزشي بايد همانطور که در برنامه فني مسابقه ذکر شده ،در مرحله تائید رسمي ورزشكاران نهائي
شود.
نام استارترها چه ورزشكاراني که از سوي تیم ملي در رقابت حضور دارند ،و يا به شكل انفرادي مسابقه مي دهند و يا عضو تیمي
هستند که تحت نظر فدراسیون ملي مربوطه مي باشند ،بايد از سوي يك نفر به عنوان نماينده فدراسیون ملي تائید شود.
تغییرات لحظه آخر هم فقط با ارائه مدرک پزشكي تا  24ساعت قبل از شروع رقابت امكان پذير است.
ترتیب شروع رقابت های جاده در جام جهاني
 UCI 16.20.007ممكن است تصمیم بگیرد تا چندين کالس ورزشي و يا گروه سني ،رقابت را با هم شروع کنند .بنابراين،
هر کالس ورزشي ،گروه يا دسته سني بايد رقابت را با يك فاصله زماني  2دقیقه اي از يكديگر آغاز نمايد تا گروه ها با
هم ترکیب نشوند.
رکاب زنان بر اساس کالس ورزشي و گروه سني ،به ترتیب زير به خط شروع فراخوانده مي شوند:
 .1پیشرو کالسبندي جام جهاني ،يا ،براي اولین جام جهاني فصل ،برنده جام جهاني فصل گذشته؛
 .2قهرمان رقابت هاي جاده يا قهرمان بازي هاي پارالمپیك يك سال پس از برگزاري بازي هاي پارالمپیك؛
 5 .3ورزشكار برتر بر اساس آخرين کالسبندي عمومي منتشر شده ،به ترتیب  5ورزشكار اول کالسبندي عمومي در جام
جهاني سال گذشته.
رکابزناني که براي شروع نیاز به کمك دارند بايد براي شروع امن ،نزديك موانع و يا فنس قرار گیرند.
ترتیب شروع برای تايم تريل در جام های جهاني
 UCI 16.20.008ممكن است تصمیم بگیرد تا چندين کالس ورزشي و يا گروه سني رقابت را با هم شروع کنند.
ترتیب شروع کالس هاي ورزشي در اين بخش بايد به گونهاي باشد که احتمال عبور ورزشكار يك کالس از ورزشكارکالس
ديگر به حداقل برسد.
در هر کالس ورزشي ،دسته يا گروه سني ،ترتیب شروع به شكل زير ميباشد:
در دور اول:
 .1ترتیب معكوس آخرين رنكینگ منتشر شده از سوي UCI

 .2قهرمان جهان در تايم تريل يا قهرمان پارالمپیك يك سال پس از بازي هاي پارالمپیك
 .3برنده جام جهاني گذشته

از دور دوم به بعد:
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 .1ترتیب معكوس آخرين رنكینگ منتشر شده از سوي UCI

 .2ترتیب معكوس آخرين کالسبندي عمومي منتشر شده
 .3قهرمان تايم تريل يا قهرمان بازي هاي پارالمپیك يك سال پس از بازي هاي پارالمپیك
 .4پیشرو جام جهاني
در تمام موارد ،چنانچه مسیر رقابت بسیار باريك باشد پنل کمیسرها مي توانند اين ترتیب را براي کالس هاي  T1-2و دسته H

تغییر دهد .در اين صورت ،سريع ترين رکابزن به عنوان نفر اول و کندترين رکابزن به عنوان نفر آخر رقابت را آغاز خواهند
کرد تا ورزشكاران نتوانند از کنار يكديگر عبور نمايند.
جوايز
 16.20.017با توجه به بند  ،16.1.006سه رکابزن اول در هر رقابت به ترتیب مدال طال ،نقره و برنز از کمیته برگزاري
دريافت مي کنند.
رنکینگ انفرادی
 16.20.018در پايان رقابت هاي انفرادي در هر رويداد ،امتیازات بر اساس بند  16.18.004به  10نفر اول براي رده بندي
جام جهاني مسابقات جاده و پیست انفرادي داده مي شود.
رنکینگ تیمي (امدادی و اسپرينت تیمي)
در پايان هر دور از جام جهاني ،امتیازات بر اساس بند  16.19.004به  10تیم برتر براي رده بندي
 16.18.020الف
جام جهاني مسابقات جاده و پیست انفرادي اهدا مي شود.
تیم هاي چند ملیتي در ردهبندي جام جهاني پارادوچرخهسواري در نظر گرفته نميشوند.
در رده بندي تیمي رقابت هاي جاده ،چنانچه کشوري بیش از يك تیم در رقابت ها داشته باشد ،ترتیب همه تیم هاي آن کشور
بر اساس زمان عبورشان از خط پايان در نظر گرفته ميشود .در دور دوم رقابت هاي جام جهاني ،امتیاز تیم ها مجددا با در نظر
گرفتن ترتیب عبورشان از خط پايان و بدون توجه به ورزشكاران عضو در آن تیم محاسبه ميشود( .همین روند براي دورهاي
بعدي هم اعمال ميشود)
نكته :به عبارت ديگر ،براي تدوين رنكینگ تیمي جام جهاني ،تیمي از يك کشور که باالترين امتیاز را گرفته است (فارغ از
ورزشكاران تیم که ممكن است در هر دور تغییر کنند) ،به امتیاز کلي يك کشور در ردهبندي کمك ميکند.
تیم دوم آن کشور (تیمي که بعد از تیم اول بیشترين امتیاز را کسب کرده) ،هیچ امتیازي به رنكینگ کلي اضافه نمي کند ،اما
جايگاهش را در کالسبندي حفظ مي کند.

جدول ردهبندي جام جهاني پاردوچرخهسواري جاده و پیست يك هفته پس از هر رقابت بر اساس کالس
16.20.019
ورزشي و جنسیت منتشر ميشود .در پايان هر رقابت ،در خصوص رکابزناني که با هم مساوي شده باشند بر اساس بیشترين
تعداد مكان هاي اول ،مكان هاي دوم و غیره با در نظر گرفتن جايگاه هاي داراي امتیاز تصمیم گیري ميشود .چنانچه ورزشكاران
باز هم در حالت تساوي قرار داشته باشند ،از بهترين رنكینگ ورزشكاران در آخرين رويداد براي تعیین برنده استفاده مي شود.
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 16.20.020جام قهرماني به برترين رکاب زن انفرادي در هر کالس ورزشي و کشور پیشتاز در رنكینگ ريلي تیمي و
اسپرينت تیمي اهدا ميشود .جام تنها زماني اهدا ميشود که حداقل دو کشور يا دو ورزشكار در رنكینگ نهايي امتیاز به دست
آورده باشند.
 16.20.021در پايان هر دور از رقابت هاي جام جهاني UCI ،پیراهن قهرمان جام را به پیشتاز ردهبندي موقت در مجموع
رقابت هاي جاده و تايم تريل انفرادي اهدا ميکند .پیراهن تنها در زماني اهدا ميشود که حداقل دو ورزشكار در رنكینگ کلي
امتیاز کسب باشند.
ورزشكار پیشرو در رنكینگ جام جهاني ،به جز در رويداد افتتاحیه ،بايد لباس پیشرو که به او اهدا شده است را در تمام مسابقات
جام جهاني بعدي بپوشد .اولیت اين بخش در بند  1.3.071قوانین و مقررات  UCIتعريف شده است.
چنانچه در دوچرخه هاي تندم ،ورزشكار نابینا پیشتاز رنكینگ جام جهاني باشد ،هر دو ورزشكار تندم ،حتي فرد راهنما که ممكن
است تغییر کند ،بايد پیراهن پیشرو را به تن داشته باشند.
 16.20.021الف
تیمي اهدا ميکند.
بهترين تیم از يك کشور در دور انفرادي جام جهاني ،نماينده آن کشور در مراسم اهداي مدال ميباشد.
پیراهن پیشتاز بخش امدادي تیمي و اسپرينت تیمي در جام جهاني ،تنها زماني اهدا ميشود که حداقل دو کشور موفق به کسب
امتیاز در رنكینگ شده باشند.
پیراهن پیشتاز بايد در تمام مراحل مسابقه ،مراسم مدال و بخش هاي رسمي رويداد به جز افتتاحیه پوشیده شود.
در پايان هر دور از جام جهاني UCI ،پیراهن پیشتاز را به کشور برتر رنكینگ اسپرينت و امدادي

 16.20.022رنگ پیراهن هاي پیشتاز از سوي  UCIمشخص ميگردد.
 16.20.023رکاب زنان ميتوانند لوگوهاي تبلیغاتي خود را بر اساس دستورالعمل زير بر روي لباسشان قرار دهند:
−
−
−
−
−

حداکثر از  4لوگوي تبلیغاتي ميتوان استفاده کرد،
در قسمت جلوي پیراهن :حداکثر در فضايي به اندازه 300 cm
در قسمت پشت پیراهن :حداکثر در فضايي به اندازه 300 cm
در قسمت سرشانه :يك لوگوي  5سانتي متري در فضاي  7سانتي متري
در کناره هاي پیراهن :يك خط حداکثر به عرض  9سانتي متر و ارتفاع  15سانتي متر
2

2

به طرح پیراهني که در مراسم رسمي دريافت مي شود بايد احترام گذاشته شود.
براي دريافت جزئیات بیشتر به بروشور موجود در وبسايت  UCIمراجعه نمائید.
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سیستم کسب سهمیه رقابت های قهرماني جهان
فصل 21
به بخش  9مراجعه نمائید :مقررات رقابت هاي قهرماني جهان  UCIبند  9.2.001و  9.2.025بعالوه بندهاي بعدي (پارادوچرخه
سواري).
فصل 22

بازی های پارالمپیك

 16.22.001شرکت در رقابت هاي دوچرخه سواري در بازي ها پارالمپیك بايد منطبق بر قوانین  IPCو  UCIباشد.
هر ورزشكاري که در بازي هاي پارالمپیك حضور پیدا مي کند ،به معناي قبول مقررات  IPCو  UCIمي باشد.
ثبت نام ها – تائید رکاب زنان استارتر
 16.22.002کمیته هاي ملي پارالمپیك بايد ورزشكاران خود را با توجه به محدوديت هاي موجود در خصوص شرکت در
بازي ها ،سیستم رزرو و کسب سهمیه مورد تائید  IPCثبت نام نمايد.
بر اساس قوانین  ،IPCهر  NPCبراي شرکت در رقابت موظف است نام ورزشكاران خود را در مهلت مقرر به کمیته برگزاري
اعالم نمايد.
شرکت در رقابت ها
 16.22.003تمام ورزشكاران ،حتي راهنماهاي تندم ،براي شرکت در رقابت هاي پارالمپیك مي بايست:
 −مجوز  UCIصادر شده از سوي فدراسیون دوچرخهسواري ملي را داشته باشند،
 −براي حضور در هر دو ماده پیست و جاده حداقل  14سال سن داشته باشند ،و يا در سال برگزاري بازي هاي پارالمپیك
به سن  14سالگي برسند،
 −کالس ورزشي تائید شده يا بازبیني با تاريخ مشخص (براي بعد از بازي هاي پارالمپیك) داشته باشند،
 oاين بند شامل راهنماي دوچرخه هاي تندم نمي شود
 −در بازه زماني دو سال قبل از بازي هاي پارالمپیك تا تاريخ  15جوالي سال برگزاري بازي هاي پارالمپیك ،حداقل در
يك رقابت بینالمللي دوچرخه سواري شرکت کرده باشند،
 −حداقل در دو رويداد (انفرادي و تیمي) در بازيها شرکت کنند.
مسیر رقابت های جاده در بازی های پارالمپیك
 16.22.004مسیر رقابت هاي جاده در بازي هاي پارالمپیك بايد بین  7الي  15کیلومتر باشد.
مسیرهاي کمتر از  7کیلومتر و بیشتر از  15کیلومتر را میتوان به دلیل ويژگي هاي منحصر به فرد آن در صورت صالحديد UCI
در اين رقابت ها استفاده کرد.
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موارد فني پارادوچرخهسواری

23 فصل

 اين موارد مرتبا در کمیته. از ضمانت اجرايي اين سازمان برخوردار مي باشدUCI  تمام موارد فني مانند قوانین16.23.001
. را منعكس کندUCI  به روزرساني خواهد شد تا پیشرفت فناوري در دنیاي دوچرخه سواري و تغییرات قوانینUCI مديريت
ضمیمه يك
UCI
REQUEST FOR WORLD RECORD HOMOLOGATION
فرم درخواست تائيد رکورد جهان
Date of the performance:
Date of the request sent to UCI:
(The request shall reach the UCI no later than 1 month after the performance - Immediate notification by fax
to UCI)
Secretary General of National Federation:
Velodrome
Location of Track (City and Country):
Track Measurement ........................................... metres Material ........................................... (wood, etc.)
Covered or Open:
UCI Homologation Date:
Information for Processing
Request for World Record / Best Performance Homologation for:
(Men - Women - Junior Men - Junior Women – Masters Men – Masters Women)
Distance:
Start (standing or flying):
Date of attempt or event: ....................................................................................... Result:
Complete name of the rider: .................................................................................. Nationality:
UCI ID: ................................................................................Licence number:
Laboratory in charge of Doping Control analysis:
Time of the attempt or event:
During an event / Special Attempt:
Resume of record:
Attestation of the result by Officials
We, the undersigned officials confirm that the record information as set out within this document was
achieved according to the UCI Regulation.
Signature

Given Name

Name (family)

Position

UCI Technical Delegate
UCI International
Commissaires

Official Timekeepers
)manual(
)electronic(
UCI Doping Control
Officer

To be enclosed:

-Print out electronic timing slips
-Doping control form

Place and date :
.........................................................................................................................................................................
UCI International Commissaire Signature:
.........................................................................................................................................................................
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ضميمه دو  -فهرست لغات قوانين و مقررات کالسبندی پارادوچرخه سواری (فصل چهار و پنج)
تجهيزات تطبيقی :ادوات و ابزاری که متناسب با نیازهای ویژه ورزشکاران ساخته شده و در طول مسابقه برای
تسهیل مشارکت و/یا دستیابی به نتایج مورد نظر توسط ورزشکاران استفاده می شود.
تجدید نظر :روشی که از طریق آن یک شکایت مبنی بر آنکه  UCIتصمیم غیرعادالنه در طول فرآیند کالسبندی
گرفته است ،مرتفع می گردد.
ورزشکار :به منظور کالسبندی ،هر شخصی که در یک رویداد ورزشی در سطح بین المللی (بر اساس تعریف )UCI
یا سطح ملی (بر اساس تعریف فدراسیون های ملی) شرکت میکند و یا هر شخص دیگری که با تشخیص فدراسیون
ملی در سطوح پایین تر مسابقات شرکت میکند.
ارزیابی ورزشکار :فرآیندی که ورزشکار از طریق آن بر اساس قوانین کالسبندی ارزیابی می شود تا یک کالس
ورزشی و وضعیت کالس ورزشی به او داده شود
دستيار ورزشکار :مربی ،مدیر ،مترجم ،کارگزار ،اعضای تیم و کادر پزشکی یا پیراپزشکی که ورزشکار را برای حضور
در مسابقه یا تمرین آماده می کنند.
 :IPC BACهیئت تجدیدنظر کالسبندی
سرکالسبند :کالسبندی که از سوی  UCIانتخاب می شود تا بر اساس قوانین و مقررات موجود امور مربوط به
کالسبندی را در مسابقه مدیریت و هماهنگ نماید.
کالسبندی :گروه بندی کردن ورزشکاران در کالس های ورزشی بر اساس میزان تاثیر معلولیت شان در انجام فعالیت
های ابتدائی در هر رشته یا ماده ورزشی.
داده های کالسبندی :اطالعات شخصی و/یا اطالعات شخصی حساس که از سوی ورزشکار و/یا فدراسیون ملی و/یا
هر شخص دیگری که به هیئت کالسبندی ارائه می شود.
اطالعات کالسبندی :اطالعات به دست آمده و استفاده شده توسط یک فدراسیون بین المللی در ارتباط با کالسبندی
مسترليست کالسبندی :لیستی که توسط  UCIتهیه شده و کالس ورزشی به همراه وضعیت کالس ورزشی
ورزشکاران را شامل می شود.
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کالسبندی کامل نشده است :این وضعیت به ورزشکاری اختصاص می یابد که فرآیند ارزیابی را آغاز کرده اما آن
را به پایان نرسانده و رضایت  UCIرا جلب نکرده است.
سازمان کالسبندی :هر سازماني که فرآيند ارزيابي کالسبندي را اجرا مي کند ،کالس ورزشي به ورزشكار اختصاص میدهد
و/يا داده هاي کالسبندي را دارد.
هیئت/پنل کالسبندی :يك گروه از کالسبندها که از سوي  UCIبراي تعیین کالس ورزشي و وضعیت کالس ورزشي افراد
بر اساس قوانین و مقررات کالسبندي انتصاب شده اند.
پرسنل کالسبندی :افرادي از قبیل کالسبندها که با مجوز سازمان کالسبندي نسبت به ارزيابي ورزشكار اقدام مي کنند ،مانند
افسران اجرائي.
قوانین کالسبندی :سیاست ها ،روندها ،پروتكل ها و موارد مصوب  UCIدر خصوص ارزيابي ورزشكاران.
سیستم کالسبندی :سیستمي که  UCIبراي توسعه و تعیین کالس هاي ورزشي در پارا دوچرخه سواري استفاده مي کند.
کالسبند :فردي که از  UCIبه عنوان يكي از اعضاي هیئت کالسبندي مسئولیت مي گیرد تا ورزشكار را ارزيابي کند.
تائیديه کالسبند :فرآيندي که از طريق آن  UCIمهارت هاي ويژه کالسبندها را ارزيابي مي کند.
مهارت های کالسبند :مهارت ها و توانمندي هايي که از سوي  UCIجهت ارزيابي ورزشكار در رشته پارادوچرخه سواري
ضروري تلقي مي شود.
منشور اخالقي کالسبند :استانداردهاي رفتاري و اخالقي که از سوي  UCIبراي کالسبند مشخص شده است.
کدهای  :IPCکدهاي  2015کالسنبدي ورزشكاران به همراه استانداردهاي بین المللي براي:
ارزيابي ورزشكار ،معلولیت قابل قبول ،اعتراض و تجديد نظر ،پرسنل کالسبندي و آموزش ،و حفاظت از داده هاي کالسبندي
رقابت :يك سري رويدادهاي انفرادي که با هم و تحت نظر يك کمیته برگزاري اجرا مي شود.
مطابقت :اجراي قوانین ،مقررات ،سیاست ها و فرآيندهاي مطابق با متن ،روح و هدف کدهاي  .IPCدر صورتي که کلماتي
ديگري از قبیل "هم راستا" " ،بر اساس" و "منطبق با" استفاده شود ،همه بايد همین مفهوم را دربرداشته باشد.
آموزش پیوسته :ارائه دانش و مهارت هاي عملي تعیین شده از سوي  UCIبه کالسبند جهت حفظ و/يا ارتقاء دانش و مهارت
هاي او.
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اطالعات تشخیصي :سابقه پزشكي و/يا هر گونه مدرکي که به  UCIدر ارزيابي معلولیت يا بیماري زمینه اي ورزشكار کمك
میكند.
معلولیت قابل قبول :معلولیتي که به عنوان پیش نیازي براي حضور در مسابقات پارادوچرخه سواري محسوب مي شود.
کمیته ارزيابي معلولیت :يك هیئت موقت جهت بررسي وجود معلولیت قابل قبول در ورزشكار.
معیار ورود :استانداردهاي مشخص شده از سوي  UCIدر خصوص تخصص و سطح تجربه افراد عالقه مند به حوزه کالسبندي.
اين افراد مي توانند مربي يا ورزشكاران بازنشسته ،متخصصین ورزشي ،مربیان تربیت بدني و متخصصان پزشكي باشند که همگي
از توانمندي و صالحیت هاي الزم جهت ارزيابي ورزشكار برخوردار هستند.
جلسه ارزيابي :جلسه اي که طي آن هیئت کالسبندي شرايط ورزشكار را بر اساس کمترن میزان معلولیت مي سنجد ،و به
میزان تاثیر معلولیت ورزشكار در انجام فعالیت هاي مربوط به يك رشته ورزشي ،به آن ورزشكار کالس ورزشي و وضعیت کالس
ورزشي اختصاص میدهد .اين بخش ممكن است شامل نظارت بر ورزشكار حین مسابقه نیز بشود.
رويداد :يك مسابقه
اولین حضور در مسابقه :اولین مرتبه اي که ورزشكار با کالس ورزشي مخصوص در يك مسابقه شرکت میكند.
تاريخ بازبیني مشخص :تاريخي که از سوي هیئت کالسبندي براي ارزيابي ورزشكار مشخص شده است و ورزشكار نمي
تواند تا قبل از آن تاريخ در يك جلسه ارزيابي حضور پیدا کند .استثناء فقط زماني که ورزشكار درخواست بازبیني پزشكي داده يا
به کالسبندي خود اعتراض کرده ،مي تواند قبل از آن تاريخ در جلسه کالسبندي شرکت کند.
سرپرست کالسبندی :شخصي که از سوي  UCIانتصاب شده تا امور مربوط به کالسبندي را مديريت و هماهنگ نمايد.
وضعیت جسماني :يك آسیب شناسي ،بیماري حاد يا مزمن ،اختالل ،آسیب يا تروما.
معلولیت :يك معلولیت جسمي يا بینايي.
نمايش غیرواقعي اطالعات :تالش عامدانه (از طريق ارائه اطالعات يا حذف اطالعات) براي گمراه کردن فدراسیون بین
المللي يا ملي در خصوص وجود يا میزان توانمندي هاي فرد در انجام فعالیت هاي مربوط به رشته ورزشي مربوطه و/يا میزان يا
ماهیت معلولیتش در جلسه ارزيابي ورزشكار و يا هر زمان ديگري پس از مشخص شدن کالس ورزشي او.
مسابقات بین المللي :مسابقه اي که  UCI ،IPCو يا يك تشكیالت ورزشي بزرگ مستقیما مسئول برگزاري آن هستند و يا
کادر برگزاري مسابقه از سوي آنها انتصاب مي شود.
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استانداردهای بین المللي :سند مكمل کدهاي کالسبندي  IPCکه موارد فني و اجرائي بیشتري در خصوص کالسبندي ذکر
میكند.
 :IPCکمیته بین المللي پارالمپیك.
حفظ گواهینامه :آموزش پیشرفته و تمرين الزم براي حفظ مهارت ها و صالحیت هاي يك کالسبند.
برگزار کننده رويدادهای بزرگ :کمیته برگزاري که به عنوان مرجع اصلي يك مسابقه بین المللي ايفاي نقش میكند.
فرم تشخیص پزشکي :فرمي که يك فدراسیون يا مرجع ملي بايد براي ورزشكار خود تهیه و ارائه نمايد تا ورزشكار بتواند
براي تشخیص وضعیت جسمي خود در جلسه ارزيابي شرکت کند.
بازبیني پزشکي :فرآيندي که  UCIبر اساس آن تشخیص مي دهد آيا تغییر در ماهیت و درجه معلولیت ورزشكار منجر به
تغییر کالس ورزشي ورزشكار شده است يا خیر.
درخواست بازبیني پزشکي :درخواستي که توسط فدراسیون يا کمیته ملي پارالمپیك و از طرف ورزشكار براي بازبیني پزشكي
ارائه مي شود.
مدل های بهترين تمرين :يك سند راهنماي موقت که از سوي  IPCجهت کمك در اجراي کدهاي  IPCو استانداردهاي
بین المللي تهیه شده است.
فدراسیون ملي :فدراسیون هاي ملي که توسط کنگره به عنوان نماينده رشته دوچرخه سواري در آن کشور شناخته
شوند.

مي

قوانین ملي :قوانین و سیاست هاي حريم شخصي و صیانت از اطالعات در حوزه ملي که در يك سازمان کالسبندي قابل اجراء
مي باشد.
کمیته ملي پارالمپیك :عضو ملي  IPCکه تنها نماينده ورزشكاران داراي معلولیت در آن کشور مي باشد .اين سازمان ها به
عنوان اعضاي ملي  IPCشناخته مي شوند.
اعتراض ملي :اعتراضي که از سوي يك مرجع ملي يا کمیته ملي پارالمپیك در ارتباط با ورزشكار تحت نظرش انجام
شود.

90

مي

نظارت بر ورزشکار حین رقابت :نظارت بر ورزشكار در زمان حضور در مسابقات از سوي هیئت کالسبندي جهت تكمیل
کالسبندي ورزشكار و تصمیم گیري نهائي در خصوص میزان تاثیر معلولیت قابل قبول در انجام فعالیت هاي ابتدائي پارادوچرخه
سواري.
بازی های پارالمپیك :اصطالحي کلي براي بازي هاي تابستاني و زمستاني پارالمپیك.
دائمي :همانطور که در کدها و استانداردهاي  IPCبه کار رفته است ،کلمه "دائمي" در خصوص معلولیتي به کار مي رود که
برطرف نمي شود و اثراتش مادام العمر مي باشد.
اطالعات شخصي :هر اطالعاتي که به ورزشكار ارتباط پیدا مي کند.
معلولیت جسمي حرکتي :معلولیت هايي که در فعالیت هاي ورزشي بر حرکات بیومكانیكي ورزشكار تاثیر مي گذارد .اين
معلولیت ها شامل موارد زير مي شود:
از قبیل ،Impaired Passive Range of Movement ،Impaired Muscle Power ،Hypertonia ،Athetosis ،Ataxia
کمبود اندام و تفاوت طول پا
پردازش :جمع آوري ،ضبط ،ذخیره ،استفاده و افشاي اطالعات شخصي يا اطالعات شخصي مهم.
ورزشکار مورد اعتراض :ورزشكاري که به کالس ورزشي او اعتراض شده است.
تصمیم مورد اعتراض :تصمیمي که در خصوص کالس ورزشي يك ورزشكار اتخاذ شده و مورد اعتراض قرار گرفته است.
اسناد مورد اعتراض :اطالعات ارائه شده در فرم اعتراض به همراه هزينه اعتراض.
هزينه اعتراض :هزينه اي که از سوي  UCIبراي مراجع ملي يا کمیته هاي ملي پارالمپیك مشخص شده تا در زمان ثبت
اعتراض پرداخت نمايند.
فرم اعتراض :فرمي که اعتراض ملي در آن ثبت مي شود.
اعتراض :فرآيندي که طي آن اعتراض مستند به کالس ورزشي يك ورزشكار انجام و متعاقبا رفع مي گردد.
هیئت رسیدگي به اعتراض :هیئت کالسبندي که پس از اعتراض از سوي سرکالسبند براي انجام جلسه ارزيابي منصوب
مي شود.
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صدور مجدد تائیديه برای کالسبندها :فرآيندي که  UCIاز طريق آن نسبت به مهارت هاي يك کالسبند اطمینان حاصل
مي نمايد.
رقابت به رسمیت شناخته شده :رقابتي که به تائید  UCIرسیده است.
اهداف تحقیقاتي :تحقیق در خصوص موارد مرتبط با توسعه رشته هاي ورزشي در جنبش پارالمپیك از قبیل تاثیر معلولیت در
انجام فعالیت هاي ابتدائي در هر رشته ورزشي و همچنین تاثیر فناوري کمكي بر اين فعالیت ها.
کالس ورزشي :دسته بندي که بر اساس میزان توانايي ورزشكاران در انجام فعالیت هاي مخصوص به يك رشته ورزشي از
سوي  UCIبراي يك رقابت تعريف شده است.
وضعیت کالس ورزشي :وضعیتي که براي يك کالس ورزشي در نظر گرفته مي شود تا نیاز ورزشكار به ارزيابي مجدد را
مشخص کند.
تیم :گروهي از رکاب زنان که براي رسیدن به يك هدف مشترک در کنار هم به رقابت مي پردازند ،از قبیل تیم امدادي و تیم
اسپرينت.
کد رهیابي نظارت بر ورزشکار در حین مسابقه :کدي که به جاي وضعیت کالس ورزشي تا زمان تكمیل شدن نظارت
بر ورزشكار حین شرکت در مسابقه داده مي شود.
بیماری زمینه ای :وضعیت جسماني که مي تواند به يك معلولیت قابل قبول منجر گردد.
اختالل بینايي :اختالل يا نقص در ساختار چشم ،عصب هاي نوري يا مسیرهاي نوري ،يا قشر بینايي مغز مرکزي که تاثیر
شديدي بر بینايي ورزشكار دارد.
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