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 0202-0202 جهانی پارا دووميدانی قوانين و مقررات

 تغييرات اعمال شده در قوانين و مقررات 

ا كالسبندي و ي دووميدانی جهانیلطفا توجه داشته باشيد اين قوانين و مقررات در هر زمان، براي مثال با توجه به تغييرات صورت گرفته در قوانين 
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  جهانی دووميدانی پارا قوانين مسابقات  – Cبخش 
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 نماينده پزشكی -2-2

 نماينده كنترل دوپينگ  -3-2
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 قوانين كلی مسابقات  -قسمت دو 

 : امكانات دووميدانی 3قانون 

   هاي جنسيتی و مسابقات مختلط : سن و گروه4قانون 

 : ثبت نام در مسابقات 5قانون 

 هاي سينه ورزشكاران، اندام اورتز، پروتز، ماسك چشم، كاله ايمنیها و شماره: البسه، كفش6قانون 

 : كمك رساندن به ورزشكاران7قانون 

 : اعمال محروميت 8قانون 

 احراز صالحيت –س ورزشی : رقابت در خارج از كال9قانون 

 گيري: بررسی و اندازه11قانون 

 : معتبر بودن نتايج11قانون 

 : ضبط ويدئويی12قانون 

 : امتيازدهی13قانون 

 

 مواد دو -3قسمت 

 : شرايط و الزامات ويلچر14قانون 

 هاي مسير پيستگيري: اندازه15قانون 

 هاي استارت: بلوك16قانون 

 : استارت17قانون 

 : مسابقه18قانون 

 : پايان مسابقه19قانون 

 Photo Finish: وقت گيري و 21قانون 

 ها در مواد دو ها و انتخاب: گروه بندي ها، قرعه كشی21قانون 

 : تساوي 22قانون 

 : مسابقات امدادي23قانون 

 

 مواد ميدانی - 4قسمت 

 : شرايط كلی24قانون 

A.  عموديپرش 

 : شرايط كلی25قانون 

 ارتفاع: پرش 26قانون 

B.  پرش افقی 

 : شرايط كلی27قانون 

 : پرش طول28قانون 

 : پرش سه گام29قانون 
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 مواد پرتابی ورزشكاران داراي نقص عضو  -Cبخش 

 پرتابی )رسمی( ادوات: 31قانون 

 : پرتاب وزنه31قانون 

 : پرتاب ديسك32قانون 

 : پرتاب نيزه33قانون 

 مواد پرتابی ورزشكاران نشسته  -Dبخش 

 : شرايط كلی34 قانون

 : شرايط و الزامات پرتاب ايمن )بدون خطر(35قانون 

 : تكنيك )فن( پرتاب نشسته، بلند شدن و خطا كردن36قانون 

 : پرتاب كالب37قانون 

 مسابقات داخل سالن -5قسمت 

 : اعمال قوانين محوطه باز براي مسابقات داخل سالن38قانون 

 : استاديوم سرپوشيده39قانون 

 : پيست مستقيم41قانون 

 : پيست بيضی شكل و مسيرها41قانون 

 : عالئم شروع و خاتمه روي پيست بيضی شكل 42قانون 

 ها در مواد دوانتخابی : گروه بندي ها، قرعه كشی و 43قانون 

 : لباس، كفش و شماره ورزشكاران44قانون 

 : مسابقات امدادي45قانون 

 : پرش ارتفاع46قانون 

 افقی: پرش هاي 47قانون 

 : پرتاب وزنه48قانون

 مسابقات جاده -6قسمت 

 : مسابقات جاده49قانون 

 اعتراض و درخواست تجديد نظر   -7قسمت 

 اعتراض و درخواست تجديد نظر  -51قانون 

 ركوردهاي منطقه اي و جهانی -8قسمت 

 : ركوردهاي منطقه اي و جهانی 51قانون 

 اعطاء مدال و ديپلم -9قسمت 

 اعطاء مدال و ديپلم: 52قانون 

 : اوزان ادوات پارا دووميدانی جهانی در كالس هاي مختلف ورزشی2ضميمه 

 0ضميمه 

 كالسبندي: مسابقات قهرمانی جهانی و بازي هاي پارالمپيک 2جدول شماره 

 كالسبندي: مسابقات قهرمانی منطقه اي و بازي هاي منطقه اي   0جدول شماره 

 3ضميمه شماره 
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 موارد كلی  – Aبخش 

 تعاريف -2

اينكه تا چه و اطالق می شود ( IPCگروه بندي ورزشكاران در كالس هاي ورزشی )طبق آئين نامه كالسبندي ورزشكاران به  كالسبندي:

     می شود. ناميدهنيز  "كالسبندي ورزشكاران" كارتاثيرگذار است. اين  آنها در رشته هاي خاص ورزشیمعلوليت  حد 

 به يك سري از مواد انفرادي اطالق می گردد كه تحت حاكميت يك سازمان برگزار می شود.  مسابقه:

و سري مسابقات دووميدانی تحت  IPCي كميته برگزاري در مسابقات تحت پوشش به مسئول منصوب شده از سو مدير پزشكی مسابقه:

  است.طبق مفاد قوانين خدمات رسانی پزشكی  IPCقوانين دووميدانی  كه مسئول اجراياطالق می شود  IPCپوشش 

 لحاظ شده است.  قوانيناين  C در بخش جهانیدووميدانی پارا قوانين مسابقات قوانين مسابقه: 

اطالق می شود كه در سطح جهانی نماينده ورزشی ورزشكاران معلول می باشد و  IPCبه فدراسيون ورزشی مورد تائيد فدراسيون جهانی: 

در رشته هاي خاص معلولين جهانی  هاي به عنوان فدراسيون IOSDو   IPCست. دارا IPC سوي ورزشی معلولين را ازحاكميت رشته 

 می نمايند.  فعاليت

IOC:  كميته بين المللی المپيك 

IPC:  كميته بين المللی پارالمپيك 

 جهانی دووميدانی پارا و مسابقات قهرمانی منطقه اي  جهانیدووميدانی پارا مسابقات قهرمانی  :IPCمسابقات 

 : بازيهاي پارالمپيك و بازيهاي پارا آمريكن IPCبازيهاي 

IOSD سازمان بين المللی ورزش معلولين؛ به سازمان مستقل مورد تائيد :IPC  اطالق می شود كه در سطح جهانی نماينده گروه خاص

 است.  IPCدر معلولين 

LOC در مسابقات  جهانیدووميدانی پارا به سازمان مشخص شده از سوي  –: كميته برگزاريIPC  دووميدانی پارا و مسابقات تحت پوشش

 اطالق می شود.  جهانی

 اطالق  IPCو دووميدانی  IPCمنصوب شده از سوي كميته برگزاري در مسابقات تحت پوشش  ارشد : به پزشكLOC ارشد پزشک

 می شود. 

 را در بر می گيرد. ملی فدراسيون جهانی  يك عضو: فدراسيون ملی

بر عهده دارد. اين كه اختيار تام ورزشكاران معلول را در آن كشور/ منطقه  IPCكميته ملی پارالمپيك، عضو ملی : كميته ملی پارالمپيک

 محسوب می شوند.  IPCكميته ها اعضاء 

قطعه استخوانی مصنوعی مورد استفاده براي تقويت اعضائی كه بعلت معلوليت ميزان حركت آنها محدود شده / دچار ضعف عضالنی  اورتز:

 هستند و يا مبتال به اختالف طول می باشند را اورتز می نامند. 

 فعاليت می نمايد. IPCاطالق می شود كه طبق آئين نامه كالسبندي  IPCمورد تائيد : به يك رشته ورزشی ورزش معلولين
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 پروتز: قطعه اي كه جايگزين عضوي از بدن می گردد را پروتز می نامند. اين نقص ها بدليل بيماري ها، آسيب ها و يا بطور مادرزادي ايجاد

 شده اند.   

 برخوردار است.  جهانیدووميدانی پارا ر مسابقات تحت پوشش منتصب شده اي اطالق می شود كه از حق داوري د فردبه : داوران

 است.  جهانیدووميدانی پارا قوانين و مقررات  Bمنظور قوانين مندرج در بخش : قوانين       

 ووميدانی دپارا و قوانين مسابقات  جهانیدووميدانی پارا متشكل از ضوابط كلی، قوانين  جهانیدووميدانی پارا به قوانين و مقررات مقررات:        

     می شود.   اطالق جهانی       

 بررسی فعاليت هاي ورزشكار اين كار با توجه به ؛ اطالق می شود جهانیدووميدانی پارا به يك گروه مشخص شده از سوي كالس ورزشی:        

 در انجام كارهاي خاص و فعاليت هاي مورد نياز در ورزش معلولين انجام می شود.         

  نيازمند مشخص شده تا چه حد ورزشكاربه كالس ورزشی تخصيص داده شده اي اطالق می شود كه در آن كالس ورزشی:  وضعيت       

 است. برخوردار اعتراض به كالسبندي  از حقو  است انجام ارزيابی       

      WADC: آئين نامه جهانی مبارزه با دوپينگ 

World Athletics :( در گذشته با عنوان فدراسيون انجمن جهانی دووميدانیIAAF  .مطرح بود )  

  با عنوان قوانين مسابقات فدراسيون انجمن جهانی دووميدانی مطرح بود.   در گذشته :World Athleticsقوانين        

      WPA : جهانی دووميدانی پارا  

 طالق می ا دووميدانی جهانیمورد تائيد و مسابقات مورد تائيد به مسابقات بين المللی، ملی، : جهانیدووميدانی پارا  مصوبمسابقات       

 را نيز دارند.  جهانیدووميدانی پارا تائيديه  د كهنشو      

 به ورزشكاران و راهنماي آنها اجازه اطالق می شود كه  IPCصادر شده از سوي  كد: به  جهانیدووميدانی پارا  فعال ورزشكارانكد      

 می دهد.را  جهانیدووميدانی پارا و همينطور مسابقات تحت پوشش  IPC، مسابقات تحت پوشش  IPCبازيهاي  در  شركت     

 و مسابقات مورد  جهانیدووميدانی پارا ، مسابقات تحت پوشش IPC، مسابقات IPC :  بازيهايجهانیدووميدانی پارا  رسمیمسابقات     

 جهانی دووميدانی پارا تائيد     

 ساير  و جهانیدووميدانی پارا ، جام هاي جهانی  جهانیدووميدانی پارا مسابقات جايزه بزرگ : جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدمسابقات     

  ند را در بر می گيرد. لحاظ شده ا جهانیدووميدانی پارا كه در تقويم  جهانیدووميدانی پارا بين المللی  مسابقات    

  ووميدانی دپار بر مسابقات مورد تائيد براي نظارت  جهانیدووميدانی پارا به فرد منصوب شده از سوي : جهانیدووميدانی پارا نماينده فنی   

 رتيب كليه موارد فنی طبق اين قوانين اجرا شوند. اطالق می شود تا بدين تجهانی   
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 ضوابط كلی -0

 و نحوه اجرا موضوعات حيطه 2-0

قوانين ) جهانیدووميدانی  پاراو قوانين مسابقات  جهانیدووميدانی  پارامتشكل از قوانين  جهانیدووميدانی پارا اين قوانين و مقررات  1-1-2

 مسابقات( است كه در مجموع قوانين ناميده می شود. 

 الزامی است.  جهانیدووميدانی  پارااجراي اين قوانين در كليه مسابقات مورد تائيد  2-1-2

ر كليه ی( دكليه شركت كنندگان )اعم از ورزشكاران و پرسنل همراه، مربيان، تمرين دهندگان، مديران، مترجمان، داوران، پرسنل پزشك 3-1-2

 ملزم به تبعيت از اين قوانين هستند.  جهانیدووميدانی  پارامسابقات مورد تائيد 

 هانیجدووميدانی  پارابخش الينفك اين قوانين هستند و در تارنماي  جهانیدووميدانی  پاراقوانين و مقررات كالسبندي دووميدانی  4-1-2

 درج شده اند. 

 محسوب می شود.  جهانیدووميدانی  پارابخش الينفك حاكميت ورزشی  IPCكتابچه راهنماي  5-1-2

 مشخص خواهند شد.  IPC در صورتی كه مواردي در اين قوانين بدان پرداخته نشده است با صالحديد 6-1-2

 الزم االجراست.  1398ديماه  11اين قوانين از تاريخ   7-1-2

 تفسير   0-0

به معناي ارجاع به  "قوانين"اين قوانين است، ارجاعات صورت گرفته به  Bبه معناي ارجاع به بخش  "مقررات"هر گونه ارجاع به  1-2-2

مراه با هدر اين قوانين مندرج اختصارات به ضميمه اين قوانين است و  رجوع به معناي "ضميمه"، منظور از ارجاع به اين قوانين است Cبخش 

 آمده اند. تعاريف آنها در بخش توضيحات تكميلی 

 . در راستاي تفسير اين قوانين استفاده می شود با ضوابط مختلف اين قوانين مرتبطتوضيحات هر گونه  2-2-2

وانين و از ق جداسازي مطالب به معناياين قوانين تنها براي تسهيل در ارائه مطالب آمده است و صفحات مختلف در  سرتيترهاي مندرج 3-2-2

 محسوب نمی شود.  مقررات

 قوانين را  Cكليه ارجاعات صورت گرفته در اين قوانين به ورزشكاران، راهنماي آنها را نيز در بر می گيرد. اين مسئله بخش  4-2-2

 در بر نمی گيرد؛ مگر آنكه در قوانين بصورت ديگري آمده باشد. 

  مونث و مذكر را در بر می گيرد. يتهر دو جنسدر اين قوانين  "او"ضميرهاي  با شده كليه ارجاعات استفاده 5-2-2

 حاكميت  3-0

1-3-2 IPC  اين سازمان مسئوليت هاي مذكور را تحت عنوانعمل می كند.  جهانیدووميدانی پارا به عنوان فدراسيون جهانی در 

استفاده خواهد شد و عكس آن نيز  IPCقالب اين قوانين در در  " جهانیدووميدانی پارا "عبارت  ؛انجام می دهد "IPCدووميدانی پارا " 

  صادق است. 
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 انتشار قوانين 4-0

 شاغلكميته هاي ملی پارالمپيك، ورزشكاران، داوران و ساير افراد  انتفاعدر راستاي  برخوردارند و IPC چاپ و نشراين قوانين از حق  1-4-2

ر حق چاپ و نشهمچنان تابع قوانين منتشر می شوند. اين قوانين در صورت لزوم ترجمه و مجدا منتشر می شوند و  جهانیدووميدانی پارا در 

IPC  .قوانين چاپ و نشر می باشندIPC  قبلساير سازمان ها يز در بر می گيرد. نرا نسخه هاي ترجمه شده اين قوانين به زبان هاي مختلف 

  هستند. IPCكتبی از  مجوزملزم به اخذ انتشار مجدد، ترجمه و انتشار اين قوانين  هرگونه از

 استفاده می شود. نسخه انگليسی اين قوانين به عنوان نسخه مرجع در تفسير قوانين،  2-4-2

 قوانين  ضمائم 5-0

با اخذ نظرات كميته هاي ملی و ساير سازمان هاي بين المللی ورزش معلولين، طبق  IPCپس از اتمام هر دوره از بازيهاي پارالمپيك،  1-5-2

دن قبل از فرا رسيصورت گرفته كليه اصالحات . ملزم به بازبينی اين قوانين می باشد مندرج در تارنماي رسمی خود، IPCكتابچه راهنماي 

 اجرا شوند. در مسابقات  آتی بعدي بازيهاي پارالمپيكفصل 

دووميدانی ارا پبا صالحديد يا و  دووميدانی جهانیكالسبندي، قوانين قوانين در هر زمان و با توجه به تغييرات ايجاد شده در اين قوانين  2-5-2

IPC  برخوردارند. ايجاد تغييرات در محتوي  امكاناز 

 جهانیدووميدانی پارا : قوانين Bبخش 

 جهانیدووميدانی پارا  رسمیمسابقات -3

 سطوح مسابقات  1-3

 الزامات اجرايی مسابقات را تعيين می نمايند.  با توجه به اندازه، وسعت و ماهيت آنها جهانیدووميدانی پارا مسابقات سطوح مختلف  1-1-3

 به شكل زير می باشند: جهانیدووميدانی پارا سطوح مسابقات مورد تائيد  2-1-3

 IPCالف: بازيهاي 

 بازيهاي پارالمپيك -

 پاراپان آمريكابازيهاي  -

 IPCب: مسابقات 

      جهانیدووميدانی پارا مسابقات قهرمانی  -

 جهانیدووميدانی پارا مسابقات قهرمانی منطقه اي  -

 جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدمسابقات ج: 

 جهانی دووميدانی پارا  گرند پريكسمسابقات  -

  جهانی دووميدانی پارا جام هاي جهانی  -

  لحاظ شده اند.  جهانیدووميدانی پارا كه در تقويم  جهانیدووميدانی پارا ساير مسابقات بين المللی  -
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  جهانیدووميدانی پارا ت: مسابقات مصوب 

 جهانی دووميدانی پارا مسابقات بين المللی رشته  -

 مسابقات كشوري رشته پارا دووميدانی  -

 (دووميدانی جهانیموارد مندرج در قوانين )طبق  دووميدانی جهانیپارا مسابقات مورد تائيد  -

 . اند لحاظ شده جهانیدووميدانی پارا كه در تقويم مسابقات  جهانیدووميدانی  پارا ساير مسابقات رشته  -

 

 برگزاري مسابقات  دوره زمانی  0-3    

  جهانیدووميدانی پارا و مسابقات مورد تائيد  جهانیدووميدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPC، مسابقات IPCبازيهاي  دوره زمانی  1-2-3    

 بصورت ديگري مطرح شده باشند: IPCبرگزار می شوند؛ مگر آنكه از سوي  زير به شكل     

     

 مسابقات دوره زمانی

  جهانیدووميدانی پارا  قهرمانی مسابقات - سال اول

 جهانیدووميدانی پارا  گرند پريكسمسابقات  -

  جهانیدووميدانی پارا جام هاي جهانی  -

 جهانیدووميدانی پارا مسابقات منطقه اي  - سال دوم

 جهانیدووميدانی  گرند پريكس پارامسابقات  -

  جهانیدووميدانی پارا جام هاي جهانی  -

  جهانیدووميدانی پارا مسابقات قهرمانی  - سال سوم

 جهانیدووميدانی  گرند پريكس پارامسابقات  -

 جهانیدووميدانی پارا جام هاي جهانی  -

 بازيهاي پارالمپيك - سال چهارم

 جهانیدووميدانی پارا منطقه اي قهرمانی مسابقات  -

 جهانیدووميدانی  گرند پريكس پارامسابقات  -

 جهانیدووميدانی پارا جام هاي جهانی  -

 

 مديريت مسابقات  3-3

1-3-3 IPC  خود را بر عهده دارد. مديريت بازيهاي 

همچنين از حق نظارت بر برخوردار است.  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدو مسابقات  IPCاز حق مديريت مسابقات  جهانیدووميدانی پارا  2-3-3

 یبدون مجوز كتب جهانیدووميدانی پارا استفاده از عبارات جهانی، منطقه اي و هر گونه نيز برخوردار است.  جهانیدووميدانی پارا  مصوبمسابقات 

مالك انحصاري  IPC  ،IPCدر صورت انجام فعاليت هاي مرتبط با رشته هاي ورزشیافزون بر موارد فوق، ممنوع است.  جهانیدووميدانی پارا 

ستاره  3پارالمپيك )، پرچم و سرود رسمی، سمبل IPCو شعار  "پارا دووميدانی"و  "جنبش پارالمپيك"و  "پارالمپيك"كليه حقوق مرتبط با عبارات 

  مورد استفاده در جنبش پارالمپيك است.  آجيتوس( و ساير نشان هاي تجاري

گذاري واحق از  جهانیدووميدانی پارا است.  جهانیدووميدانی پارا  رسمیملزم به اجراي اين قوانين در كليه مسابقات  جهانیدووميدانی پارا  3-3-3

 ديگر برخوردار است.   )براي مثال داور و يا كميته برگزاري( در كليه مواردي كه در اين قوانين نيامده است به فرد / سازمان اختيار
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 در مفاد قوانين مسابقات لحاظ شده اند.  جهانیدووميدانی پارا  رسمینحوه برگزاري مسابقه در كليه مسابقات  4-3-3

 ثبت نام در مسابقات   4-3

نی دووميداپارا شرايط الزم مندرج در تارنماي رسمی كسب طبق اين قوانين و  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدو  IPCثبت نام در مسابقات  1-4-3

 است.  جهانی

 لحاظ شده IPCدر بخش مربوط به شرايط كسب سهميه تارنماي  IPCشرايط ثبت نام و حداقل استانداردهاي كسب سهميه در بازيهاي  2-4-3

 است. 

در بخش  جهانیدووميدانی  پارا مورد تائيدمسابقات  و IPCحداقل استانداردهاي كسب سهميه در مسابقات نحوه كسب شرايط ثبت نام و  3-4-3

 درج گرديده است.  جهانیدووميدانی پارا راهنماي كسب شرايط الزم تارنماي 

 تائيد نتايج  5-3

تنها  را( 4)طبق مفاد قانون توسط ورزشكاران واجد شرايط  جهانیدووميدانی پارا  رسمیبدست آمده در مسابقات نتايج  جهانیدووميدانی پارا  1-5-3

 براي موارد زير به رسميت می شناسد:

 جهانیدووميدانی پارا رنكينگ  1-1-5-3

  جهانیدووميدانی پارا ثبت ركوردهاي  2-1-5-3

دووميدانی  پارا مورد تائيدو مسابقات  IPC، مسابقات  IPCبازيهاي شركت در ملی پارالمپيك براي هاي كميته به تخصيص سهميه  3-1-5-3

 و .. جهانی

 و ..  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدو مسابقات  IPCمسابقات ،  IPCكسب استانداردهاي كسب سهميه براي ثبت نام در بازيهاي  4-1-5-3

 مسابقاتزمان برگزاري در  جلوه ظاهري تبليغات ونحوه   6-3

1-6-3 IPC  نحوه تبليغات در بازيهاي الزاماتIPC  .را مشخص می نمايد 

در  نحوه انجام تبليغاتآمده است(  جهانیدووميدانی پارا )در تارنماي رسمی  جهانیدووميدانی پارا تجهيزات و يونيفرم  یقوانين تبليغات 2-6-3

ه استثناء )ب جهانیدووميدانی پارا در خالل برگزاري كليه مسابقات تحت پوشش را تعيين نموده است.  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدمسابقات 

 با توجه به توافق خود با كميته برگزاري الزامات نحوه تبليغات را تعيين می نمايد.  IPC، ) IPCبازيهاي 

 الزامات تعيين شده در ممانعت از شرط بندي   7-3

1-7-3 IPC  رسمیتبعيت از آن در مسابقات قوانين مبارزه با شرط بندي، خط مشی، آئين نامه ها / الزامات را در هر زمان مشخص می نمايد كه 

 . براي همه شركت كنندگان الزم االجراست جهانیدووميدانی پارا 

 شرايط الزم و كالسبندي  -4

  IPCبازيهاي  –كسب شرايط الزم الزامات  1-4

1-1-4 IPC  الزامات كسب شرايط الزم در بازيهايIPC  .را تعيين می نمايد 
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    جهانی دووميدانی پارا  مورد تائيدو مسابقات  IPCمسابقات  –الزامات كسب شرايط الزم   0-4

ورزشكار ملزم به  جهانیدووميدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPCشرايط الزم جهت شركت در مسابقات براي برآورده سازي  1-2-4

 داشتن شرايط ذيل می باشد:

لحاظ  جهانیدووميدانی پارا باشد )در تارنماي رسمی طبق خط مشی مشخص شده  IPC صادر شده از سوي داراي كد فعال معتبر 1-1-2-4

 شده است.(

اده به وي كالس ورزشی تخصيص د جهانیدووميدانی پارا ی باشد و طبق قوانين و مقررات كالسبندي لداراي كالسبندي بين المل  2-1-2-4

 (. NEشده باشد. )به استثناء 

از طريق كميته ملی پارالمپيك خود ثبت نام شده باشد )و در صورتی كه اين اختيار از سوي كميته ملی تفويض شده باشد ثبت نام از  3-1-2-4

پارالمپيك كليه تعهدات خود را به خوبی انجام داده باشد )حق  انجام می شود(؛ البته اين در صورتی است كه كميته ملی فدراسيون ملی طريق

 عضويت خود را پرداخت نموده باشد(. 

لحاظ شده  IPCرعايت شده باشد. )مفاد آن در تارنماي رسمی  IPCالزامات مليت ورزشكار طبق خط مشی مليت ورزشكاران  4-1-2-4

 است.(

 و  سال سن )يا بيشتر( باشد 14داراي  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيدمسابقات   / IPCدسامبر سال برگزاري مسابقات  31تا تاريخ  5-1-2-4

 نباشد.  محروميتو يا در دوران سپري نمودن  ، تعليقمحروميت دچار 6-1-2-4

 راهنما نيز از شرايط  جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيد/  مسابقات  IPCجهت شركت در مسابقات براي كسب شرايط الزم   2-2-4

    برخوردار باشد.   4-2-1-2فوق الذكر به استثناء ماده 

 جهانی دووميدانی پارا مسابقات مورد تائيد  –الزامات كسب شرايط الزم  3-4

مشخص شده كميته برگزاري و يا سازمان ، ورزشكار/ راهنما از شرايط الزم جهانیدووميدانی پارا براي شركت در مسابقات مورد تائيد  1-3-4

 حاكميتی برخوردار باشد. 

 الزامات كسب سهميه 4-4

ورزشكار از شرايط الزم براي كسب سهميه  جهانیدووميدانی پارا  رسمیمسابقات  عالوه بر الزامات فوق الذكر، براي شركت در 1-4-4

 را رعايت نموده باشد.  جهانیدووميدانی پارا  رسمیبرخوردار باشد و قوانين مربوط به ثبت نام در برنامه مسابقات 

 جنسيت  5-4

 باشد:شده حائز شرايط زير  آقايانبراي شركت در مسابقات ذيل، ورزشكار  4-5-3طبق قانون  1-5-4

 قيد شده باشد.  مذكردر اسناد قانونی جنسيت وي  1-1-5-4

 باشد. شده تحت اين قوانين حائز شرايط الزم  2-1-5-4

 باشد:شده حائز شرايط زير  خانم هابراي شركت در مسابقات ذيل ورزشكار  4-5-3طبق قانون  2-5-4

 قيد شده باشد.   مونثدر اسناد قانونی جنسيت وي  1-2-5-4
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     باشد. شده تحت اين قوانين حائز شرايط الزم  2-2-5-4

و قوانين دووميدانی  IOCدو جنسيتی طبق كتابچه راهنماي افراد دو جنسيتی  اندر مورد وضعيت ورزشكار جهانیدووميدانی پارا  3-5-4

IPC  )می نمايد تصميم گيري يبصورت مورد)همراه با تغييرات آن . 

بصورت موردي  جهانیدووميدانی پارا و طبق قوانين  IPCشرايط الزم افرادي كه جنسيت آنها در قانون خنثی قيد شده است توسط  4-5-4

 بررسی و در مورد آنها تصميم گيري می شود. 

 كالسبندي 6-4

كالسبندي بين المللی را ارائه می نمايد. در چنين مسابقاتی، كالسبندي  جهانیدووميدانی  رسمی پارادر مسابقات  جهانیدووميدانی پارا  1-6-4

 انجام می شود.  جهانیدووميدانی پارا قبل از آغاز مسابقه و طبق قوانين و مقررات كالسبندي 

راي شركت ت الزم بكالسبندي نشده باشد طبق قوانين مربوطه از صالحي جهانیدووميدانی پارا ورزشكاري كه توسط پانل كالسبندي  2-6-4

 یجهاندووميدانی پارا مسابقات تحت پوشش  و (نظر ديگري داشته باشد جهانیدووميدانی پارا مگر آنكه ) IPC، مسابقات  IPCبازيهاي در 

 . ( برخوردار نيست4)طبق مفاد قانون 

 مبارزه با دوپينگ -5

 الزامات مبارزه با دوپينگ 2-5

 مورد تائيدو  مسابقات  IPC، مسابقات  IPCبازيهاي قرار گرفته است( در  IPC)در تارنماي  IPCآئين نامه مبارزه با دوپينگ  1-1-5

 اعمال می شود.  جهانیدووميدانی پارا 

ئين نامه آ و استانداردهاي بين المللی مرتبط طبق قوانين مبارزه با دوپينگ سازمان حاكميتی جهانیدووميدانی پارا مسابقات مورد تائيد  2-1-5

 اجرا می شود. ( WADCجهانی مبارزه با دوپينگ )

باشد در مسابقه اي كه در آن ثبت ركورد صورت گرفته است تست دوپينگ انجام  جهانیدووميدانی پارا براي آنكه ركورد جهانی مورد تائيد 

ت ورزشكاري كه موفق به ثب ايتست دوپينگ بر مسابقات صورت می گيرد.آغاز از روز اول پيش تست دوپينگ براي اين منظور و  شد خواهد

 الزامی نيست.   ،ركورد جهانی شده است

چنانچه در مسابقه اي كه در آن ركورد جديد ثبت شده است قبال هماهنگی الزم براي انجام تست دوپينگ صورت نگرفته نباشد آنگاه ركورد 

    بدست آمده اعتبار نخواهد داشت. 

 پزشكی -6

 الزامات پزشكی 2-6

دووميدانی  مورد تائيد پاراو  مسابقات  IPC، مسابقات IPC ( در بازيهايIPC)مندرج در تارنماي رسمی  IPCآئين نامه پزشكی  1-1-6

 اعمال می شود. جهانی

 اعمل می شود.  جهانیدووميدانی پارا مورد تائيد قوانين پزشكی و ايمنی سازمان حاكميتی مرتبط در مسابقات  2-1-6
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 مسئوليت هاي پزشكی  0-6

دووميدانی  مصوب پاراو  مسابقات  IPC، مسابقات IPC، كليه ورزشكاران شركت كننده در بازيهاي IPCطبق آئين نامه پزشكی  1-2-6

 كنترل دارويی خود می باشند. مسئول حفظ سالمت جسمی و ذهنی و همچنين  جهانی

 و  IPCتابع مقررات  ورزشكار جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCثبت نام در بازيهاي  به محض 2-2-6

با  طبق قوانينو در صورت بروز هرگونه حادثه در حين انجام مسابقه و يا كالسبندي مسئوليت آن  گرفتقرار خواهد  جهانیدووميدانی پارا 

IPC  .خواهد بود     

 و مسابقات تحت پوشش  IPCمسابقات  ،قبل از حضور خود در بازيهاكميته هاي ملی  6.2.2و  6.2.1با در نظر گرفتن قوانين  -3-2-6

 ند. قرار داشته باشبايد تمام تالش خود را نمايند تا ورزشكاران آنها از نظر سالمت جسمی و ذهنی در وضعيت مناسبی  جهانیدووميدانی پارا 

مسئوليت مداوم كنترل وضعيت پزشكی ورزشكاران خود را بر عهده دارد. توصيه می شود كميته هاي ملی ك از كميته هاي ملی هر ي -4-2-6

 مورد تائيد و مسابقات  IPC، مسابقات IPCبازيهاي شركت كننده در ورزشكاران بصورت دوره اي برنامه اي براي بررسی سالمتی 

 داشته باشند و اين كميته هاي ملی تيم پزشكی را براي حضور در اين مسابقات منصوب نمايند.  جهانیدووميدانی  پارا

گردد  می ويهرگاه احساس نمايد كه حضور ورزشكاري در مسابقه سبب به مخاطره افتادن سالمتی مسئول پزشكی  ،طبق قوانين  -5-2-6

  و حتی برگزاري مسابقه را نيز در بر می گيرد. ورزشكاران، داوران، تماشاچيان  سايربايد از ورود وي به مسابقه جلوگيري نمايد؛ اين مسئله 

نتيجه مسابقه مربوطه هرگز توجه به  .باشدمی حفظ سالمتی و ايمنی ورزشكاران، داوران و تماشاچيان در تمام مدت، اولويت اول  -6-2-6

   چنين تصميماتی تاثيرگذار باشد. نبايد بر 

 درخواست انصراف پزشكی  -3-6

)مندرج در  فرم درخواست انصراف پزشكی جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCبازيهاي كليه در  -1-3-6

     . سال شودار جهانیدووميدانی پارا به و يا طبق الزامات تعيين شده مسابقه ثبت نام نهايی انجام پس از  (جهانیدووميدانی پارا تارنماي رسمی 

ابقه در مسباشد. در صورتی كه پزشك تيم می امضاء ورزشكار و پزشك تيم ورزشكار مربوطه حاوي فرم درخواست انصراف پزشكی  2-3-6

 پزشك ،نار آندر ك. نمايدمی تواند فرم را امضاء  ،اشته باشددتيم مربوطه طبق توافق نامه با پزشك تيم ديگري همكاري و حضور نداشته باشد، 

 ارشد كميته برگزاري نيز می تواند اين كار را انجام دهد. 

 تمام قسمت هاي مختلف فرم درخواست انصراف پزشكی نيز تكميل شود.  3-3-6

ساعت پيش از مسابقه ورزشكار تحويل مسئولين می شود. چنانچه بداليلی اين كار محقق  24كليه فرم هاي انصراف پزشكی حداقل  4-3-6

 بروز بيماري؛ آنگاه بايد توضيحات مبسوط در فرم مربوطه قيد گردد. نشود؛ براي مثال بدليل 

ه خود را به نماينده فنی براي پذيرش درخواست مربوط تصميم جهانیميدانی دووپارا افراد تعيين شده از سوي پزشكی و يا ساير  مسئول 5-3-6

 اين تصميم نهايی است و تابع درخواست تجديد نظر / فرجام خواهی نمی شود. اعالم می دارد. 

اعالم  ماده مربوطه ساعت پيش از شروع مسابقه 24كمتر از ورزشكار درخواست انصراف از شركت در مسابقه طبق اين قانون چنانچه  -6-3-6

 )مسابقه را شروع ننموده است( نشان داده خواهد شد.  DNSدر فرم نتايج به شكل شود آنگاه 
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 پزشكی نامه بيمه   4-6

ابقات به مسدر مدت زمان سفر هيئت هاي اعزامی خود سفر كميته هاي ملی پارالمپيك مسئول تهيه بيمه هاي پزشكی براي پوشش  1-4-6

. در صورت لزوم كميته هاي ملی می بايست يك نسخه از اين بيمه نامه را در ذيل( 6.4.2هستند )طبق قانون  جهانیدووميدانی پارا مورد تائيد 

 قرار دهند. جهانیدووميدانی پارا  اختيار

و  IPC، مسابقات IPCپوشش بيمه در تمام بازيهاي تامين خدمات كمك هاي اوليه و ارائه تامين امكانات پزشكی و آمبوالنس و  2-4-6

براي كمك به كميته هاي  IPCكميته پزشكی از جمله وظايف كميته برگزاري محسوب می شود.  جهانیدووميدانی  مورد تائيد پارامسابقات 

 ارائه می دهد. راهنمايی الزم را برگزاري در تامين خدمات پزشكی و انجام اقدامات ايمنی در مسابقات 

 جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCارائه خدمات ايمنی و پزشكی در بازيهاي  5-6

 طبق توافق نامه ميزبان می باشد.  IPCكميته برگزاري مسئول اجراي خدمات ايمنی در بازيهاي  1-5-6

طبق مفاد  جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPC مسابقاتكميته هاي برگزاري مسئول اجراي خدمات ايمنی و پزشكی در  2-5-6

 می باشند(.  IOCو  IPCفرم هايی كه بخشی از توافق نامه بين می باشد ) IPCتعيين شده براي ارائه خدمات پزشكی به ورزشكاران 

براي تدارك و  جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPCمسابقات از سوي كميته برگزاري در هر يك از  مدير پزشكی مسابقه 3-5-6

به دركليه امور مربوط به پزشكی و ايمنی  IPC پزشكی بخشهماهنگی خدمات پزشكی و موارد ايمنی مسابقه مربوطه منصوب می شود. 

خاصی را می تواند مسئوليت هاي  IPCزشكی مدير علمی و پو مدير پزشكی مسابقه فعاليت می نمايد.  جهانیدووميدانی پارا عنوان رابط بين 

 با صالحديد خود به فرد / افرادي تفويض نمايد. 

 مسئول اجرا و كنترل قوانين جهانیدووميدانی پارا ،  جهانیدووميدانی پارا  و ساير مسابقات مندرج در تقويم IPCدر كليه مسابقات  4-5-6

 پزشكی و حفظ اصول ايمنی می باشد. 

 تعرض  6-6

تعرض عامدانه و خط مشی  IPC. هر گونه تعرض و يا توهين ممنوع است. آئين نامه اخالق الزامی استحفظ شان هر يك از افراد رعايت 

           اعمال می شود.   جهانیدووميدانی پارا ( در كليه مسابقات تحت پوشش IPC)مندرج در تارنماي 

 ديسرفلكسياي ارادي 7-6

 اعمال می شود.  جهانیدووميدانی پارا ( در كليه مسابقات تحت پوشش IPCدر مورد ديسرفلكسياي ارادي )مندرج در تارنماي  IPC خط مشی

     hyperoxic chambers / tentsكمبود اكسيژن و يا  8-6

  ممنوع است. جهانیدووميدانی پارا  مورد تائيددر كليه مسابقات  hyperoxic chambers / tentsاستفاده از 

 تحريک بدن  9-6

    اجرا می شود. جهانیدووميدانی  رسمی( در كليه مسابقات IPCدر مورد تحريك بدن )مندرج در تارنماي  IPCخط مشی

 ممنوعيت استعمال دخانيات  22-6

 ممنوع است.  جهانیدووميدانی پارا  رسمیمسابقات در كليه جايگاههاي مسابقات برگزاري استعمال دخانيات در خالل 
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 و تجهيزات  اوريفن-7

 اصول بنيادي   2-7 

 اجرا  جهانیدووميدانی پارا ( در كليه مسابقات تحت پوشش IPCدر مورد تجهيزات ورزشی )مندرج در تارنماي  IPCخط مشی  1-1-7

 قطعات خاص پروتز اعمال می شود.  بهبودارتباط با اصول مندرج در اين خط مشی به طور خاص )البته نه به شكل انحصاري( در  می شود.

 و تجهيزات  اورينظارت بر نحوه استفاده از فن  0-7

براي رعايت اصول مندرج در  جهانیدووميدانی پارا  رسمینحوه استفاده از فن آوري و تجهيزات را در مسابقات  جهانیدووميدانی پارا  1-2-7

 / تجهيزات و قوانين  اورينمونه هاي ذيل خالف اين خط مشی؛ فنبررسی و نظارت می نمايد.  IPCخط مشی تجهيزات ورزشی 

 خواهند بود:  جهانیدووميدانی پارا 

 غير واقعی در مواد پرتابی طول هر گونه افزايش  1-1-2-7

   پا دو متعارفغير  باز نمودنهر گونه  2-1-2-7

 دسترس همه ورزشكاران نباشد مگر آنكه ورزشكار بتواند از موارد زير اطالع داشته باشد:    در 3-1-2-7

 نهايی شده باشد.  محصول / تجهيزات مورد استفاده به شكل  اوريفن -1-3-1-2-7

ه از زمان اعالم درخواست ما 9را اعالم نموده باشد و اين تاريخ در خالل  اوريتوليد كننده محصول تاريخ ارائه محصول / فن -2-3-1-2-7

 ورزشكار باشد. 

 / تجهيزات مورد استفاده را منتشر نموده باشد.  اوريتوليد كننده اطالعات فن -3-3-1-2-7

دن باال برذخيره سازي انرژي را براي بيش از ورزشكاري كه فاقد آن است كه  باشداستفاده شده از جنس و يا قطعاتی تجهيزات  4-1-2-7

افزايش تاثير  لاحتما خودتجاري سازي نشده باشد آنگاه ورزشكار  2121چنانچه فن آوري و تجهيزاتی از فوريه  .به وي بدهدعملكرد جسمی 

 ورياامكان استفاده از چنين فنفاقد ورزشكاري كه  در مقايسه با یاستفاده از چنين فن آوري / تجهيزاتگذاري بر عملكرد كلی اش را در زمان 

       نمايد.  می بررسی را است بوده

ا رضوابطی را تعيين نموده است كه استفاده از فن آوري خاص و تجهيزات براي كمك به ورزشكاران معلول  جهانیدووميدانی پارا  2-2-7

 فراهم آورده است. اين ضوابط در بخش قوانين مسابقات قيد شده است. 

 غير مجاز  اوريفن  3-7

 ممنوع است: جهانیدووميدانی پارا  رسمیذيل در مسابقات  اوريبهره گيري از فن  1-3-7

 نمايد.می نقض را  IPCتجهيزاتی كه اصول بنيادي مندرج در خط مشی تجهيزات ورزشی  1-1-3-7

و اين نيرو با بهره گيري از قطعات مكانيكی، الكترونيكی،  می شوددر ورزشكار كاذب نيروي حركتی سبب ايجاد تجهيزاتی كه  2-1-3-7

 روبوتيك و شبيه آن ايجاد شود. 

    (  osteo-integrated استخوانی ) پروتز هاي 3-1-3-7
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از اختيار الزم براي ممانعت از استفاده نماينده فنی  جهانیدووميدانی  مورد تائيد پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCدر بازيهاي  2-3-7

 موضوع را به  جهانیدووميدانی پارا در صورت بروز قصور از قوانين، نماينده فنی تجهيزات ممنوعه طبق اين قوانين برخوردار است. 

 ارجاع  جهانیپزشكی موضوع به مدير علمی و  جهانیدووميدانی پارا گزارش می نمايد. به محض دريافت گزارش  جهانیدووميدانی پارا 

 انجام خواهد شد.  IPCبررسی ها و اقدامات تكميلی بصورت موردي توسط می شود. 

ستفاده از ا)جهت بررسی بيشتر( بصورت دائم و يا موقت بر اساس اصول بنيادي مربوط به تجهيزات،  می تواند جهانیدووميدانی پارا  -3-3-7

 نمايد. اعالم ممنوع با ذكر داليل قابل قبول و با عنايت به نقض اصول استفاده از تجهيزات آنها را 

 قوانين انضباطی  -8

   جهانیدووميدانی پارا و آئين نامه اجرايی  IPCآئين نامه اخالق   2-8

 رسمی درج شده اند( در كليه مسابقات   IPC)هر دو در تارنماي  جهانیدووميدانی پارا و آئين نامه  IPCآئين نامه اخالق  1-1-8

 اعمال می شوند.  جهانیدووميدانی  پارا

بررسی و مشخص خواهند  جهانیدووميدانی پارا هر گونه قصور از اين قوانين طبق دستورالعمل هاي مندرج در آئين نامه اجرايی  2-1-8

 شد. 

 اعتراض و درخواست تجديد نظر خواهی -9

 در محل مسابقه  2-9 

    رخواست تجديد نظر خواهی در محل مسابقه طبق قوانين مسابقات مشخص خواهند شد. اعتراضات و د 1-1-9

 مبارزه با دوپينگ  0-9

 IPCكليه تخلفات صورت گرفته دوپينگ اعم از درخواست تجديد نظر در تخلفات صورت گرفته طبق آئين نامه مبارزه با دوپينگ  1-2-9

 بررسی می شوند. 

  كالسبندي  3-9

 ی بررس جهانیدووميدانی پارا اعتراضات و درخواست تجديد نظر خواهی مرتبط با كالسبندي طبق قوانين و مقررات كالسبندي  1-3-9 

   می شوند.  

   جهانیدووميدانی پارا قوانين مسابقات  – Cبخش 

ارجاع می شود. اين كار  دووميدانی جهانیبه قانون هرگاه در كنار هر يك از قوانين و در داخل پرانتز يك شماره درج شود، شماره مذكور  –تفسير 

در تمام موارد همچنان مرجع قوانين تعيين كننده مسئله است و  دووميدانی جهانیتنها براي راهنمايی است و بدين منظور نيست كه قانون 

( مراجعه نمائيد؛ به استثناء تعدادي از مكان ها كه اين قوانين به طور شفاف مشخص می نمايد در B 3.1.2می باشد )به بخش  جهانی دووميدانی

 اعمال شود.  دووميدانی جهانیآنجا بايد قانون 
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 المللیبخش يک: مسئولين )داوران( بين

 (111)قانون 

 قانون يک: انتصاب مسئولين )داوران(

 :IPCانتصاب مسئولين براي مسابقات  -2

a)  در مسابقاتIPCالمللی ذيل توسط ، مسئولين بينIPC منصوب  جهانیدووميدانی پارا  یبر اساس پيشنهاد كميته فنی ورزش 

 شوند:می       

b)  جهانیدووميدانی پارا نماينده فنی  

c) جهانی  دووميدانیپارا المللی مسئولين فنی بين 

d) نماينده پزشكی 

e)  كنترل دوپينگمسئول 

f) سركالسبند 

g) المللیهاي بينكالسبند 

h) المللیداور استارتر بين 

i) المللی داور بينphoto finish 

j) هيأت ژوري تجديد نظر 

 المللی بايد لباس مشخص پوشيده يا از بج مشخص شده استفاده نمايند.توجه: مسئولين بين

مراجعه نمائيد(، تعداد مسئولين منصوب شده در هر گروه، اينكه چطور و چه زمانی و توسط  B-3.1.2 a/b)به بخش  IPCدر مسابقات 

 قيد شود.  جهانیدووميدانی پارا چه كسی منصوب شوند بايد در الزامات فنی 

بر طبق اين قانون، بر عهده برگزار كننده مسابقه  جهانیدووميدانی پارا هاي مسافرت و اقامت هر يك از افراد منصوب شده توسط هزينه

 گردد.می بوده كه به مسئول فنی و بر اساس شرايط و ضوابط مربوطه پرداخت 

 مراجعه نمائيد.(  B-3.1.2 C/D: )به بخش IPCانتصاب مسئولين براي مسابقات مورد تأييد و مصوب  -2

a)  منصوب هانیجدووميدانی پارا المللی و ملی معلولين از سوي مسابقات بينبراي  جهانیدووميدانی پارا يك نماينده )نمايندگان( فنی 

 د.شومی  

b)  باشد، در اين صورت مسئول كالسبندي و همزمان با مسابقات مربوطه در حال انجام می جهانیدووميدانی پارا چنانچه كالسبندي

 د.شومی منصوب  جهانیدووميدانی پارا المللی از سوي كالسبندهاي بين

c)  مايد. تصميم گيري می نكميته فنی ورزشی و نماينده فنی )همراه با اخذ مشورت از كميته برگزاري(  ،خصوص ساير مسئوليندر 

 

 

 



19 

 

 ها: مسئولين و وظايف آن0قانون 

 نماينده فنی  -2-0

 (112)قانون  

ق  هاي الزم را به اين كميته ارائه نمايد، مسئول كنترل و تطاببايست تمامی كمكنماينده فنی به همراه مسئولين كميته برگزاري مسابقات كه می

 است. دووميدانی جهانیموارد فنی با قوانين و مقررات كتابچه راهنماي دووميدانی 

 ارد زير اطمينان حاصل نمايند:  نماينده )گان( فنی منصوب شده در مسابقات از حصول مو

a)  .جداول مواد مسابقات نهايی شده و بهمراه استانداردهاي ثبت نام در مسابقات منتشر می شود 

b) گردند.مواد ميدانی، ليست وسايل پرتابی مورد استفاده و استانداردهاي انتخاب براي مسابقات فينال تعيين می در 

c) ي مقدماتی بايد ترتيب و تدوين گردد.مواد دو، مبنايی براي برگزاري دوها در 

d) هاي شركت كننده ارسال گردند.اينكه مقررات فنی در زمان مناسب قبل از شروع مسابقات براي تمامی هيأت 

e) گيري شود.ها تصميمهاي فنی الزم براي برگزاري مسابقات دووميدانی تضمين و در خصوص آنتمامی ساير تداركات و آمادگی 

f) ها بر اساس داليل فنی.رد نمودن ثبت نام 

g)  .گروه بندي و قرعه كشی همه ماده ها طبق قوانين و مقررات فنی اجرايی و استارت ليست هاي تائيد شده انجام می شود 

h)  ن قوانيناي قانونی مشخصی در مادهفاقد  همچنين مواردي كهتصميم گيري در خصوص كليه مسائل پيش آمده پيش از شروع مسابقه و 

در جائی كه نياز به هماهنگی با كميته برگزاري می باشد  ،قوانين اجرايی آن وجود ندارد( و يا اقدامات صورت گرفته براي مسابقات)و يا  هستند

 رجوع نمائيد(.   B-3.1.2 (a) . (b).  ) به بخش  IPCدر بازي ها و مسابقات تحت پوشش  جهانیدووميدانی پارا و يا همراهی با 

i) ( تصميم گيري )ل برگزاري مسابقه روي در خصوص مسائلی كه در خالبه شكل صحيح همراه با سرداور مربوطه و مدير مسابقات 

همچنين انجام هماهنگی الزم  )و يا قوانين اجرايی آن وجود ندارد( و ماده خاص قانونی مشخصی ندارند اين قوانيندر  مواردي كه ،می دهد

مچنان به همی باشد تا بدين ترتيب مسابقه  رد شدن از موضوعمسابقات بطور كامل اجرا شود نياز به  براي برگزاري مسابقات و يا براي آنكه

    جوانمردانه براي شركت كنندگان ادامه يابد. شكل 

j)  .در صورت نياز جلسه فنی برگزار گردد و به مسئولين فنی توضيحات داده شود 

k)   .گزارشات مكتوب پيش از آغاز مسابقه و همچنين پس از پايان مسابقه حاوي پيشنهاداتی براي بهبود روند كار در آينده ارسال شوند 

 نماينده فنی منصوب شده در جلسات از ارسال گزارشات در زمان برگزاري مسابقات اطمينان الزم را حاصل نمايد و نظرات و پيشنهادات خود را

 كننده اعالم نمايد.  به برگزار 
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 نماينده پزشكی  -0-0    

 (113)قانون     

 زير برخوردار است:نماينده پزشكی از اختيارات 

a)  .در خصوص همه موارد پزشكی اختيار تام دارد 

b)  از در صورت نيمی نمايد و فراهم را تسهيالت الزم براي انجام معاينات پزشكی، درمان، اورژانس در محل برگزاري مسابقات و محل تمرين

 .  دهدمی مد نظر قرار  7.1طبق الزامات قانون آنها همراهی را براي مراقبت هاي الزم  ،ورزشكاران

c)  نمايدررسی را ب 6.3و  5.4مدارك پزشكی طبق قوانين . 

d)   .از حق اعالم انصراف به ورزشكار پيش از / در خالل برگزاري مسابقه برخوردار است  

را به مسئول پزشكی  dو  cنده پزشكی )در زمانی كه مسئول پزشكی منصوب نگرديده است( می تواند اختيارات تعيين شده در بندهاي : نماي1توجه 

اير سو يا به يكی از پزشكان منصوب شده و يا تعيين شده از سوي كميته برگزاري تفويض نمايد. بطور معمول وي با يك بازوبند، جليقه خاص و يا 

العمل هاي الزم دستوری ادوات تعيين شده مشخص می گردد. چنانچه مسئول پزشكی و يا پزشك فورا در دسترس ورزشكار نباشد آنگاه نماينده پزشك

   براي انجام كارها خواهد داد.  را به مسئولين حاضر

 

ب شده وورزشكار مربوطه توسط يكی از پزشكان منص، قبل از شروع مسابقه آنهم انصراف ورزشكاراعالم رسمی  پيش از ؛(d) 2.2طبق قانون : 2توجه 

از شركت در مسابقه انصراف می دهد به محض اعالم  2.2در خالل برگزاري مسابقه طبق قانون ورزشكاري كه  شود.می كميته برگزاري معاينه 

 انصراف توسط يكی از پزشكان منصوب شده از سوي كميته برگزاري معاينه می گردد.  

 

 DNFو  DNSعالئم اختصاري در خالل مسابقه انصراف دهد در جلوي اسم وي در ليست نتايج به ترتيب  2.2ورزشكاري كه طبق قانون : 3توجه 

 درج می گردد. چنانچه ورزشكاري از اين قوانين تبعيت ننمايد از آن مسابقه اخراج خواهد شد. 

 

در مواد ميدانی هنوز پرتابی را انجام نداده است و اعالم انصراف از شركت در مسابقه را می دهد آنگاه در جلوي  2.2: ورزشكاري كه طبق قانون 4توجه 

نگاه داشته می شود و متعاقبا  وي همچنان ركوردهاي آنگاه باشددرج می گردد. چنانچه اعالم انصراف پس از پرتاب  DNSروف اختصاري نام وي ح

 رده بندي خواهد شد. ورزشكاري كه از اين قوانين تبعيت ننمايد از ادامه شركت در آن مسابقه محروم خواهد شد. نتايج وي در ليست 

 

، سازمان هاي حاكميتی و همچنين كميته برگزاري اولويت اول جهانیدووميدانی پارا سالمتی و ايمنی همه شركت كنندگان مسابقه براي توضيحات: 

با تجربه و داراي حسن رفتار براي انجام وظايف مهم اين پست از اهميت بسزايی برخوردار است؛  پزشكیمحسوب می شود. حضور يك نماينده 

ه از ادامه مسابقبه داليل پزشكی يا افرادي كه از سوي وي منصوب می شوند از اختيار الزم براي براي اعمال انصراف ورزشكار باالخص كه وي و 

ايان ذكر شدر همه ي رويداد ها تاثير گذار است.  (و يا پزشك منتصب از سوي اونماينده پزشكی ) تصميمبايد توجه داشت كه برخوردار می باشند. 

ينده پزشكی )و يا با ثبات بين نماارتباطی يك سيستم كه اين موارد بر استارت ليست، نتايج و مديريت مسابقات تاثير مستقيم دارد، لذا از آنجا است 

  . ايجاد می گردد dو  cبراي انجام موارد تعيين شده طبق بندهاي مسئولين منصوب شده از جانب وي( و مسئولين فنی و مدير مسابقه 
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 نماينده كنترل دوپينگ  -3-0

 (114)قانون 

باشد. وي مسئوليت ی منماينده كنترل دوپينگ به منظور تضمين ارائه امكانات مناسب براي انجام كنترل دوپينگ با كميته برگزاري مسابقات در ارتباط 

 خواهد داشت. تمامی موضوعات مرتبط با كنترل دوپينگ را بر عهده 

 المللی ی بينمسئولين )كادر( فن -4-0

 (115)قانون 

اشد، المللی را در صورتی كه قبالً منصوب نشده ب(، نمايندگان فنی مسابقات رئيس مسئولين فنی بينITOالمللی )در صورت انتصاب مسئولين فنی بين

را براي هر  ITOالمللی حداقل يك نفر ( همراه با نماينده فنی بينITOالمللی )رئيس نمايند. در صورت امكان، رئيس مسئولين فنی بينمی تعيين را 

 خواهد بود. نيز المللی( سر داور مسابقات ماده محول شده )مسئول فنی بين ITOمواد مندرج در برنامه مسابقات تعيين نمايد. اين 

. از اين مسئله يكی از موارد مهم اين پست است وير نموده است نماينده فنی بين المللی به شكل قابل توجهی تغي وظايف، 2116توضيحات: از ژانويه 

انجام وظيفه می كنند. در ميان مسئولين محلی منصوب شده، سرداور به عنوان مسئول داور مسابقات سر اين پس نمايندگان فنی بين المللی به عنوان 

بوده است؛ اين وظايف از اين پس بر عهده سرداور مربوطه م بر عهده داور برخی از جوانب سازمانی تيارشد انجام وظيفه می كند و چنانچه در گذشته 

 مربوطه خواهد بود. 

 از جانب  وآنها بايد از دانش زيادي برخوردار باشند البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نمايندگان فنی نقش مهمی در كميته برگزاري دارند. 

 فعاليت داشته باشند و در توسعه دوره هاي داوري در كشورهاي خود سابقه داشته باشند.سازمان هاي ملی خود در مسابقات مهم به عنوان داور 

  .به زبان انگليسی باشند قادر به مكالمهبه وظايف مدير جلسات نيز آشنا باشند و عمدتا با وظايف خود آشنا باشند؛ همچنين اين افراد 

ترسيم نموده است. اين راهنما داراي يك برنامه  دووميدانی جهانی TOECSنمايندگان فنی مشابه يك الگوي آموزشی براي  جهانیدووميدانی پارا 

در  تآموزشی مقدماتی، دوره آموزشی فنی ملی و داوري ملی می باشد. آن دسته از افرادي كه دوره فنی بين المللی را پشت سر بگذارند )براي شرك

 فنی  سئولينم پانلواجد شرايط براي شركت در استفاده نمايند( انگليسی  به زبان و نوشتاري مكالمهمهارت هاي از دوره شركت كنندگان بايد  اين

نيز مهم انجام شد. البته توجه به اين مسئله  2117پانل داوران در نوامبر بين المللی می باشند كه هر چهار سال تشكيل می شود. انتخاب اولين دوره 

 اين افراد نقش  2116؛ چرا كه با توجه به تغييرات انجام شده در سال است كه نمايندگان فنی بين الملی به وظايف داوران نيز كامال واقف باشند

        داور مرتبط با مسابقه را در مسابقات بر عهده خواهند داشت. سر 

 گيري مسير جادهالمللی اندازهداور بين -5-0

 (117 )قانون

شوند، گيري مسير جاده را به منظور تأييد مسيرها در مواردي كه مواد جاده به طور كامل يا تا بخشی، در خارج از استاديوم برگزار میالمللی اندازهاور بيند

 می نمايند. تعيين 
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 Aباشد )و درجه داوري وي  دووميدانی جهانی/AIMSگيري مسير جاده المللی داوران اندازهگيري پيست عضو هيأت بينداور تعيين شده براي اندازه

 باشد(. Bيا 

 شود. می گيري قبل از مسابقات اندازهو مسير جاده در زمان مناسب 

و  49.3و  49.2گيري مسير )پيست( جاده را كنترل و در صورت مطابقت آن با قوانين و مسابقات جاده آن را تأييد خواهد كرد. )به قوانين داور اندازه

 مائم مربوطه مراجعه نمائيد.( ض

نمايد و شاهد برگزاري مسابقه جهت تضمين اين مهم باشد كه پيست مورد می وي با كميته برگزاري در ترتيبات و آماده سازي پيست جاده، همكاري 

 است.   گيري و مورد تأييد قرار گرفتهاستفاده ورزشكاران در زمان انجام مسابقه همان پيستی است كه قبالً اندازه

 نمايد.می وي يك گواهی مناسب را تهيه و به نماينده )گان( فنی مسابقه ارائه 

ه شود كه موردتاييد پيست هايی بايد استفاداز پيست را تائيد نمی نمايد ليكن اندازه مسئولين محاسبه  جهانیووميدانی دپارا بايد توجه داشت توضيحات: 

 )انجمن بين المللی ماراتن و مواد استقامت(  باشد. AIMSپارادووميدانی جهانی/ 

 

  Photo Finishالمللی المللی و داور بيناستارتر بين -6-0

 ( 118)قانون 

 توسط  Photo Finishالمللی المللی و يك نفر داور بينمراجعه نمائيد.(، يك نفر استارتر بين 1.1)به فصل  IPCدر تمامی مسابقات 

ه نمايد و ساير وظايف محوله به خود از سوي نماينده )گان( فنی را بمی المللی مسابقات را استارت شود. استارتر بينمی تعيين  جهانیدووميدانی پارا 

 باشد.  می نيز  Photo Finishنظارت داشته و سر داور  Photo Finish هبر همه وظايف مربوط Photo Finishالمللی انجام برساند. داور بين

نيز  Photo Finishدر مسابقاتی كه منصوب شده است به عنوان سرداور  Photo Finishداور بين المللی  هر چند: الزم بذكر است توضيحات

ی لتر بين الملاستاروظايف مرز مشخص بين همچنان يك ليكن به عنوان سرداور عمل می نمايند،  یو نمايندگان فنی بين الملل انجام وظيفه می كند

بر  انتصاب( )در صورت كليه وظايف و اختيارات استارتر را براي زمان استارتاستارتر بين المللی  عين حال كهدر  تيم استارت وجود دارد. و ساير اعضاء

     يچ عنوان با سرداور استارت جايگزين شود.هولی نمی تواند به  عهده دارد

 هيأت ژوري تجديد نظر  -7-0

 (119)قانون 

ی از . يكمی باشدشود. اين هيأت ژوري به طور معمول شامل سه، پنج يا هفت نفر می ، يك هيأت ژوري تجديد نظر تعيين IPCدر تمامی مسابقات 

تواند فردي باشد كه عضو هيأت ژوري نيست. اعضاي باشد. در صورت لزوم، دبير میمی اعضاي اين هيأت ژوري رئيس و يك نفر ديگر دبير هيأت 

د تجديد نظر خواهی كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر يك ورزشكار تحت پوشش بخش حاكميتی ملی مطبوع خود هيأت ژوري نبايد در هر مور

 گذارد، شركت نمايند. تأثير می
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، اين شداچنانچه موضوع مورد بررسی ژوري استيناف، مستقيم يا غير مستقيم، بر ورزشكار وابسته به فدراسيون يكی از اعضاي هيئت ژوري تاثير گذار ب

 يعضو هيئت ژوري نمی تواند در رسيدگی به موضوع فرجام خواهی حضور داشته باشد و چنانچه شخصاً استعفاء نكرده است، رئيس هيئت ژوري  از و

 نمايد. می درخواست كناره گيري 

ا جايگزين يرد تا بتواند در اينگونه موارد آنان ريا سازمان مسئول مسابقات براي هيئت ژوري يك يا چند عضو علی البدل در نظر بگ جهانیدووميدانی پارا 

 نمايد. 

قات بعالوه بر اين، يك هيأت ژوري استيناف همچنين در ساير مسابقاتی كه برگزار كنندگان آن، تشكيل اين هيأت را در راستاي برگزاري صحيح مسا

 دانند، تشكيل شود. مناسب يا الزم می

ها و هر يك از موضوعات و مسائل پيش آمده، در خالل برگزاري و رسيدگی به تمامی تجديد نظر خواهی وظايف اصلی هيأت ژوري استيناف، بررسی

   باشد. گردد، میگيري ارجاع میمسابقات، كه به اين هيأت جهت تصميم

وز اعتراض( و ژوري )در صورت توضيحات: الزم بذكر است در شرايط خاص و در زمانی كه مستندات جامعی وجود داشته باشد، سرداور )در صورت بر

می توانند در تصميم اشتباه گرفته شده تجديد نظر نمايند. اين تصميم قابل اجرا بوده و اعمال می گردد. به طور معمول بروز حق تجديد نظر خواهی( 

   همه اين كارها قبل از مراسم اهداء مدال مسابقه مورد سئوال انجام می شود.

 مسئولين مسابقات  -8-0

 (121)قانون 

 د. ننمايمی را بر اساس اين قوانين تعيين و منصوب مسئولين مربوطه و يا سازمان حاكميتی  مسابقات كميته برگزاري

تواند اين ليست باشد. به هر حال كميته برگزاري میالمللی مهم، الزم و مناسب میليست ذيل شامل مسئولينی است كه حضورشان براي مسابقات بين

 اساس شرايط محلی تغيير دهد.را بر 

 مسئولين مديريتی:

 يك نفر مدير مسابقات -

 يك نفر مدير جلسات و تعداد كافی دستيار  -

 يك نفر مدير فنی -

 يك نفر مدير مراسم اعطاي مدال -

 مسئولين مسابقه:

   Call Roomيك يا چند داور براي اتاق فراخوان  -

 يك يا چند داور براي مواد دو  -

 ا چند نفر داور براي مواد ميدانیيك ي -

 شوند.يك يا چند نفر داور براي موادي كه خارج از استاديوم برگزار می -

 يك يا چند نفر داور ويدئو -
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 براي مواد دو  judge( و تعداد كافی از داوران chef judgeيك نفر رئيس داوران ) -

 براي هر ماده ميدانی chef judgeان و تعداد كافی از داور chef judgeيك نفر رئيس داوران  -

 (Umpire( و تعداد كافی داور )Umpireيك نفر مسئول داوري ) -

 يك سرداور ثبت زمان و به تعداد كافی مسئول ثبت زمان   -

 و تعداد كافی دستيار Photo Finishيك سر داور  -

 كافی دستيار و تعداد ((Transponder Timingيك نفر سرداور سيستم زمان سنج خودكار -

 (Recallersيك نفر هماهنگ كننده استارت و تعداد كافی استارتر و فراخواننده ) -

 يك يا چند نفر دستيار استارتر -

 )هر الين مسابقه( و تعداد كافی افراد )داوران( امتياز دهنده LAPهاي يك نفر مسئول امتياز دهنده -

 يك نفر منشی مسابقات و تعداد كافی دستيار  -

 ( و تعداد كافی دستيار TICيك مدير مركز اطالع رسانی فنی ) -

 يك نفر به عنوان مسئول مارشال )ناظر( و تعداد كافی داوران مارشال -

 يك يا چند نفر اپراتور سنجش ميزان باد -

 گيري )از نظر علمی( و تعداد كافی دستياريك يا چند نفر سر داور اندازه -

   Call Roomو تعداد كافی داوران  Call Room يك نفر مسئول ارشد اتاق -

 ساير مسئولين:

 يك يا چند نفر اعالم كننده -

 يك يا چند نفر آمارگير -

 يك نفر مسئول رسيدگی به امور تبليغات )درج آگهی( -

 يك نفر ناظر )ارزياب( رسمی -

 پزشك يك يا چند نفر  -

 صحاب مطبوعاتافراد ناظر )مباشر( براي ورزشكاران، مسئولين و ا -

 سرداوران و مسئولين داوران مستقر در زمين مسابقه يك لباس يا نشان مشخص را بايد بپوشند. 

 د. راما بايد دقت شود كه تعداد مسئولين )كادر فنی( حاضر در زمين مسابقه به تعداد مورد نياز محدود شود تا مسابقه به صورت روان انجام گي

 گردد.می ، يك پزشك زن در صورت امكان منصوب و تعيين در صورت برگزاري مسابقات زنان

ر روزهاي دتعداد مسئولين منصوب شده در مسابقات به اندازه اي باشد كه بتوانند وظايف محوله را به شكل صحيح و موثر انجام دهند و توضيحات: 

ز اما توجه داشته باشند كه نيرو به اندازه كافی در اختيار بگيرند و ابعد تا پايان مسابقه همچنان از تعداد نيروي كافی براي انجام كار برخوردار باشند. 

 وري انجام ان توسط فنبه داوران داخل زميدر مسابقات ديگر، برخی وظايف محوله  ازدحام افراد غير ضروري در محل مسابقه جلوگيري شود.
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 اين مسئله مد نظر قرار خواهد گرفت و براي اين منظور مسئولين فنی تعيين می شوند. می شود و در صورتی كه به پشتيبانی نياز باشد؛ 

 موارد ايمنی 

محدوده دووميدانی می منی نيست. سرداوران و داوران مسابقات دووميدانی وظايف مهمی را بر عهده دارند ولی هيچكدام مهمتر از رعايت موارد اي 

رزشكاران ودر مسير پرتاب می توانند آسيب پذير باشند. كه د نسنگين و تيزي پرتاب می شو دواتباشد. در اين محوطه ا پرمخاطره ايتواند مكان 

ند افرادي كه در مواد پرتابی هستدونده در داخل پيست در سرعت باال می توانند به خود و با هر كسی در مسير خود برخورد نمايند، آسيب برسانند. 

موقتی و يا  به شكلا در زمان فرود در جايی فرود می آيند كه تحت كنترل آنها نيست. شرايط جوي و ساير شرايط می تواند مسابقه دووميدانی راغلب 

در محل مسابقه و محل  نمونه هاي فراوانی از ورزشكاران، داوران، عكاسان و سايرين وجود دارد كه در حوادث مختلف. من نمايدينا ابصورت دائم 

   وجود داشت.  از اين حوادثامكان پيشگيري با كمی دقت . ديده اندفوت نموده اند( )  آسيب تمرين

 از هر گونه باشند و می در تمام مدت هوشيار داوران داوران همواره مراقب خطرات غير مترقبه باشند كه جزء الينفك ورزش محسوب می شود. 

بدون توجه به جايگاه آنها، كليه داوران مسئول وظايف خود هستند و همچنين مراقب حفظ ايمنی ورزشكاران داخل محوطه بی توجهی منع شده اند. 

در صورت بررسی شرايط و احتمال بروز حادثه فورا مداخله  موارد ايمنی را مد نظر قرار دهند ودر زمان مسابقه ميدانی باشند. كليه داوران همواره دوو

، مسئله ادوز تضدر زمان برمنی از اهميت زيادي برخوردار است؛ اين مسئله حتی بيش از تبعيت از قوانين مسابقات اهميت دارد. رعايت موارد اينمايند. 

 ايمنی در اولويت اول خواهد بود. 

 رئيس مسابقات -9-0

 (121)قانون 

 رئيس مسابقات ساختار فنی يك مسابقه را با همكاري نماينده )گان( فنی مسابقه، طراحی و به مورد اجرا بگذارد. 

 اشد.سيستم ارتباطی، با تمامی مسئولين مسابقه در ارتباط ب وي تعامل ميان شركت كنندگان در يك مسابقه را هدايت و مديريت نمايد و از طريق يك

 (Meeting) هماهنگیمدير  -22-0

 (122)قانون 

. در صورت ندداشته باشباشد. وي بايد چك نمايد كه تمامی مسئولين براي انجام وظيفه خود حضور می مدير مسابقه مسئول برگزاري صحيح مسابقه 

كند را دارد. وي با همكاري داور مارشال مسابقه، يره( اقدام نمايد و حق اخراج هر مسئولی كه از قوانين تبعيت نمینياز به تعيين افراد جايگزين )ذخ

 ترتيبی اتخاذ نمايد كه فقط افراد مجاز در زمين بازي )مسابقه( حضور داشته باشند.

يار كشند، مدير مسابقه تعداد كافی دستيار در اختگردد براي مسابقات باالي چهار ساعت يا مسابقاتی كه بيش از يك روز طول میتوجه: توصيه می

 داشته باشد.  

توجه منگينی را اوقات در شكل جمله سطحی به نظر می رسند اما در عمل مسئوليت هاي سگاهی  جهانیدووميدانی پارا توضيحات: هر چند قوانين 

 .؛ بويژه در بازيهاي پارالمپيك و مسابقات قهرمانی جهانمی سازدآنها متوجه در همه مسابقات و مدير هماهنگی مسئولين از قبيل مدير مسابقه 
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بايد تاديوم وي ل استحت نظارت مدير مسابقه و طبق تصميمات نماينده فنی مسئول كليه اتفاقات داخل زمين مسابقه می باشد. در داخمدير هماهنگی 

اسامی كليه داوران منصوب شده را داشته باشد و در زمان الزم با ساير در جريان همه حوادث روي داده شده باشد و دستورات الزم را صادر نمايد. وي 

 مديران، سرداوران و داوران تماس داشته باشد. 

مدير  .قادر به داوري كل مسابقه شونددر مسابقاتی كه در روزهاي مختلفی برگزار می شود ممكن است برخی سرداوان نتوانند در كل زمان مسابقه 

دير محتی در صورتی كه كليه سرداوران در مسابقه حضور داشته باشند، از سرداوران رزرو استفاده می كند.  با صالحديد خوددر صورت لزوم هماهنگی 

در صورت قصور آنها را تغيير دهد. سرداوران پس از اتمام نمايد و  می هماهنگی از صحت عملكرد سرداوران در انجام وظايف خود اطمينان حاصل

 و اتمام وظيفه خود فورا محوطه را ترك نمايند. مسابقه )همينطور كمك هاي آنها( 

همكاري می نمايند تا بهترين شرايط براي ورزشكاران براي كسب ركورد باالتر و ايجاد جذابيت  مدير مسابقه، مدير هماهنگی و نماينده فنی با يكديگر

 براي تماشاچيان فراهم گردد. 

 مدير فنی  -22-0

 (123)قانون 

 :داردمدير فنی مسئوليتهاي ذيل را بر عهده 

aهاي فرود براي مواد ميدانی و تمامی وزنه و ... محلها، محل پرتاب هاي پرتاب، قوسهاي پرش، دايره( تضمين نمايد كه پيست، محل

 باشند.تجهيزات و وسايل بر طبق قوانين می

b ( مسئوليت محل قرارگيري )استقرار( و خروج )برداشتن( تجهيزات و وسايل بر طبق برنامه )طرح( سازمان فنی جهت مسابقات طبق تأييد

 نماينده مسابقات برعهده داشته باشد.

cباشد. هاي مسابقه بر طبق چنين طرح سازمانی فنی میيد كه آماده سازي فنی محل( تضمين نما 

dبرعهده دارد. 31-3گذاري هرگونه تجهيزات و وسايل شخصی مجاز براي مسابقه را بر طبق قانون ( مسئوليت كنترل و عالمت 

e شد.را قبل از مسابقه دريافت كرده با 11.1( تضمين تأييديه الزم بر اساس قانون 

د را مدير فنی با تجربه قطعا وظايف خوتحت نظارت مدير مسابقات و يا مدير هماهنگ كننده انجام وظيفه می كند؛ ليكن توضيحات: مدير فنی 

چنانچه سرداور و يا سرداور ارشد ميدان متوجه شود كه يك وي در هر زمان در دسترس باشد. بدون نياز به نظارت بطور كامل انجام خواهد داد. 

تا با پرسش از مدير فنی اقدامات ضروري دهد می بخش از محل مسابقه نيازمند تغييراتی است؛ وي موضوع را به مدير هماهنگ كننده ارجاع 

همان كار را براي مدير هماهنگ ( وي 24.21قانون انجام شود. همچنين زمانی كه سرداور احساس نمايد كه بايد تغييري در مسابقه روي دهد )

شايان ذكر است سرعت باد و يا تغيير در جهت باد شرط كافی براي تغيير  نمايد.می گزارش را سرداور مربوطه نظرات دهد و يا می كننده انجام 

ي نی با استفاده از ابزارآالت در جريان برگزارهرگاه رئيس مسابقه و يا در مسابقات بين المللی نمايندگان فمكان مسابقه محسوب نمی شود. 

ي و يا تيم ؛ وو در راستاي تبعيت از قانون تلف می باشد. در ادامهخمدير فنی ملزم به سفارش و وصول تجهيزات م؛ آنگاه موافقت نمايندمسابقه 

ون  قاناز تبعيت و رعايت وي در صورت ثبت ركورد، می باشد. همراه وي ملزم به كنترل وزن و ابعاد و همينطور تجهيزات فردي مورد استفاده 

51.21(d)  موثر اطمينان حاصل نمايد.  به صورت صحيح و    
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اجازه استفاده از آنها را بدهد و اين  مربوطهدر زمان پذيرش تجهيزات جديد از عرضه كنندگان طبق جدول پرتابی؛ مدير فنی  ادواتدر ارتباط با 

  .ی است كه بايد مورد توجه قرار گيردرد ننمايد؛ حداقل وزن يكی از موارد مهم مذكور شرايطنداشتن ادوات را بدليل 

  

 مدير معرفی )برگزاري( مسابقه  -20-0

 (124)قانون 

وي هم  .ريزي و آن را اجرا نمايدمدير معرفی )برگزاري( مسابقات با همكاري رئيس مسابقات در خصوص ترتيبات معرفی و اعالم يك مسابقه برنامه

 ها، هدايت نمايد.چنين تعامل ميان اعضاي تيم معرفی )برگزاري( مسابقه را با استفاده از سيستم ارتباطی جهت ارتباط با هر يك از آن

ختلف موي ملزم است از طريق وسايل ارتباطی اطالعات الزم اعم از استارت ليست، كالسبندي، نتايج را در اختيار ورزشكاران شركت كننده در مواد 

 قرار دهد. نتايج تائيد شده )رتبه، ركورد، ارتفاع، مسافت و امتيازات( هر ماده بايد در اسرع وقت پس از دريافت اطالع رسانی شود. 

راي ب مدير معرفی نه تنها مسئوليت برنامه ريزي، هدايت و هماهنگی مطالب ارائه شده در درون ميدان را دارد؛ بلكه آنها را به شكل جذابتوضيحات: 

براي تماشاچيان است. براي كسب موفقيت در اين زمينه همراه داشتن  تماشاچيان بيان می نمايد. هدف نهايی از اين كار اطالع رسانی، ايجاد جذابيت

 ست و پرسنل درون ميدان امسئول هماهنگی اقدامات الزم در رابطه با  ،تيم همراه و تجهيزات ضروري می باشد. مدير اعالم مواد مسابقات

ت. سبخش هاي اعالم نتايج، تكنسين هاي صوتی و تصويري و مراسم اهداء مدال را نيز در بر می گيرد. تقريبا در اغلب مسابقات وجود وي ضروري ا

به  موادي كه در لحظه استارت نسبت بهبرخوردار باشد و ترجيحا با مدير مسابقه در ارتباط باشد. وي همچنين مورد نظر وي از توانايی هدايت رويداد 

    شده باشد.  رعايتو پرش سه گام( تا در آن زمان سكوت الزم براي آغاز مسابقه  T11/12نيز اطالع داشته باشد )مانند پرش طول  سكوت نياز دارند

 داوران سر  -23-0

 (125)قانون 

مواد دو، مواد ميدانی و براي مواد تركيبی و مواد جاده خارج از  (، Call Roomاتاق فراخوان ) يك )يا چند نفر( سر داور به ترتيب براي -1

هد ااستاديوم تعيين شوند. در زمان مقتضی يك )يا چند نفر( داور ويدئو منصوب شوند.  داور ويدئو در اتاق كنترل تصويري )ويدئويی( مستقر خو

 شد و با سر داور داخل پيست در ارتباط باشد. 

ها بيش از يك داور در اختيار باشد، پيشنهاد می شود يكی از آن پيستداوران به اندازه كافی باشند؛ بطوري كه براي داد سر تع، مسابقاتتوضيحات: در 

سرداور استارت در اين كار متبحر و از تجربه الزم برخوردار باشد؛ چرا كه مشاهدات وي بعنوان نظر فنی به عنوان سرداور استارت منصوب شود. 

    شد. ته خواهد كارشناسی پذيرف

در  رحال چنانچه تنها يك داور براي نظارت در مسابقات خاصی منصوب شود و با توجه به اختياراتی كه به وي داده شده است؛ پيشنهاد می شود داو

اي خط محدوده استارت قرار گيرد و در خالل هر استارت )حداقل در موادي كه استارت به حالت خم شده بدن بر روي زانو انجام می شود( براي كنترل

ووميدانی داحتمالی ورزشكاران و تصميم گيري و حل و فصل مسئله در آنجا حضور داشته باشد. استفاده از سيستم اطالع رسانی استارت مورد تائيد 

 اين امر را تسهيل خواهد نمود.    جهانی
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متر( نداشته باشد و براي  211و  111ارت )در مواد حال در صورتی كه شرايط اين چنين نبود و سرداور فرصت حضور در خط پايان را پس از زدن است

وظيفه  مپيش بينی احتمال نياز به سرداور در آن محل، بهتر است در اين مواقع از هماهنگ كننده استارت استفاده نمائيم كه به عنوان سرداور انجا

 می نمايد. )البته اين فرد تجربه زيادي را به عنوان يك استارتر داشته باشد(. 

و در خصوص هرگونه موضوعی در خالل مسابقه )شامل موارد موضوعات پيش  باشندمقررات قابل اجرا( اين قوانين ) متضمن رعايتداوران سر -2

( مقررات فنی مربوطهيا آمده در منطقه گرم كردن، اتاق اعالم و پس از مسابقه تا پايان مراسم اعطاي مدال( و نيز براي مواردي كه در اين قوانين )و 

   د.گيري نمايتصميمدر صورت لزوم همراه با نماينده )گان( فنی ، ه استبدان اشاره نشد

هاي به دست آمده در يك مسابقه اي داوران براي گيري براي تعيين مقامداوران مربوط به مواد دو و براي مواد خارج از استاديوم از اختيار تصميم

 باشند، برخوردار باشند. گيري نمینظر بوده و قادر به تصميم هاي آن مسابقه دچار اختالفتعيين مقام

ها را دارد، در صورتی كه وي با تصميمات گرفته شده توسط تيم گيري در مرود هر موضوع مرتبط با استارتصميمسرداور مربوطه مواد دو حق ت

شخص م دووميدانی جهانیاستارت موافق نباشد، به جز در مواردي كه يك استارت خطاي آشكار به وسيله يك سيستم اعالن استارت مورد تائيد 

 باشد.هر دليلی سرداور تشخيص دهد كه اطالعات ارائه شده به وسيله اين سيستم نادرست میشده باشد، مگر در صورتی كه بنا به 

مل عشود. اين داور نبايد به عنوان سر داور و يا كمك داور ها منصوب شده، به عنوان داور استارت شناخته میداور مواد دو كه براي نظارت بر استارت

 ميمی را برطبق قوانين براساس مشاهدات خود بگيرد و حتی تصميم داوران را ديگر را ملغی نمايد. تواند هرگونه اقدام يا تصنمايد اما می

 يابد كه همه كارهاي مستقيم و مرتبطنكته: در راستاي اجراي قوانين و مقررات اعم از قوانين مربوط به تبليغات، مراسم اهداي مدال زمانی پايان می

 با مسابقه )شامل عكس برداري، دور افتخار، شادي جمعيت حاضر و غيره( انجام شده باشند.  

ا بسرداور براي اخراج ورزشكار نياز به داشتن گزارش داور / كمك داور ندارد. وي در تمام مدت به اين نكته توجه داشت كه بايد البته توضيحات: 

به مراسم اهداء مدال مربوط مواردي كه و يا  مربوطه كليه امور ؛نظارت مستقيم خود عمل خواهد نمود. مطلب فوق بدين شكل تفسير خواهد شد

قضاوت صحيح مد در زمان برگزاري مراسم اهداء مدال در قسمت هاي مختلف و يا در جلسات مختلف، داور مسئول می باشد.  هستند و در همه آنها

 جايگزين وي خواهد شد. در صورت لزوم سرداور ديگري باشد؛ شرايط را نداشته مديريت امكان چنانچه سرداور اصلی نظر قرار گيرد و 

ی( در گيري )علمنمايد، به هر گونه نكات و مسائل مورد اختالف رسيدگی نمايد و به همراه داور اندازه كنترلی را داور مربوطه تمامی نتايج نهاي -3

هاي مربوط به نتايج و عملكردهاي ركورد نظارت نمايد. در پايان هر ماده، كارت نتيجه فوراً تكميل و توسط سرداور گيريصورت انتخاب وي، بر اندازه

 مسابقه تحويل داده شود.مربوطه امضاء شده به منشی 

 photo finishرا اعالم نمايند؛ نتايج توسط سرداور ماده مربوطه  "clear"توضيحات: در مواد پيست هر گاه سرداور پيست و سرداور ويدئو پيام 

 عالمت زدن با خودكار بر روي برگه نيست. اعالم شده و نيازي به 

نمايد. )شامل محدوده گرم صادر گيري و حكم فت در خصوص نحوه برگزاري مسابقه تصميمداور مربوطه در خصوص هر گونه اعتراض يا مخال-4

 گيرد.(  ، و حتی پس از انجام مسابقه كه مراسم اهداي مدال را نيز در بر میCall Roomكردن ورزشكاران، 

 مسئول نظارت بر مراسم اهداء مدال نماينده فنی  توضيحات: در مسابقات بزرگ مانند بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرمانی جهان و منطقه اي؛

  نشان می دهد. غير اخالقی  بدليل رفتاركارت زرد و قرمز را تخطی از قوانين به ورزشكاران  در صورتمی باشد و 
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و اختيار براي دادن اخطار يا اخراج هر از قدرت  49-8و يا  24-19، 24-5، 24-2، 18-18، 18-17، 17-5، 7، 6-18، 6-1ن نياوقداور طبق -5

خاطی از مسابقه به دليل ارتكاب يك رفتار غير ورزشی يا ناصحيح برخوردار باشد. داور مربوطه در صورت امكان و پس از اخذ / تيم امدادي ورزشكار 

ست و اين اقدام وي می تواند بدليل انجام رفتار غير افراد حتی در خارج از محوطه مسابقه نيز برخوردار انظرات مدير مسابقه از حق اخطار و اخراج 

 اخالقی و يا كمك گرفتن از ورزشكاران باشد.   

ها در كارت اخطارها به يك ورزشكار به وسيله نشان دادن يك كارت زرد، اخراج به وسيله نشان دادن يك كارت قرمز اعالم گردد. اخطارها و اخراج

 گيري شده توسط يك سرداور به منشی مسابقه و به ساير داوران اعالم گردد.هاي تصميمها و اخراجنتيجه درج گردد. آن دسته از اخطار

   را بدون اخطار قبلی از زمين مسابقه اخراج نمايد. ورزشكار / تيم امدادي نمايد،تواند با توجه به شرايط توجيه پذيري كه مشاهده می: سرداور می1توجه 

 مراجعه نمائيد.(  7.2)به ضميمه قانون 

از زمين مسابقه، چنانچه سرداور بداند كه ورزشكار كارت زرد داشته است، كارت زرد  / تيم امدادي : طبق اين قانون و در زمان اخراج ورزشكار2توجه 

 دوم را بالفاصله بهمراه كارت قرمز به وي نشان دهد. 

وي مطلع نباشد، از آنجا كارت قرمز نشان داده شده است، همان پيامدها قبلی داشته باشد و سرداور از كارت زرد : چنانچه ورزشكار كارت زرد 3توجه 

 دهد.  وي را در جريان اخراج وي از زمين مسابقه قرار میهمراه و يا تيم  / تيم امدادي خواهد داشت. سر داور مربوطه فورا ورزشكار را براي ورزشكار

 نكته مهم به شرح ذيل ذكر شده است: 6اف سازي در مورد نحوه نشان دادن كارت براي شفتوضيحات: 

ارجاع می شود( و يا تخلفات فنی در موارد مختلف و رفتار ناپسند  8.2و  2.13.5بداليل انضباطی )اغلب به قوانين كارت هاي زرد و قرمز  (1

   ايجاد تداخل عمدي در مسابقه( داده می شود. )براي مثال 

و بويژه در مواقع بروز رفتار ناپسند می توان از كارت هر چند به طور معمول كارت زرد قبل از كارت قرمز داده می شود؛ اما در برخی موارد  (2

 به هيئت ژوري برخوردار است. قرمز استفاده نمود. الزم بذكر است ورزشكار در هر زمان از حق درخواست تجديد نظرخواهی 

می توان در خالل مسابقه و با استناد به  7.2از كارت زرد چندان منطقی به نظر نمی رسد. براي مثال طبق قانون برخی اوقات استفاده  (3

 از كارت قرمز استفاده نمود.  7.3aقانون 

 اكنشوخود به آن را می توان زمانی مشاهده نمود كه سرداور كارت زرد می دهد و ورزشكار فورا با رفتار ناپسند  یمشابه چنين شرايط (4

در مواجه با رفتار ناپسند نيازي به تصميم گيري در فواصل زمانی  در اين صورت بايد از كارت قرمز استفاده نمود.كه نشان می دهد؛ 

  متفاوت نيست و به يكباره تصميم نهايی اخذ می شود. 

درصدد  مسابقه كارت زرد دريافت نموده است و درورزشكار مربوطه  می داندذكر شده است زمانی كه سرداور  3همانطور كه در توجه  (5

البته بايد توجه داشت  كارت قرمز نشان می دهد. صادر نمودن كارت قرمز است؛ سرداور ابتدا كارت زرد دوم را نشان می دهد و سپس 

  صادر نمايد. به يكباره چنانچه سرداور كارت زرد دوم را نشان ندهد آنگاه نمی تواند كارت قرمز را 

شده، بر اساس هر گونه شواهد موجود تجديد  اعالمتواند در مورد يك تصميم، چه در مرحله اول يا پس از بررسی يك اعتراض اور میسرد (6

بل از توان قنظر نمايد مشروط بر اينكه تصميم جديد هنوز قابل اجرا باشد. بطور معمول چنين تجديد نظر و بررسی مجددي را فقط می

 ه مربوطه يا قبل از هر گونه تصميم قابل اجراي اتخاذ شده توسط هيئت ژوري تجديد نظر انجام داد. مراسم اعطاي مدال ماد
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قبل از ( سرداور می تواند در تصميم اتخاذ شده تجديد نظر نمايد و 51.9با هيئت ژوري )قانون  همسواين قانون اينطور بيان می دارد كه  توضيحات:

اين مسئله زمانی مد نظر خواهد بود كه مستندات جديد فورا تحويل شوند و از پيچيده ساختن فرايند اعالم و يا دريافت اعتراض آن را تغيير دهد. 

  ليكن به محدوديت زمانی براي تجديد نظر توجه داشت.  درخواست تجديد نظر جلوگيري شود. 

ود، در بايست مجدداً برگزار شر هر مسابقه پيش آيد كه شرايط ايجاب نمايد يك ماده يا بخشی از يك ماده میاگر به نظر داور مربوطه، وضعيتی د -7

ابقات، مطابق اين صورت داور از اختيار اعالم ابطال يا لغو آن ماده يا قسمتی از آن ماده و لزوم برگزاري مجدد آن، در همان روز يا در جلسه بعدي مس

 .استتصميم وي، برخوردار 

 بايد توجه داشته باشند ورزشكاري كه مسابقه خود را بهبه استثناء شرايط اضطراري،  ،الزم بذكر است سرداوران و اعضاء ژوري تجديد نظرتوضيحات: 

 را به وي بدهند. ماده تكرار يك اجازه شركت وي در يا و  ن نرسانده است نبايد به دور بعد راه يابداپاي

 )ويلچررانی جاده( در موارد ضروري )الزم(، قبل از رد صالحيت )حذف( ورزشكار، يك اخطار بدهد.داور مواد جاده -8

 

 judgeسرداوران  -24-0

 (126)قانون 

 موارد كلی

مربوطه از مسئول داوران مواد دو مسئول داوران هر ماده ميدانی كار داوران را در مواد مربوطه شان هماهنگ نمايد. در صورتی كه سازمان )مرجع( -1

 ها را مشخص و اعالم نمايند.قبل وظايف داوران را اعالم نكرده باشد، مسئولين داوران وظايف آن

ال بسرداور هرگونه تصميمات قبلی كه به اشتباه اخذ شده اند را متوقف و تصميمات جديد خود را در صورت امكان اعمال می نمايد. حال چنانچه ق-2

 دهند.     ئت تجديد نظرخواهی گرفته شده باشد؛ بايد تمام اطالعات موجود را در اختيار سرداور قرارتصميمی توسط سرداور و يا هي

 مواد دو و مواد جاده

سانيده ر داوران مواد دو و جاده همگی از يك طرف پيست يا مسير جاده فعاليت نمايند و بايد ترتيبی كه ورزشكاران بر اساس آن مسابقه را به پايان -3

يري گها نتوانند به يك تصميم برسند، موضوع را به سرداور ارجاع دهند تا وي در اين خصوص تصميما مشخص نمايند و در هر موردي كه آناند، ر

 نمايد. 

 شوند و  از يك سكوي بلند برخوردار باشند. می  متر و در راستاي خط پايان مستقر 5توجه: داوران حداقل با فاصله 

 مواد ميدانی

نمايند و هر پرتاب )پرش( ورزشكاران را در تمامی مواد  می مواد ميدانی در خصوص هر سري پرتاب )مسابقه ميدانی( داوري و نتيجه را ثبت داوران-4

ذاشته گ رود به ويژه در صورتی كه ركورد به جايهاي دقيق زمانی انجام شود كه ميله باال میگيريگيري نمايند. در پرش ارتفاع، اندازهميدانی اندازه

بوطه اعتبار ور مرشود. حداقل دو نفر داور ركورد )سابقه( تمامی حركات را ثبت نمايند و نتايج را در پايان هر دور مسابقه )پرتاب يا پرش( چك نمايند. دا

 .يا عدم اعتبار يك حركت )پرتاب يا پرش( را به طور متناسب با باال بردن يك پرچم سفيد يا قرمز مشخص و اعالم نمايد
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تخلفی صورت نگرفته است؛ آنگاه براي جلوگيري از ترديد فورا پرچم سفيد را باال می برد. هر چند چنانچه سرداور يقين داشته باشد كه  توضيحات:

اه داور سرداور بهمر ،دسترسی به تصاوير ويدئويی ميدان مسابقه فراهم شود، آنگاه در صورت ترديد در خطازمانی كه سرداور ويدئو منصوب شود و 

همواره سعی می كنند تا ركورد وي سنجيده شود و جاي فرود ميدان در باال بردن پرچم تاخير داشته و تا زمان كنترل تصوير دست نگه می دارند. 

 ند. ت ضربه فرود تامل نمايمشاوره داور ويدئويی و ثباين مسئله در مورد باال بردن پرچم قرمز هم صادق است و تا زمان مطمئن شدن از مشخص شود. 

زم بذكر ال پيشنهاد می شود در ماده ميدانی تنها يك نفر پرچم سفيد و قرمز را بزند تا بدين ترتيب از هر گونه ترديد در اعالم نتايج جلوگيري شود.

ود؛ آنگاه ش نشان دادهاز طريق آن سرعت باد تا  شود. زمانی كه تابلو در دسترس نباشدمی است در مواد پرش از بيش از يك نفر در زدن پرچم استفاده 

  از پرچم قرمز براي نشان دادن سرعت بيش از حد مجاز استفاده می كنند. 

 در مواد پرتابی با توجه به:

تفاده اسدر دستان سرداوران سرداوران ميدان به يكديگر براي اعالم خطا، پيشنهاد می شود از يك نوع پرچم هاي قرمز به شكل كارت قرمز عالئم 

 شود.

، پيشنهاد می شود از يك پرچم استفاده شود؛ بدين صورت كه در دستان سرداور به موازات فرود ادوات پرتابی در درون / بيرون محوطه فرودبراي 

 زمين مسابقه قرار می گيرد. 

 )مواد دو و ويلچررانی(  داورانكمک  -25-0

 (127)قانون 

 گيري نهايی برخوردار نيستند.نمايد و از اختيار و قدرت براي تصميمسر داور عمل میداوران به عنوان افراد كمكی كمك  -1

اين داوران از سوي سرداور در مكان هايی مستقر شوند كه بتوانند مسابقه را از نزديك مشاهده نمايند و در صورت عدم رعايت يا نقض  -2

 ن گونه موارد را به سرداور بدهند.قوانين توسط يك ورزشكار يا فرد ديگر، گزارش كتبی فوري اي

وطه بهر گونه موارد نقض قوانين با باال بردن يك پرچم يا به وسيله ساير ابزار مطمئن مورد تأييد نماينده )گان( فنی مسابقات، به سرداور مر -3

 اعالم گردد.

( ورزشكاران در مسابقات امدادي، تعيين و منصوب تعداد كافی از اين دسته از داوران هم چنين براي نظارت به مناطق جابجايی )تعويض -4

 شوند.

نمايد كه يك ورزشكار در خطی به غير از خط خود دويده است يا اين كه يك جابجايی يا تعويض (: زمانی كه يك داور كمكی مشاهده میiتوجه )

 عالمت گذاري يك ماده مناسب محل ارتكاب اين خطا را ورزشكار در مسابقه امدادي در خارج از منطقه تعويض انجام گرفته است، وي بالفاصله با

 نمايد و يا بر روي كاغذ آن را يادداشت و يا با ابزار الكترونيك خود آن را ثبت نمايد. 

اشد، به نبرده بهر گونه نقض اين قوانين را حتماً در صورتی كه ورزشكار )يا تيم در مسابقات امدادي( مسابقه را به پايان  كمكی)ان(  (: داورiiتوجه )

 سر داور گزارش نمايند.
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رجوع شود( به عنوان داور پيست محسوب می شود و جايگزينی را مشخص می نمايد و در تهيه گزارش كمك  2.8داور كمكی )به قانون توضيحات: 

 و تعداد افراد شركت كننده و داوران تعيين مدير مسابقه با همراهی داور پيست تعداد داوران كمكی را طبق سطح رويدادداوران به آنها كمك می نمايد. 

 می نمايد.

  اعالم خطا

الزم است تا كمك داوران از نوار چسبی استفاده نمايند بطوري كه آنها بتوانند برگزار می شود  )مصنوعی( در پيست مواد تركيبی مسابقه ايزمانی كه 

 و معموال به روش هاي ديگري انجام  باال رجوع نمائيد( 1)به توجه شماره  است هرچند اين كار در قوانين نيامده -محل وقوع خطا را مشخص نمايند

 می شود. 

سبب جلوگيري از تصميم اتخاذ شده براي اخراج ورزشكار نمی شود. الزم است كمك شايان ذكر است هر گونه قصور در گزارش خطا به طور خاص 

 ند؛ حتی زمانی كه ورزشكار و يا تيم هنوز مسابقه را به پايان نرسانده است. داوران در صورت مشاهده تخلف فورا موارد را گزارش نماي

 

 و داوران زمان سنج خودكار  Photo Finish)داوران وقت نگهدار ) -26-0

 (128)قانون 

 در صورت زمان سنجی به صورت دستی، داوران وقت نگهدار به تعداد كافی با توجه به تعداد ورزشكاران شركت كننده در مسابقه تعيين و منصوب-1

و ن ها تعييشوند. يكی از اين داوران وقت نگهدار به عنوان مسئول داوران وقت نگهدار تعيين شوند. وي وظايف داوران وقت نگهدار را براي آنمی 

و يا سيستم  Photo Finishنمايد. اين داوران وقت نگهدار به عنوان وقت نگهداران پشتيبان، در زمان استفاده از سيستم كامال اتوماتيك می ابالغ 

 نمايند.می زمان سنج خودكار عمل 

 نمايد. می عمل  21و سيستم زمان سنج خودكار  بر اساس قانون  Photo Finishداوران وقت نگهدار، -2

 Photoو تعداد دستياران كافی  Photo Finishشود، يك مسئول داوران استفاده می Photo Finishزمانی كه از سيستم كامالً اتوماتيك -3

Finish .تعيين شوند 

(، سر داور مسئول اين نوع زمان سنجی خودكار و تعداد دستياران كافی تعيين transponderدر صورت استفاده از سيستم زمان سنج خودكار  )-4

 گردند.  

 (Recallersهماهنگ كننده استارت، استارتر و فرا خواننده ) -27-0

 (129)قانون 

 هماهنگ كننده استارت بايد: -1

a) يو بازي هاها ابالغ نمايد؛ البته در مسابقات وظايف داوران تيم استارت را به آن IPC  به بخش(B-3.1.2 a/b تعيين آنكه رجوع شود )

 باشد. المللی محول شوند بر عهده نماينده فنی میكدام مواد به استارتر بين

b) .بر انجام وظايف توسط هر يك از اعضاي اين تيم استارت نظارت نمايد 
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c)  پس از دريافت دستور مربوطه از مدير )رئيس( مسابقات، به استارتر اعالم نمايد كه همه چيز براي آغاز فرآيند )مراحل( آماده است )يعنی

 باشند(.و اپراتور سنجش باد )داور بادسنج( آماده می Photo Finishوقت نگهداران، داوران و در صورت لزوم و استفاده داور 

d)  ميان كادر فنی شركت تجهيزات زمان سنجی و داوران عمل نمايد. به عنوان يك رابط 

e) هاي عكس العمل و/يا تصاوير موجی استارت تمامی اسناد و اوراق تهيه شده در خالل مراحل استارت شامل تمامی مدارك نشان دهنده زمان

 اشتباه را در صورت موجود بودن، نگهداري نمايد.

شته باشد در اجراي كامل قوانين اشراف دااز قوانين مطلع باشند و اينكه تفسير آنها چه می باشد. تيم همچنين كليه اعضاء تيم به خوبی توضيحات: 

ه هر يك وظايف خود را انجام دهند؛ بويژبطوري كه مواد مسابقات بدون هيچ گونه تاخيري ادامه داشته باشند. به خوبی به وظايف خود آشنا باشند و 

 ت. استارتر و سرداور استار

هاي استقرارشان )استارت شان( را در اختيار داشته باشد. در صورتی كه از يك وسيله كنترل استارت استارتر كنترل كامل ورزشكاران روي محل-2

صادره در ( مربوطه به منظور شنيدن واضح هر گونه عالمت يا سيگنال شنيداري Recallerيا فراخواننده ) / نادرست )غلط( استفاده شود، استارتر و

 صورت انجام يك استارت اشتباه، از هدفون )گوشی( استفاده نمايند.

 استارتر به گونه اي استقرار پيدا كند كه از كنترل بصري كامل بر روي تمامی ورزشكاران در خالل مراحل استارت برخوردار باشد. -3

دستورات به ورزشكاران در زمان استارت و ساير دستورات در خطوط  انفرادي شود؛ به ويژه براي استارتهاي تناوبی از بلندگو براي انتقال توصيه می

 استفاده شود.

گيري و استقرار يابد كه كل محوطه ورزشكاران در داخل يك زاويه بصري باريكی براي وي قرار گيرد. براي مسابقاتی  توجه: استارتر به گونه اي جاي

تمامی   هدتشخيص د  دهند، الزم است استارتر به گونه اي جايگيري نمايد كه بتواندخم شده انجام می كه ورزشكاران استارت خود را به صورت دوال يا

ند. )از تمامی باشورزشكاران، قبل از شليك تپانچه يا فعال شدن وسيله تأييد شده براي اعالم استارت، در حالت استارت خود ثابت )بدون حركت( می

شود(. در صورتی كه در مسابقات داراي استارت يك در نامبرده می Gun)اين قوانين، به عنوان تپانچه )تفنگ يا  اين قبيل وسايل اعالم استارت در

شود، استارتر به گونه اي جايگيري نمايد كه فاصله بين وي و هر يك از ورزشكاران تقريباً يكسان باشد. اما در صورتی كه ميان از بلند گو استفاده نمی

 ند خود را در چنين موقعيتی قرار داده يا جايگزين نمايد، بايد از تپانچه استفاده شود و با تماس الكتريكی شليك شود.توااستارتر نمی

دستورات استارتر از شفافيت الزم برخوردار باشد و به گوش همه ورزشكاران برسد؛ مگر آنكه تعداد ورزشكاران زياد باشد و سيستم صوتی توضيحات: 

 زمان تيراندازي نبايد دستوري را اعالم نمايد.  درموجود نباشد، 

 شوند.( براي كمك به استارتر تعيين میRecallerيك يا چند نفر فراخواننده )-4

( حضور داشته Recallerمتر امدادي، حداقل بايد دو نفر داور فراخوان ) 411در  4متر،  211در  4متر،  111در  4، 211توجه: براي مواد دو 

 باشند.

 نمايد كه بتواند ورزشكار مربوط به خود را ببيند.می به گونه اي جايگيري  Recallerهر نفر فراخواننده يا -5

تارت(، سچنانچه تخلفی از قوانين مشاهده شود، فراخواننده ملزم به اعالم مجدد است. پس از يك اعالم مجدد و يا اعالم خطاي استارت )بازگشت به ا-6

 نمايد گزارش نمايد.    گيري میت خود را به استارتري كه در مورد ورزشكار متخلف )اعالم خطا و يا اخراج وي( تصميمفراخواننده بايد مشاهدا
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 گيرد. اخراج ورزشكار تنها با تصميم استارتر انجام می 17.8طبق قانون -7

لعه نمود چرا كه هر دوي استارتر و سرداور )در صورت انتصاب )سرداور( مطا 2.13شايان ذكر است مفاد اين قانون را بايد همراه با قانون توضيحات: 

ي تنها ودارو استارت( مسئول استارت می باشند و تعيين صحت استارت بر عهده آنهاست. به عبارت ديگر مسئول فراخواننده چنين اختياري را ندارد و 

 اهدات خود را به استارتر گزارش نمايد.  وي اختيار اجرايی ندارد و تنها می تواند مشاستارت را اعالم می نمايد؛ 

 استفاده  دووميدانی جهانی( از سيستم اعالن استارت مورد تائيد Crouch Startبراي تعيين ميزان خم شدن كمر دونده در استارت دو )-8

 شود.   می 

 دستياران استارتر - 28-0

 (131ون )قان

 باشد.رست میها دپردازند و اين كه شماره پيراهن آننمايند كه ورزشكاران در دور مقدماتی يا مسابقه صحيح به رقابت می كنترلدستياران استارتر -1

مرتب و دهند و ورزشكاران را حدود سه متر پشت خط استارت گردآوري می يا ايستگاه صحيح خودش قرار  خطرا در  انورزشكار يك از آنها هر-2

 شوند، ورزشكاران به طور مشابه پشت خط استارت قرار گيرند.( پس ازه مسابقات به صورت پلكانی يا ترتيبی استارت )آغاز( مینمايند )در صورتی ك

تارتر شود، دستياران اسانجام اين كار، دستياران استارتر به استارتر عالمت دهند كه همه چيز آماده است. زمانی كه دستور يك استارت جديد داده می

 آوري و آماده نمايند.جدداً ورزشكاران را جمعبايد م

 ها را براي ورزشكاران اول در يك مسابقه امدادي را بر عهده داشته باشند.دستياران استارتر مسئوليت آماده نمودن باتون-3

 رعايت  17-5و  17-4دهد، دستياران استارتر اطمينان حاصل نمايند كه قوانين می« به جاي خود»زمانی كه استارتر به ورزشكار دستور -4

 می گردند.

 عمل نمايند. 17-9در صورت يك استارت خطا، دستياران استارتر بر اساس قانون -5

 تنظيم نمايند. 7-13ا تخته استارت خود را طبق قانون نمايند تمی دستياران داور استارتر به ورزشكاران كمك -6

آنها مسابقه را به شكل مورد نظر براي شركت كنندگان آماده می كنند تا يقين شود كه اهميت دستياران استارتر را نمی توان ناديده گرفت. توضيحات: 

فزون بر اعرفی آماده باشند و دستورات استارتر را به خوبی اجرا نمايند. . همچنين كمك می نمايند تا ورزشكاران براي مخود قرار گرفته اند خطآنها در 

 و پس از پايان مسابقه آنها را جمع آوري می نمايند. موارد فوق؛ آنها چوب هاي دوهاي امدادي را در مكان مناسب قرار می دهند 

 

 

 

 

 )هر دور مسابقه( LAPامتياز دهندگان  -29-0

 (131)قانون 
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متر ثبت و نگهداري  1511سابقه اي )گزارشی( از دورهاي كامل شده توسط تمامی ورزشكاران را در مسابقات باالتر از  LAPامتيازدهندگان -1

در اختيار  LAPهاي امتياز دهی تحت مديريت سرداور تعيين شوند و كارت LAPمتر و باالتر، تعدادي امتياز دهنده  5111نمايند. براي مسابقات 

)دور( را كه مربوط به ورزشكار تحت نظارتشان توسط يك وقت نگهدار رسمی در اختيار  LAPهاي هر بايست تايمها میا قرار گيرد كه آنهآن

ايم نبايد ت LAPگيرد، هيچ يك از امتياز دهندگان ها ثبت نمايند. زمانی كه چنين سيستمی مورد استفاده قرار میگيرد، را در اين كارتها قرار میآن

تواند شامل توان از يك سيستم رايانه اي استفاده كرد كه می، میLAPبيش از چهار نفر ورزشكار را ثبت نمايند. به جاي سيستم امتياز دهی دستی 

 گيرد، باشد. يك فرستنده كه توسط هر ورزشكار حمل و مورد استفاده قرار می

هاي( باقی مانده باشد. اين صفحه نمايش در هر LAPيك صفحه نمايش از دورهاي ))دور( در خط پايان مسئول  LAPيك نفر امتياز دهنده -2

تعيين نمايد. عالوه بر اين، عالمت دستی در صورت لزوم را  شود( زمانی كه فرد )ورزشكار( اولی وارد خط مستقيم به طرف خط پايان میLAPدور )

( پايانی معموالً به وسيله يك زنگ به هر LAPباشند، نشان داده شود. دور )می ( عبور كرده يا نزديك آنLAPبه ورزشكارانی كه از محل دور )

 ورزشكار اعالم و نشان داده شود.

  ( TIC) منشی مسابقات، مركز اطالعات فنی 02-0

 (132)قانون 

و يا سر داور  Photo Finishسرداور  كند. اين جزئيات به وسيله سرداور، سروقت نگهدار يامی منشی كليه نتايج مواد هر مسابقه را جمع آوري -1

گيرد. منشی در اسرع وقت اين اطالعات به دست آمده را به گوينده مخابره می زمان سنج خودكار و متصدي دستگاه بادسنج در اختيار وي قرار 

 د.هاي مربوط به مدير مسابقه ارائه دهنموده و پس از ثبت نتايج حاصله، اين نتايج رسمی را همراه با كارت

شود، ثبت كننده كامپيوتري در هر محل برگزاري مواد ميدانی مطمئن باشد تمامی نتايج هر ماده اگر از يك سيستم ثبت نتايج كامپيوتري استفاده می

دد. وارد سيستم كامپيوتري گر Photo Finishرا وارد سيستم كامپيوتري كرده است. نتايج حاصله از مسابقات دو تحت نظارت مستقيم سرداور 

 گوينده و مدير مسابقات از طريق يك كامپيوتر به كليه نتايج دسترسی داشته باشند.

دهند )مانند ابزارهايی با اوزان متفاوت(، تفاوتهاي مرتبط به طور شفاف در در موادي كه در آنها ورزشكاران با شرايط متفاوتی با يكديگر مسابقه می-2

 ر گروه ذكر شوند.   نتايج و يا در يك برگه جداگانه نتايج ه

 هاي استارت ليست و نتايج در دسترس ذكر شوند: حروف استاندارد اختصاري زير در برگه-3

 :DNS.استارت نزده است 

DNF.به خط پايان نرسيده است : 

 :NM  .عملكرد وي در مسابقه تائيد نشد 

DQ اخراج از زمين : 

"O" .عملكرد وي در پرش ارتفاع تائيد شد 

"X"  .در مسابقه ماده ميدانی خود شركت نكرده است 

 در مسابقه ماده ميدانی خود شركت نموده است.  -"-"

 - r .از برنامه مسابقه كنار گذاشته شده است 

Q - .در مواد دو بر اساس جايگاه رده بندي انتخاب شده است 
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q-  .در مواد دو بر اساس زمان ثبت شده انتخاب شده است 

Q- انی بر اساس استاندارد انتخاب شده است.در مواد ميد 

q-  .در مواد ميدانی بدون استاندارد انتخاب شده است 

- qR رود.با تصميم داور به دور بعد می 

qJ- رود. با تصميم هيئت استيناف به دور بعد می 

YC -  كارت زرد 

YRC-  كارت زرد دوم 

RC-  كارت قرمز 

 ود.  شمی قيد  نتايجاخراج شود، ماده قانونی كه طبق آن خطا صورت گرفته است در برگه  مسابقه يك ماده ازچنانچه ورزشكاري بدليل تخلف 

 حذف شود، ماده قانونی كه طبق آن خطا محسوب شده است در نتايج رسمی قيد شود. مسابقه چنانچه ورزشكاري بدليل رفتار ناپسند از يك ماده 

و سطوح مختلف )حتی در مسابقات سطح باال( و در رده هاي سنی موارد نامتعارف را در مسابقات مختلف  2.21.3و  2.21.2قوانين توضيحات: 

 نيز می توان نتايج را 51.2و  51.1با داشتن حداقل شرايط مندرج در قانون چطور  تائيد می نمايد كه همچنين مختلف بيان می دارد. اين ماده قانونی

نوان شود. نتايج عليست البته درج دليل اخراج از مسابقه همواره در اشت. اخراج ورزشكار از مسابقه می تواند بداليل انظباطی و يا فنی باشد؛ اعالم د

    نشان دهند.  DQ با عالمتاخراج از مسابقه را را قيد نمايند و  استناد نموده انداين بدان معنی است كه بايد آنها ماده قانونی كه به آن 

شود ديگر بايد وجود داشته باشد و توصيه می (TIC) يك مركز اطالع رسانی فنیرجوع شود(  B-3.1.2) به بخش  IPC رسمی در مسابقات-4

ان فنی هاي شركت كننده با برگزار كننده، نمايندگمسابقات را در طی چند روز برگزار نمايند. وظيفه اصلی اين مركز اطمينان از ارتباط كامل ميان تيم

 و مديريت مسابقه درباره مسائل فنی و ديگر موضوعات مربوط به مسابقات است.   

 از دانش كافی بر قوانين TICمدير ( در تحقق يك مسابقه قابل قبول كمك شايانی خواهد نمود. TICمركز اطالع رسانی فنی )يحات: توض

اين ساعات برگزاري مسابقات است و همچنين  نشان دهنده TICبرخوردار باشد و قوانين خاص در مورد مسابقات را به خوبی بداند. ساعات كار 

)اين مراكز را  داشته باشدشعباتی را  دمی توان TICالبته در مسابقات بزرگ را در قبل و بعد از مسابقه با هيئت هاي مختلف دارد.  تعامل الزممركز 

چنانچه اين كار بدين صورت انجام شود، ارتباطات بين ورزشكاران قرار می دهند. رسمی می نمايند( و در مراكز اقامت  (SID) ميزهاي اطالع رسانی

الزم است تا مدير فنی ممكن است طوالنی باشد؛  SIDو  TICاز آنجا كه ساعات كاري اين ميزها و مراكز اطالع رسانی به خوبی انجام شود. 

TIC  .هر چند برخی از وظايف داراي دستيار باشد و براي آنها شيفت كاري تعريف نمايدTIC  در قوانين مسابقات لحاظ شده اند )براي مثال به

قوانين هر مسابقه بطور جداگانه قيد می شوند و در اسناد مسابقات مانند كتابچه راهنماي مراجعه نمائيد( اما موارد ديگر در  51.7و  51.3، 2.21قوانين 

   تيم قيد خواهند شد. 

 

 

 

 

 (Marshalمسئول ناظر ) 02-0
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 (133)قانون 

انتظامات كنترل كامل بر روي محوطه مسابقه داشته باشد و به هيچ شخصی به غير از داوران، مقامات رسمی ثبت نام شده و ورزشكاران مسئول 

 شركت كننده اجازه ورود و ماندن در محوطه را ندهد.

نجام و طبق برنامه مدون مدير مسابقه امسئوليت ناظر مرتب نمودن زمين مسابقه در قبل و زمان برگزاري مسابقه است. وي به طور معمول توضيحات: 

  جاموظيفه می نمايد و در ارتباط با موارد آنی دستورات را بطور مستقيم از سوي مدير مسابقه دريافت می نمايد و متعاقبا اقدامات زير را ان

 دهد:می 

ابقه . در هر مسمحدوده وروديه ورزشكاران، داوران و داوطلبان داخل ميدان، پرسنل خدماتی و خبرنگاران، گزارشگران ثبت نام شده را كنترل می نمايد

 تعداد افراد مجاز براي حضور در ميدان مسابقه هماهنگ می شود و همه اين افراد ملزم به داشتن شماره مخصوص می باشند. 

رل پس ن و كنتدر مسابقات بزرگ به شكل محوطه خبرنگاراخروج ورزشكاران را از محل تعيين شده مديريت می نمايد )معموال  ،اتمام مسابقهپس از 

 از مسابقه می باشد(. 

 .رخوردار استب براي دسترسی تماشاچيان و شبكه هاي تلويزيونی تا حد امكان از روشنايی كافیدر تمام مدت مسيرهاي دسترسی به محل مسابقات 

 پاسخگو می باشد و در صورت بروز مسئله اي با وي در تماس خواهد بود.  مدير مسابقه بهوي بطور مستقيم 

اجازه ورود به محوطه را دارند؛ البته شماره آنها كامال از ورزشكارام متمايز می باشد و كارت ثبت نام آنها بر براي كمك به ناظر و تيم وي در محل كار 

 نصب شده است. روي يونيفرم 

 مسئول بادسنج 00-0

 (134)قانون 

نتيجه به دست آمده را ثبت و پس مسئول باد سنج از سرعت باد در جهت دو در مواد مسابقاتی كه به وي محول شده اطمينان حاصل نموده و سپس 

 از امضاء به منشی مسابقه مخابره كند.  

باد سنج را در محل مناسب قرار می دهند اما  Photo Finishهر چند در عمل بدين صورت است كه مسئول بادسنج، مدير فنی و داور توضيحات: 

 مراجعه نمائيد(. 27.12و  18.13قوانين كنترل نمايد )به قوانين در نهايت مسئوليت آن با داور مربوطه است كه صحت كاركرد آن را طبق 

و سيستم نتايج مرتبط  Photo Finishبا دستگاه شايان ذكر است بطور خاص در مواد پيست بادسنج از راه دور كنترل می شود. در چنين شرايطی 

 كارها را انجام می دهد.  Photo Finish نيازي به فرد مسئول ندارد و يكی از اعضاء تيماست بطوري كه دستگاه بادسنج 

 هاي الكترونيکگيري با دستگاهمسئول اندازه 03-0

 (135)قانون 

گيري ئول ارشد اندازهشود، مسگيري مسافت استفاده میهاي الكترونيكی يا ويدئويی يا هر نوع وسيله الكترونيكی ديگر براي اندازهزمانی كه از دستگاه

 گيري براي اين كار حضور داشته باشند. و يك )و يا چندين( دستيار اندازه

ده و با وسائل آشنا شود. قبل از هر مسابقه محل نصب اين وسايل را كنترل و مديريت كرده و قبل از شروع مسابقه اين فرد با هيئت فنی مالقات كر

 هاي بروشور كارخانه توليد كننده را به كار بندد. راهنمايی
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اصله از نتايج حبه منظور اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه، اين فرد قبل از مسابقه با همكاري داوران و تحت نظارت سرداور جهت تاييد مطابقت 

اد مسئول رنوارهاي آهنی مدرج مورد تاييد، كليه نتايج به دست آمده از تمامی منابع را نظارت كند. يك فرم تاييد مطابقت تهيه شده، توسط تمامی اف

 گيرد. می امضاء شده و به كارت نتايج الصاق شود. اين فرد در طول مسابقه مسئوليت كليه مسايل مربوط به اين كار را بر عهده 

 .نمايدتاييد آن را به سرداور مواد ميدانی صحت و درستی دستگاه را گزارش و  وي

 ئيد اتوجه: هرچند اين كار الزامی نيست؛ ليكن پيشنهاد می گردد داور اندازه گيري يك سري اندازه گيري ها را در خالل برگزاري مسابقه براي ت

 انجام دهد.اندازه گيري هاي  گرفته شده قبل از مسابقه 

و يا  Photo finishتوضيحات: هرگاه از تجهيزات ويدئويی و يا الكترونيك استفاده شود يك سرداور بعنوان داور مسئول همانند داور 

Transponder ليه ك فعال تر عمل نمايد و اجراي وظيفه می نمايد. در صورت استفاده از تجهيزات ويدئويی، از سرداور اندازه گيري انتظار می رود

 امور جاري مسابقه مذكور را در دست گيرد و اندازه گيري الكترونيك را انجام دهد. 

ند كه باالخص اين امر شامل انجام ارتباطات صحيح در محل با سرداوران ميدان است و داوران خواندن آن را انجام می دهند تا اطمينان حاصل نماي

هاي طول محل فرود تا زمان تائيد تصوير آن نهايی نخواهد شد. چنانچه داور اندازه گيري وي ا  اندازه گيري بدرستی صورت گرفته است و در پرش

   داور ديگري مسئول خواندن ويدئو باشد آنگاه وي دقت كافی در اندازه گيري پرش جاري )پرش قبلی را شامل نمی شود( را داشته باشد. 

 (call roomداور )مسئول( اتاق اعالم )  04-0 

 (136ون )قان

( به محل مسابقه نظارت داشته باشد تا اطمينان يابد ورزشكاران بعد از warm upسرداور اتاق اعالم بر انتقال ورزشكاران از منطقه گرم كردن )

 كنترل شدن در اتاق اعالم، طبق جدول استارت حاضر و آماده هستند كه به محل مسابقه بروند.

ورزشكاران لباس رسمی ملی يا فدراسيون ورزشی خود را كه مورد تاييد سازمان ملی مسئول كشورشان است  طمينان يابند كهاداوران اتاق اعالم 

ها يا سكوهاي پرتاب شان،  ها را درست و مطابق با ليست استارت نصب كرده و كفش ها، شماره ها، ابعاد ميخ ها، بازرسی صندلیپوشيده، شماره

هاي ورزشكاران مطابق با قوانين و مقررات است و هيچ ها و كولهمراجعه نمائيد.(، تبليغات روي لباس 6.13ون گيري حداكثر قد مجاز )به قاناندازه

 وسيله غير قانونی به محوطه مسابقه وارد نمی شود. 

 داوران براي هرگونه مسايل الينحل و مشكالت به وجود آمده به سرداور اتاق اعالم مراجعه نمايند.

رزشكاران و ازدحام زمان پيش بينی الزم برايمجهز و مرتب در موفقيت يك مسابقه نقش بسزايی دارد. البته فراهم بودن يك اتاق اعالم توضيحات: 

تا ورزشكاران در زمان مناسب از محل تمرين به اين  صورت گيرد و اينكه چه تعداد اتاق اعالم براي داشتن ارتباطات موثر الزم است در اتاق اعالم

به چه صورت اطالع رسانی به ورزشكاران و تيم ها صورت گيرد تا شايان ذكر است در فرايند برنامه ريزي مشخص می شود كه خوانده شوند. ااق فرات

ينان ممهمتر از آن اين است كه داوران اتاق اعالم از صحت راند، مسابقه و گروه صحيح ورزشكار اطكمترين استرس قبل از مسابقه به آنها وارد شود. 

بطور معمول زمان مراجعه به اتاق اعالم، زمان ورود و خروج از آن و و طبق برنامه زمانبندي شده ورزشكاران اين اتاق را ترك نمايند.  حاصل نمايند

 مشخص شده اند. حاضر شدن در محل مسابقه و همچنين شروع مسابقه 
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وظيفه سنگينی را در رابطه با بازرسی از تجهيزات مورد استفاده ورزشكاران مانند حلقه كشی، چشم بند، ويلچر و صندلی پرتابی سرداوران اتاق اعالم 

 دارند. 

 .در موادي كه به كمك راهنما و يا دستيار نياز است؛ سرداور اتاق اعالم مسئول كنترل ورزشكار و راهنما است

 7.14يك دستيار براي يك ورزشكار در هر ماده طبق قانون  F11-12, F31-33, F51-54هاي ورزشی  كالسر مواد پرتابی دشايان ذكر است 

در مواد  T11كالس در البتهرجوع شود(.  7.21وجود دارد )به قانون نيز در مواد پرش  T12همين مورد براي ورزشكاران كالس مجاز است.  7.16و 

 مجاز است.  7.18دستيار براي هر ورزشكار در هر ماده طبق قانون  2حداكثر  پرش

همراه ورزشكار باشد؛ البته ورزشكار  راهنما 2و بيش از آن  متر 5111در ماده  ؛يك راهنما داشته باشند T11شايان ذكر است ورزشكاران كالس 

راهنما داشته باشد  2بخواهد  T11ورزشكار كالس چنانچه  . داشته باشد راهنمامتر و بيش از آن يك و يا دو  5111می تواند در ماده  T12كالس 

ی ماي وي در كدام دور تغيير ممی تواند پيش از شروع مسابقه درخواست خود را به نماينده فنی بدهد و در درخواست خود مشخص نمايد كه راهنآنگاه 

 نمايد. 

د؛ مگر اينكه در آن رويداد نفردي كه در مسابقه ثبت نام نشده است اجازه ورود به زمين را نمی دهبه همچنين بايد توجه داشت داوران اتاق اعالم 

 تعيين افراد از روي استارت ليست آسانتر است. اين مسئله در مواد امدادي بيش از ساير مواد مهمتر است چرا كه خاص از قبل ثبت نام شده باشد. 

 مدير تبليغات 05-0

 (137)قانون 

ط وتبليغات )در صورت انتصاب( مسئول نظارت و اجراء قوانين استفاده از تبليغات بوده و به هنگام به وجود آمدن مسائل الينحل و مشكالت مرب مدير

 به تبليغات در اتاق اعالم با همكاري سرداور اتاق اعالم، تصميم نهايی را اتخاذ كند. 

 سركالسبند:  06-0

سبندي بين صورت برگزاري )انجام( كال سوي در  سبند از  سركال س جهانی دووميدانیپارا المللی، يك نفر به عنوان  سركال بند جهت تعيين گردد. اين 

سابقات در ارتب شده براي م صوب  سبندي، با كميته برگزاري و نماينده فنی من سب براي انجام كال ستيك منا ضمين تدارك و ارائه امكانات و لج  طات

 المللی منصوب شده، كالسبندي را كامالً منطبق بر قوانين و مقررات كالسبنديهاي بين باشد. وي بايد نظارت و تعيين نمايد كه كالسبندي

 دهند. اين سركالسبند مسئوليت تمامی موضوعات مرتبط با كالسبندي را برعهده داشته باشد.انجام می جهانیدووميدانی پارا 

ر ارتباط سركالسبند، نماينده )گان( فنی و مدير مسابقات با يكديگر دچنانچه در زمان ارزيابی كالسبندي كالس ورزشی ورزشكار تغيير يابد، توضيحات: 

 رجوع شود(.  5.3. ثبت نام مجدد مد نظر خواهد بود ليكن تابع موافقت نماينده فنی می باشد. )به قانون باشند

 

 

 

 المللی: كالسبندهاي بين 07-0
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سبندهاي بين سوي كميته كال ضاي پانل جهانیدووميدانی پارا المللی از  شان به عنوان اع صوب گردند. آنجهت انجام وظايف سبندي من ها هاي كال

ساس قوانين و مقر  جهانینی دووميداپارا رات كالسبندي ورزشكاران را از نظر معلوليتشان در قبل و/ يا در خالل مسابقه ارزيابی و نظارت نموده و برا

 ها كالس ورزشی و جايگاه )وضعيت( كالس، اختصاص دهند.به آن

 

 قوانين كلی مسابقات  - مقسمت دو

 : امكانات دووميدانی 3قانون 

 (141)قانون 

مسابقات  تواند درمطابقت داشته باشد، می دووميدانی جهانیهاي مندرج در كتابچه امكانات دووميدانی هر سطح مستحكم و يكنواختی كه با ويژگی

 ودهاي پارالمپيك و مسابقات قهرمانی جهانی فقط بر سطوح مصنوعی كه داراي گواهی معتبر كالس يك و تاييد شده مورد استفاده قرار گيرد. بازي

 باشد برگزار گردد.  دووميدانی جهانیاز 

 كش )مساح( مورد تاييد بايد براي امكانات مورد استفاده در مسابقات قهرمانی  در هر صورت، يك گواهی ملی صادر شده از طرف يك نقشه

 منطقه اي، مورد تاييد و مصوب وجود داشته باشد. 

يد تا با دانلود كن دووميدانی جهانیرا از روي سايت اينترنتی  دووميدانی جهانی مسابقات دووميدانی تابع امكاناتراهنماي توانيد (: شما میiتوجه )

 هاي بيشتر براي طراحی و ساخت ميادين دووميدانی آشنا شويد. گيري ها، عالمت گذاري و ويژگیاندازه  جزئيات، تعاريف، شكل ها،

ز روي سايت توانيد اگيري و مراحل سيستم دريافت گواهينامه را میهاي استاندارد مربوطه جهت درخواست گواهی و گزارش اندازه(: فرمiiتوجه )

 دريافت نماييد. دووميدانی جهانیاينترنتی 

    و مسابقات مختلط هاي جنسيتی گروهی، سنرده : 4قانون 

 (141)قانون 

 باشند:مورد تاييد می IPCدووميدانی پارا سنی ذيل توسط كميته  رده-1

a)  .مردان و زنان بزرگسال )گروه بزرگساالن(: هر ورزشكاري كه به سی و پنجمين سال تولد خود رسيده باشد 

b)  سال سن باشد 19يا  18دسامبر سال مسابقات داراي  31سال: هر ورزشكاري كه در تاريخ  21گروه سنی جوانان مرد و زن زير 

c)  سال سن داشته  16و يا  15،  14دسامبر سال برگزاري مسابقات  31در تاريخ سال پسران و دختران: هر ورزشكاري كه  17گروه سنی زير

 باشد.

 سال سن داشته باشد. 14دسامبر سال برگزاري مسابقات،  31در يك مسابقه آزاد، تا تاريخ شركت براي  : يك ورزشكار 1توجه 

( تابع قوانين خاص مسابقات رجوع نمائيد B-3.1.2به بخش ) IPC: واجد الشرايط بودن، داشتن حداقل سن الزم براي شركت در مسابقات 2توجه 

 باشد. می

باشد كه در محدوده سنی مشخص شده در كالسبندي گروه سنی در يك گروه سنی ذيل اين قوانين می مسابقهورزشكار در صورتی واجد شرايط -2

رك ديگر امربوطه قرار داشته باشد. ورزشكار بايد قادر باشد مدرك معتبر در خصوص ميزان سن خود را از طريق ارائه يك گذرنامه معتبر يا هرگونه مد
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د، ارائه نمايد. ورزشكاري كه موفق به ارائه چنين مدركی نشود يا از ارائه آن خودداري نمايد، واجدالشرايط قه مجاز شمرده شبكه براساس مقررات مسا

 شركت در مسابقه نخواهد بود.

ضيحات:  شخص می نمايد؛ ليكن اغلب  رده هايهر چند اين قانون تو سنی جوانان براي سنی را م سابقات خاص تعيين كننده رده  قوانين فنی در م

آمده است. چنانچه اين افراد براي شركت در مسابقه پذيرفته شوند بايد با شرايط مشابه تعيين شده براي ساير  2در مسابقه است كه در توجه شركت 

  گروههاي سنی مسابقه دهند. 

 اي جنسيتیه هگرو

سيم می-3 ساس اين قوانين به گروه هاي مردان، زنان و جهانی تق سابقات برا شكل شوند. م ستاديوم و يا به  سابقه مختلط خارج از ا هرگاه يك م

اعالم می شود. هرگاه ماده جهانی به شكل جداگانه برگزار شود؛ برگزار شود؛ آنگاه نتايج زنان و مردان بطور جداگانه  4.8و  4.7محدود و طبق قانون 

 نتايج نيز تنها براي همان گروه اعالم خواهد شد. 

، جنسككيت وي مرد باشككد و قوانين اينB-4.5 بخشدالشككرايط شككركت در مسككابقات گروه مردان اسككت كه براسككاس ورزشكككار در صككورتی واج-4

 واجدالشرايط شركت در مسابقات براساس قوانين و مقررات باشد.

ساس -5 ست كه برا سابقات گروه زنان ا شركت در م شرايط  صورتی واجدال شكار در  سيت وي اين قوانين B-4.5 بخشورز شود و زن تلقی جن

 واجدالشرايط شركت در مسابقات براساس قوانين و مقررات باشد.

 ورزشكاري كه نتواند يا نخواهد از مقررات مربوطه تبعيت نمايد، واجدالشرايط شركت در مسابقات نخواهد بود.-6

سازي با يك شود كه زن و مرد همراه با هم و بدون جدا سابقاتی اطالق می  سابقات جهانی به م ضيحات: م سابقه می دهند و تو مواد امدادي ديگر م

  مختلطی را نيز دارند كه زن و مرد در يك تيم شركت دارند. 

 مسابقات مختلط 

سابقات جهانی-7 سيت و در معلوليت هاي مختلف( در م سابقه می دهند و يا در )تركيبی از هر دو جن ؛ در مواد امدادي كه مردان و زنان با يكديگر م

 موادي كه مردان و زنان در يك گروه جنسيتی طبق قوانين رشته ورزشی با يكديگر مسابقه می دهند. 

مواد زير در همه مجاز نيست. البته  شود، ادغام مواد ورزشكاران زن و مردو در تمام مسابقاتی كه در استاديوم برگزار می 4.7به استثناء قانون -8

 مجاز است.   B-3.1.2 a,bمسابقات به استثناء موارد مندرج در بخش 

a) سابقات مختلط سافت داخل  م ستاديوم در م شكاران يك و يا هر دو  ليكن تنها زمانی ،متر و بيش از آن 5111ا ست كه تعداد ورز مجاز ا

 ور جداگانه توجيه پذير نباشد. جنسيت هر يك از ورزشكاران در ليست نتايج درج جنسيت به حدي اندك باشد كه برگزاري مسابقه بط

 در چنين مسابقاتی و در همه شرايط ورزشكاران نمی توانند با جنسيت مخالف گام بردارند و يا از وي كمك بگيرند. می گردد. 

b) ستگاه بطور همزمان  ادرصبرگزار نمود. براي هر كدام از آنها كارت نتايج جداگانه  مواد ميدانی مردان و زنان را می توان در يك و يا چند اي

صورت  سيت و ب شكاران يك گروه جن سابقه با فراخوان همه ورز شود. هر دور م سيت نيز جداگانه اعالم می  شود و نتايج هر گروه جن می 

شند، قانون  سيت با شود. چنانچه از يك جن شد. هرگاه پرش هاي عمودي در يك در مورد همه آنها اعمال  24.17نوبتی انجام می  خواهد 

 د شد بدين ترتيب كه ميله بايد طبق اعالم قبل از مسابقه بطور مستمر باالتر رود. ناعمال خواه 26و  25قانون  ،برگزار شود ايستگاه
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ضيحات:  سابقات  4.8محتواي قانون تو سهيل در هدايت مواد ميدانی و در م ستاي ت ست 5111در را شود كه ؛ و متر و باالتر ا تعداد  زمانی اجرا می 

سازي دو جنسيت با مشكل مواجهكمی از ورزشكاران يك و يا دو جنسيت وارد مسابقات بزرگ می شوند و  بته شده است. ال بدليل جدول زمانی جدا

 دهند.  مسابقهجسمانی در مقابل مردان با داشتن پتانسيل بهتر بايد اين مضمون را ندارد كه زنان اين قانون محتواي 

 بدين شكل می باشد: متر و مسابقات باالتر 5111براي شفاف شدن موضوع؛ مسابقات مختلط در مواد ميدانی  

 ديه نيازي به داشتن مجوز تائيديگر از قوانين اجرايی سازمان حاكميتی تبعيت نمايند. )خواهند بود كه  جهانیدووميدانی پارا  مصوبدر صورتی 

 ندارند.( IPCدووميدانی پارا 

   را داشته باشند.  جهانیدووميدانی پارا كه تائيديه خواهند بود  جهانیدر صورتی تحت پوشش دووميدانی  B-3.1.2( Cطبق قانون)

 برگزار  بصورت مختلطارتفاع  پرش مسابقات موادمجاز نيست. در مواردي كه  IPCو مسابقات  IPCدر بازيهاي  B-3.1.2( a,bطبق قانون)

 كه در آن ميله بايد طبق يك سري توافقات صورت گرفته در كل زمان مسابقه به مرور باالتر رود.  اعمال خواهد شد 25قانون می شود، 

متر و  5111رجوع شود )با توجه به مسابقات سرعت  51.2به قانون  -البته محدوديت هايی نيز در تائيد ركوردهاي جهانی مسابقات مختلط وجود دارد

 جاده زنان(مسابقات  در رابطه با)  51.22ون باالتر( و قان

سابقه زنان را  51.22قانون  1نكته  شرايطی كه هر دوي مردان و راهنمايی الزم در مورد م ساختن زنان براي ثبت ركورد( در  ست )قادر  ارائه نموده ا

 رجوع نمائيد(.  2.21.3و  2.21.2زنان با يكديگر بتوانند مسابقه دهند )به قانون 

 : ثبت نام در مسابقات 5قانون 

 (142)قانون 

بقات توانند در اين مسامسابقات برگزار شده بر اساس اين قوانين فقط محدود به ورزشكاران واجد شرايط است. )فقط ورزشكاران واجد شرايط می-1

 شركت نمايند.(

 ثبت نام در مسابقات همزمان

ه چنين تواند بشود شركت نمايد، داور میاگر ورزشكاري در يك مسابقه دو و يك مسابقه ميدانی و يا چند مسابقه ميدانی كه همزمان برگزار می-2

د خو هايورزشكاري اجازه دهد براي يك دور همزمان يا براي هر پرش در پرش ارتفاع، خارج از نوبتی كه در شروع مسابقه به او اعالم گرديده حركت

ها )تالش ها(ي خود حاضر نباشد، هنگامی كه ورزشكار در دوره زمانی مجاز براي انجام حركت را انجام دهد. اما اگر بعدا ورزشكار براي انجام حركت

 شود. حضور نيابد به عنوان صرف نظر كردن او از انجام حركت تلقی می

شوند، در مواد ميدانی، سر داور نبايد به ورزشكار اجازه شركت در مسابقه ديگري را در می توجه: در مسابقاتی كه در بيش از سه مرحله )راند( برگزار

 مرحله فينال بدهد؛ ليكن انجام اين كار در خالل هر يك از راندهاي مقدماتی مجاز است.    

 خارج از نوبت اجازه شركت در يك ماده دور نمی توان بدليل تداخل يك ماده با مسابقه ديگر به ورزشكارآن است كه ين نكته امضمون توضيحات: 

)بدون توجه به تعداد راندهاي انتخابی(. چنانچه ورزشكاري در راند فينال حاضر نشود و قبال اين مسئله را اطالع رسانی ننموده باشد؛  انتخابی را داد

زمانی كه در زمان  ؛رجوع نمائيد 24.18شود. )به قانون  عنوان زمان ثبت شده براي وي لحاظ میزمان تخصيص داده شده براي وي می گذرد و آنگاه 

 تعويض ترتيب مسابقه به طور معمول انجام نمی شود(. 
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 ثبت نام مجدد پس از تغييرات كالس ورزشی

 در آن ،رجوع نمائيد.( چنانچه كالس ورزشكار در زمان ارزيابی كالسبندي تغيير نمايد B-3.1.2( a,b)به بخش) IPCدر همه بازيها و مسابقات -3

 می شود. ثبت نام وي مجددا صورت طبق تائيديه نماينده فنی 

كالسبندي  ه؛ يك نفر به نمايندگی از طرف وي و يا نماينده رسمی تيم فورا پس از اعالم نتيجچنانچه كالس ورزشكار در زمان كالسبندي تغيير نمايد

 نمايد. می نظر موافق خود را براي ثبت نام مجدد اعالم 

تنها در همان ماده اي )موادي( كه قبال ثبت نام نموده اند می توانند ثبت نام مجدد شوند.  ورزشكارانی كه در وضعيت ثبت نام مجدد قرار می گيرند

ثبت نام مجدد را نداشته باشد؛ وي می تواند درخواست ثبت نام براي يك ماده قابل  بدليل برگزار نشدن مسابقه امكانچنانچه در ماده اي كه ورزشكار 

 اجرا در كالس بازبينی شده را بدهد. 

طبق سئله و اين م در زمان مسابقه و يا بدليل اعتراض تغييراتی داشته باشد بررسیجريان برگزاري مسابقه، كالس ورزشكار ممكن است پس از در 

ثبت نام  در همان مسابقه قبلی خودبر روي نتيجه، ركورد و جايگاه ورزشكار تغيير نمايد. چنانچه ورزشكار در ساير مواد كالس اين قوانين  52.4قانون 

 وي را می توان با توجه به تائيديه نماينده فنی در آن دسته از كالس هاي بازبينی شده ثبت نام نمود. ؛ آنگاه نموده باشد

 معيارهاي زير پس از تغيير كالس ورزشكار و در زمان ثبت نام مجدد مورد توجه قرار گيرند: ضيحات: تو

 شده باشد.  رعايتحداقل شرايط مورد نياز براي تخصيص كالس جديد ورزشی 

 كالس جديد ورزشی برگزار شود. ماده )مواد( 

 حداكثر ثبت نام ورزشكاران هر كشور رعايت شود.  

 مربوطه هنوز آغاز نشده باشد. مسابقات مواد

 برنامه زمانی مسابقات دستخوش تغييرات نشود.

 عدم شركت در مسابقه

مراجعه شود(، يك ورزشكار از تمام مسابقات مواد بعدي )شامل ديگر موادي كه ورزشكار به  B-3.1.2 a/b)به قسمت  IPCدر كليه مسابقات -4

 طور همزمان در آن شركت دارد(، از جمله امدادي ها، محروم خواهد شد:

a) زشكار ن ورنمايد، اما بعد از آن، ايدر صورتی كه در آخرين تاييديه شركت در مسابقه مشخص شود كه يك ورزشكار در ماده اي شركت می

 موفق به حضور در آن مسابقه نشود.

 توجه: زمان قطعی براي آخرين تاييديه ثبت نام شركت كنندگان بايد قبال تعيين و منتشر گردد.

b) .ورزشكاري جهت شركت در دورهاي بعدي در يك دور مقدماتی يك ماده انتخاب شده است، اما بعدا نتواند در دورهاي بعدي شركت كند 

c) رزشكار و يا راهنماي همراه وي در مسابقه در حكم ناتوانی در رقابتی شرافتمندانه با تالش صادقانه است. سرداور مربوطه در اين شركت نكردن و

 يابد. می گيري خواهد كرد و نام ورزشكار در نتايج رسمی انعكاس مورد تصميم

و يا در غياب مسئول پزشكی گواهی پزشك  2.2پزشكی طبق قانون  هرچند گواهی پزشكی صادر شده بر مبناي معاينات صورت گرفته از سوي مسئول

رزشكار وتعيين شده از سوي كميته برگزاري بعنوان مدرك كافی براي عدم توانايی دونده / راهنما بدليل آسيب جسمی / جراحت مورد قبول است. هرچند 
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ی )براي مثال عواملی كه از حيطه اختيارات ورزشكار فراتر می باشند براي بتواند در ساير مسابقات همان روز شركت نمايد. پذيرش ساير داليل توجيه

 مثال بدليل مشكالت سيستم حمل و نقل( در حوزه اختيارات نماينده فنی می باشد.    

d)  به اتاق حضور و غياب اطالع نمی دهد.  5-5قانون  بر خالفورزشكاري كه 

( و يا در نبود او، مسئول پزشكی كميته برگزاري 2/2ارائه گواهی پزشكی بر اساس معاينات پزشكی، كه يك مسئول پزشكی منصوب )بر اساس قانون 

واند تتواند دليل كافی براي شركت نكردن ورزشكار و يا راهنماي همراه وي به دليل بيماري يا جراحت باشد؛ حتی اگر ورزشكار  بصادر كرده است، می

هاي ديگر در روز بعد از آن مسابقه شركت نمايد. ديگر داليل موجه )يعنی عواملی كه به شخص ورزشكار مربوط نباشد مانند مشكلی در در رشته

 سيستم حمل و نقل بازي ها( نيز براي نمايندگان فنی قابل قبول است. 

را در جلوي نام  DNFحرف اختصاري  5.4cبداليل موجه ترك نموده است فورا طبق قانون  هر گاه داور مطلع شد كه ورزشكار مسابقه راتوضيحات: 

ه بداليل در مواردي كمی شود.  پيگيري ويو بررسی درخواست اعتراض نماينده ورزشكار مربوطه توجه به با تصميم گيري هرگونه وي درج می نمايد. 

       جداگانه مسئله را پيگيري می نمايد.  پزشكی اين اتفاق روي داده است قانون به شكل

 عدم مراجعه به اتاق اعالم 

 در اتاق اعالم حاضر نشود از مسابقه اخراج اعالم شده ي در زمان مقرر و طبق جدول زمانی ، چنانچه ورزشكاربه استثناء موارد ذيل -5

)چنانچه داور  مورد اين مسئله تصميم گيري می نمايدداور مربوطه در سر قيد می شود.  DNSدر برگه نتايج حرف اختصاري می شود. 

 موارد ثبت شده در نتايج رسمی قيد خواهند شد. فورا تصميم گيري ننمايد؛ ورزشكار می تواند تحت اعتراض همچنان مسابقه دهد( و 

رنامه بحمل و نقل رسمی و يا اشتباهاتی كه در  مانند مشكالتی كه در ناوگان نداده باشدداليل قابل توجيه )همانند عواملی كه از سوي ورزشكار روي 

 پس از اخذ تائيديه مورد توافق داور نيز قرار می گيرد و ورزشكار می تواند در مسابقه شركت نمايد. وجود داشته است(  اتاق اعالم

ه است. اين به معناي آن نيست كه وي توضيحات: همانطور كه در قوانين ذكر شده است ورزشكار ملزم به اعالم حضور طبق جدول زمانی اعالم شد

شكاري زبيرون اتاق حضور و غياب بايستد. داور مربوطه در مورد حضور ورزشكار در اتاق حضور و غياب تصميم گيري می نمايد. همچنين وي در مورد ور

چنانچه فورا نتوان در مورد اين مسئله يد. كه مدعی است در زمان مقرر حاضر بوده و داليل توجيهی براي حضور خود دارد نيز تصميم گيري می نما

وي هر لتصميم گيري نمود به ورزشكار اجازه انجام مسابقه را بطور مشروط می دهد )نتيجه مسابقه نهايی نخواهد بود(. شايان ذكر است چنانچه در ج

 6.21طبق قانون  DNS) درج عالمت اختصاري  ساير مواد ديگر  نيز حذف می گردد.شركت در درج شده باشد وي از  DNSورزشكار عالمت 

    خواهد بود(.

 

 

 

 

زات و تجهيقوانين  تبعيت ازعدم هاي سينه ورزشكاران، اندام اورتز، پروتز، ماسک چشم، ها و شماره: البسه، كفش6قانون 

 كاله ايمنی
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 (143)قانون 

 البسه 

. البسه ددر كليه مواد مسابقات ورزشكاران و راهنمايانشان از البسه اي استفاده كنند كه تميز بوده و طوري طراحی شده باشد كه قابل اعتراض نباش-1

 از جنسی باشد كه حتی در زمان خيس شدن بدن نما نگردد. يك ورزشكار نبايد لباسی را كه مانع ديد داوران است، بپوشد. 

هاي متحدالشكل مورد تائيد سازمان حاكميتی ملی خود را به هنگام شركت در مسابقه بپوشند. در اين مورد، مراسم ، ورزشكاران لباسدر صورت امكان

 شود. اهداء مدال يا هر مرحله از اين گونه مراسم بخشی از مسابقه محسوب می

   .ران چسبيده )به بدن( باشد و نبايد گشاد بوده و مانع ديد داوران شود: در مواد پرتابی نشسته در دايره پرتاب داخل حفاظ، لباس ورزشكا1 توجه

لباس ورزشكاران نامناسب باشد داوران از آنها می خواهند تا لباس خود را پيش از وارد شدن ورزشكاران به زمين مسابقه، در صورتی كه توضيحات: 

به ورزشكار هشدار داده و بر حسب مورد كارت زرد و يا قرمز را به تعويض نمايند. چنانچه ورزشكاري از الزامات تعيين شده داور سر بازند؛ داور مربوطه 

 وي نشان خواهد داد. 

       تا لباس خود را مرتب نمايند بطوري كه داوران نوع نشستن آنها بر روي صندلی پرتاب را به سهولت نظاره نمايند.  هنداز ورزشكاران می خواداوران از 

ن رفتار طبيعی براي ايتكه اي از لباس خود را در بياورد مثال پس از اتمام مسابقه ركابی خود را در بياورد؛ بطور به شكل نامناسب هرگاه ورزشكاري 

در برگه نتايج نشان داده می شود. چنانچه اين كار براي مرتبه  YCبا حرف اختصاري  8.2رت زرد دريافت می نمايد. اين مسئله طبق قانون خود كا

 YRCدر برگه نتايج وي حرف اختصاري  8.2كارت زرد دوم صادر شده و در ادامه كارت قرمز به وي نشان داده می شود و طبق قانون  دوم تكرار شود

 ثبت می شود. 

 كفش ها

 توانند با پاي برهنه و يا با يك كفش يا با دو كفش مسابقه دهند. شركت كنندگان می-2

وند كه ها به گونه اي ساخته شباشد. به هر حال بايد كفشهدف از پوشيدن كفش در مسابقه، دادن پوشش، پايداري و گير بهتر پاها بر روي زمين می

ضافی  شكاران كمك ا شنه پا مجاز میبه ورز ستفاده از يك بند دور پا ضافی بكند. ا شكار كمك ا شد كه به ورز شامل تكنولوژي نبا شد. ننموده و  با

مورد تاييد قرار گيرد. كفش ها بصورتی باشند كه بطور وسيع در همه مواد سرعتی براي همه ورزشكاران  جهانیهاي مسابقه توسط دووميدانی كفش

  دووميدانی در دسترس باشد.

 : تغيير و تنظيم كفش براي تطابق پاي ورزشكار در صورتی مجاز است كه قوانين كلی مربوطه رعايت گردند. 1توجه 

شده و در 2توجه  سی ارجاع  ضوع براي برر شد؛ مو شته با شرايط مندرج در قوانين را ندا سابقه  ستفاده در م ستندات نوع كفش مورد ا : چنانچه طبق م

 صورت عدم رعايت مفاد قانونی؛ استفاده از كفش مذكور در مسابقه ممنوع خواهد بود. 

 ر مسابقاتد براي مثال بدليل كجی پا نياز به كفشی دارد كه شرايط تعيين شده ؛ی باشددر مواردي كه ورزشكار داراي معلوليت خاصی متوضيحات:  

 مجاز است.  ،سبب برتري ورزشكار نشودكفش اين را ندارد. چنانچه 

 

 هاي كفشتعداد ميخ



46 

 . نمودتا يازده ميخ استفاده حداكثر توان می / پاشنه پروتزدر كف كفش -3

 اندازه ميخ ها

شنه يا كف پا بيرون آمده نبايد از -4 شی از هر ميخ كه از پا شد، مگر در پرش ارتفاع و پرتاب نيزه كه نبايد از  9طول بخ شتر با ميليمتر  12ميليمتر بي

شد. اين ميخ شتر با ضخامت( معادل بي سر پنجه، داراي قطر ) صف طول خود تا  شوند كه حداقل براي ن ساخته  شند. ميليمتر می 4ها به گونه اي  با

 چنانچه سازنده پيست و يا مسئول استاديوم حداقل اندازه ديگري را مد نظر داشته باشد، نظر آنها الزم االجراست.  

 هاي كفش ورزشكاران سازگاري الزم را براي رعايت قانون داشته باشد.    نكته: سطح پيست با ميخ

 مسابقات بطور معمول لحاظ شده اند.  اندازه طول ميخ هاي كفش در راهنماي الزامات فنیتوضيحات: 

 كف كفش و پاشنه آن

تواند داراي شيار، فرورفتگی، برجستگی و يا تيغه باشد اما به اين شرط كه جنس آن با قسمت كفی پا يكی باشد. در پرش كف يا پاشنه كفش می-5

ضخامت كف كفش نبايد از  شنه در پرش ارتفاع نبايد از  13ارتفاع و پرش طول  ضخامت پا شد. در مواد ديگر كف و  19ميليمتر و  شتر با ميليمتر بي

 هاي متفاوتی داشته باشند. توانند ضخامتاشنه كفش میپ

اال و هر نوع هاي گفته شده در بتوجه: ضخامت كف و پاشنه يعنی فاصله ميان باالترين قسمت داخلی تا پايين ترين قسمت خارجی، كه شامل قسمت

 شود. يا شكلی از كفی داخلی كفش را شامل می

 هاي اضافی و داخلی كفشقسمت

ستفاده كند كه بر ضخامت كفش بيش از مقدار مجاز بيفزايد و يا طبق -6 شده، ورزشكار نبايد از هيچ وسيله اي در داخل يا بيرون كفش ا مجوز داده 

 كند، امتيازاتی بدهد كه او از اجراء قانون باال به دست نياورده باشد.به شخصی كه آن را به پا می

ضيحات:  شد در موارديتو شاره  شد همانطور كه ا صی می با شكار داراي معلوليت خا شرايط  ؛كه ورز شی دارد كه  براي مثال بدليل كجی پا نياز به كف

 مجاز است.استفاده از آن در مسابقه تعيين شده در مسابقات را ندارد. چنانچه اين كفش سبب برتري ورزشكار نشود، 

 هاي سينه ورزشكارشماره

كه در طی مسابقه قابل رويت بوده و يكی در پشت و يكی در جلوي سينه ورزشكار نصب گردد. تنها  براي هر شركت كننده دو شماره تهيه گردد-7

توان به جاي اسككتفاده از شككماره، از نام تواند از يك شككماره در جلوي سككينه يا پشككت لباس اسككتفاده نمايد. میدر ماده پرش ارتفاع شككركت كننده می

سايی هويت شنا شكاران يا ديگر اطالعات  صوص ) ورز ستفاده میbibروي جليقه مخ شماره ا ستفاده كرد. چنانچه از  شماره ( ا شماره آنها با  شود، 

ه ب اختصاص داده شده ورزشكار در استارت ليست و يا برنامه مسابقات يكسان باشند. اگر ورزشكار در طی مسابقه گرمكن پوشيده است، شماره سينه

 همان طريق باال نصب گردد.

 ويلچر سرعت نصب شده باشد.فريم  كنار درو يا در پشت ويلچر مسابقه يا صندلی پرتاب شماره ها بطور واضح  يكی از: 1 توجه

   : ورزشكاران اجازه ندارند به جاي زدن شماره سينه در روي سينه و يا پشت خود آن را بر روي پاي خود بچسبانند.  2توجه 
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ستفاده شود و نمی توان آنها به همان گونه كه چاپ شده اند اين شماره-8 ها را بريد يا تا كرده يا به هر شكلی از ديده شدن آن جلوگيري كرد. در ا

شماره ستقامت اين  سوراخها را میدوهاي ا شود، ولی اين  سوراخ كرد تا به گردش هوا كمك  سوراخ  سمتتوان  شده از ها نبايد روي ق شته  هاي نو

 ها باشد.حروف يا شماره

ستم -9 سي سابقه از  ستفاده می Photo Finishاگر در م شمارهشود، برگزار كننده میا ستفاده از  شكاران را ملزم به ا ضافی از نوع تواند ورز هاي ا

 چسبان بنمايد كه در قسمت جانبی شورت خود نصب نمايند. 

 هاي اضافی روي كاله ايمنی نصب شود.شمارهدركليه مسابقات انفرادي و مسابقات تيمی داخل پيست و جاده اي ويلچري اين توجه: 

 اي مجاز نيست بدون شماره و/يا هرنوع شناسايی هويت در مسابقه شركت كند.در هيچ مسابقه اي هيچ شركت كننده-11

 چنانچه ورزشكار بهرترتيبی اين قانون را رعايت ننمايد و -11

a از دستور داور مربوطه سرپيچی نمايد؛ و يا : 

b ،شود.می از مسابقه اخراج : در مسابقه شركت نمايد 

انتظار می رود در صورت امكان داوران نحوه اعمال محروميت آن را مشخص نموده است.  6.11رعايت نگردد؛ قانون  6توضيحات: چنانچه مفاد قانون 

شكار را به تبعيت از قوانين راهنمايی نمايند و عواقب تخطی از قانون را ب شكاري يك جنبه از قانون در مربوطه ورز ه وي اعالم نمايند. ليكن هرگاه ورز

سابقه  شكار نمايد.  رعايت ننمايدرا خالل م شد آنگاه می تواند اقدام به اخراج ورز سر نبا شكار مي سوي ورز ست رعايت قانون از  لبته او براي داور درخوا

ستاديوم( و داوران )در مواد ميدانی(  ست و خارج از ا ستارتر )در مواد پي شكار را به كمك داوران ا صور آ شند و هر گونه ق شيار با سبت به اين موارد هو ن

 سرداور مربوطه گزارش دهند.

 پروتز )اندام مصنوعی( 

( و اختالف طول Dysmeliaبدن )براي مثال قطع عضو،  انیتحتاندام ورزشكاران داراي نقص عضو در قسمت  T/F61-64در كالس هاي -12

 رجوع شود(  جهانیدووميدانی پارا ضميمه يكی از قوانين و مقررات كالسبندي  2-1-7و  2-1-4-1زم به بخش براي رعايت حداقل معيارهاي ال)پا 

جويی و نقض  برتري ی نبايد سببچنين قطعاتاستفاده از از پروتز استفاده نمايند.  براي حفظ تعادل دو پاي خود و حالت متوازن بدن در حين مسابقه

 شود.  B-7.1قوانين مندرج در بخش 

را  T/F61-64انجام داده است و در نتيجه كالس هاي جديد بازنگري را بر روي قوانين و مقررات كالسبندي  جهانیدووميدانی پارا توضيحات: 

 ( و اختالف طول پا Dysmeliaتحتانی )براي مثال قطع عضو، اندام ايجاد نموده است. اين كالس ها مختص ورزشكاران داراي نقص عضو 

   معيارهاي حداقل معلوليت را داشته باشند و با پروتز مسابقه دهند. ورزشكاران اين كالس البته در صورتی كه  ؛می باشد

a) اران ورزشكاران كالس هاي در مواد دو و جاده ورزشكT61-64  تحتانی مسابقه می دهند و ملزم به استفاده از اين اندام پروتزهاي همراه با

 قطعات می باشند. قصور در تبعيت از اين قوانين منجر به اخراج ورزشكار از مسابقه می شود. 

؛ بنابراين ورزشكار مسابقه و جاده، استفاده از پروتزهاي اندام تحتانی الزامی است دودر مواد  T61-64توضيحات: براي ورزشكاران كالس هاي 

 )مسابقات( خود را به پايان برساند. )براي مثال دور انتخابی، نيمه نهايی و فينال( كه با پروتز مسابقه می دهند. 
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 عمل می كند و در قسمت هاي تحتانی و فوقانی بدن نصبن پروتز به عنوان يك وسيله مصنوعی براي جبران كاستی اعضاء بد ،طبق تعريف كلی

زمانی كه مسابقه استارت زده شد؛ ورزشكارانی كه داراي خواهند شد. براي همين منظور  نيز می شود. چنين قطعاتی سبب افزايش طول بدن

   پروتز از خط پايان بگذرد از مسابقه اخراج می شود. بدون از خط پايان رد شوند. چنانچه ورزشكاري با پروتز پروتزهاي اندام تحتانی هستند بايد 

bدر مواد ميدانی ورزشكاران كالس )T/F61-64  قبل از استارت ماده مربوطه، ورزشكار داور خود پروتزهاي اندام تحتانی انتخابی است.  استفاده از

ط از زمان استارت تا خدر تمام مسابقات خود چنانچه ورزشكار قصد مسابقه دادن با پروتز را داشته باشد؛ وي بايد مطلع می نمايد. را از اين موضوع 

 آنگاه ركورد وي مردود خواهد بود. پايان با پروتز بدود. چنانچه اين كار صورت نگيرد؛ 

قصد استفاده از پروتز اندام تحتانی را داشته باشد )براي مثال در پرش ارتفاع و طول(، داور توضيحات: زمانی كه ورزشكار در نوبت مسابقه خود 

    را در آن ماده خاص كنترل می نمايد.  27.14و  25.7مربوطه موارد قانونی 

سب T/F61-62در كالس هاي -13 شده بر روي پا طبق قوانين و مقررات كال صب  شكار همراه با پروتز ن  نیجهادووميدانی پارا ندي قد واقعی ورز

 . اوران اتاق اعالم سنجيده می شود( فراتر رود. قد ورزشكاران توسط دMASHنبايد از حداكثر قد مجاز استاندارد )

در جلوي نام وي در ليست  6.21طبق قانون  چنانچه ورزشكاري از اين قوانين قصور نمايد آنگاه ورزشكار اجازه شركت در مسابقه ماده خود را ندارد و

 قيد می شود.  DNSنتايج حروف اختصاري 

 توضيحات: ركوردهاي جهانی و منطقه اي 

 می باشند.  51.11قانون  1توجه طبق  T61-62به منظور تائيد ركوردها؛ همه ركوردهاي جهانی و منطقه اي ورزشكاران در كالس هاي 

ا ب و ورزشكارانی كه در دامنه حركتیورزشكاران داراي معلوليت عضالنی در قسمت اندام فوقانی براي  F45-46و  T45-47در كالس هاي  -14

ضميمه قوانين و مقررات كالسبندي  2-2-1-1و  2-1-4-2و  2-1-5-2-1و  2-1-6-2-1محدوديت روبرو هستند )حداقل شرايط الزم در بخش 

  است.   ختيارياز پروتز در اندام فوقانی ا ( استفادهآمده است.  جهانیدووميدانی پارا 

a)  در مواد جاده و پيست، ورزشكاران كالس هايT45-47  ملزم هستند با پروتز كه با پروتزهاي اندام فوقانی می توانند مسابقه دهند؛ ورزشكاران

 شود.  مسابقه را به پايان برسانند. قصور در رعايت اين مسئله منجر به اخراج ورزشكار از مسابقه می

فوقانی در حين مسابقات مواد جاده و پيست استفاده نمايد )براي مثال دور انتخابی( آنگاه اندام توضيحات: چنانچه ورزشكاري بخواهد از پروتزهاي 

 فوقانیاندام  ستفاده از پروتزوي ملزم است تا مسابقه را با پروتز به پايان برساند. از آنجائيكه استفاده از آن اختياري است، ورزشكار می تواند در مورد ا

  متر(.  111در مسابقه بعدي تصميم گيري نمايد )براي مثال در نيمه نهايی و فينال 

 از خط پايان با پروتز رد هرگاه استارت مسابقه زده شد، ورزشكاري كه با پروتز اندام فوقانی مسابقه می دهد  a 6-12پيرو قانون طبق توضيحات 

 شود. چنانچه ورزشكاري بدون پروتز مسابقه را به پايان برساند از مسابقه اخراج می شود. می 

b)  در مواد ميدانی، ورزشكاران كالس هايT45-47  وF45-46  .قبل از استارت ماده مربوطه، استفاده از پروتزهاي اندام فوقانی اختياري است

ز يان با پروتورزشكار ملزم است تا داور را در جريان كار قرار دهد. چنانچه ورزشكار از پروتز استفاده نمايد بايد در همه دورها از استارت تا خط پا

 قصور در انجام اين كار منجر به اخراج ورزشكار می شود. بدود. 
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اور دوضيحات: زمانی كه ورزشكار در نوبت مسابقه خود قصد استفاده از پروتز اندام تحتانی را داشته باشد )براي مثال در پرش ارتفاع و طول(، ت

    را در آن ماده خاص كنترل می نمايد.  27.14و  25.7مربوطه موارد قانونی 

 اورتز

سمت  T32-34/F31-34, T/F35-38, T/F42-44, T51-54/F51-57در كالس هاي -15 ضو در ق تحتانی با اندام كه داراي نقص ع

 معلول هستند استفاده از اورتز اختياري است. عضو  2

ورزشكككاران داراي نقص عضككو در  T32-34/F31-34, T/F 35-38, T45-47, F45-46, T51-54/ F51-57در كالس هاي -16

 قسمت فوقانی استفاده از اورتز اختياري است. 

ستفادهبراي و-17 ستند ا شكارانی كه داراي معلوليت در اندام تحتانی و فوقانی ه  و  6.14 و 6.12كمكی به غير از موارد مندرج در قوانين  تاز ادوا رز

 ممنوع است. براي تسهيل در دويدن  6.16و  6.15

ضيحات شكاران T/F42-44كالس هاي در  1396ديماه  11: حداكثر تا تاريخ تو سابقه می دهند. با يكديگر و بدون پروتز  پروتز داراي ورز طبق م

 سبب برتري جويی در مواد پيست می شود. نتايج اخير استفاده از پروتز 

 ماسک چشم )عينک( 

شكاران كالس-18 ستفاده نمايند. عينك تيره  T/F11هاي ورز سب آن در تمامی مواد دو و/ يا ميدانی ا شده يا جايگزين منا بايد از عينك تيره تاييد 

ستفاده ورز صفانه  مورد ا سئول فنی مربوطه مورد تاييد قرار گرفته و به عقيده او اين عينك تيره بتواند به طور من سط م كار قرار شيا جايگزين آن تو

تواند عينك آفتابی ورزشكككار يا جايگزين آنها را در هر زمانی از جمله بالفاصككله قبل از م را داشككته باشككد.( مسككئول فنی مربوطه میگيرد )كارآيی الز

 شروع و بعد از پايان مسابقه كنترل و بازرسی نمايد. 

ماده بر  آن ورزشكار از اتاق فراخوان تا پايان مسابقهاز زمان خارج شدن  و يا هر وسيله جايگزين /عينك آفتابیماسك روي چشم و: چشم بند 1نكته 

در ماده ميدانی و تا پايان همه پرتاب ها اين شرايط اعمال  در خصوص ماسك روي چشم / عينك آفتابی )بجز چشم بندها( .روي چشم ورزشكار باشد

كار مجاز ورزشبردارند.  در مسابقه بندها( را بين تريل ها  در مواد ميدانی ورزشكاران می توانند ماسك روي چشم/ عينك آفتابی )بجز چشممی شود. 

شكاري كه چشم بند خود را پيش از خروج از زمين بردارد براي اولين مرتبه  سابقه نيست. ورز شتن چشم بند تا زمان خروج از محوطه م ارت كبه بردا

   دن كارت قرمز وي را از مسابقه اخراج می نمايد. داور به شكل معمول با نشان دازرد از داور دريافت می نمايد. براي بار دوم 

قانونی  طبق الزامات و حتی جايگزينی آنها و رعايت شرايط الزم براي نحوه استفاده از آنها /عينك آفتابیبستن چشم بند، ماسك روي چشم: 2نكته 

در  6.21طبق قانون در نتيجه می شود. چنانچه ورزشكاري از اين قانون تخطی نمايد اجازه شركت در مسابقه را ندارد و  از وظايف ورزشكار محسوب

    قرار می گيرد. "DNS"ليست نتايج در جلوي نام وي حرف اختصاري 

 : در مواد جاده بستن چشم بند توسط ورزشكاران ضرورتی ندارد. 3نكته 

صور در تبعيت از الزامات اين قانون  ضيحات: ق شد. متو شكار خواهد  شند كه در اتاق اعالم داوران نجر به اخراج ورز شته با البته نمايندگان فنی توجه دا

روي چشمان در مدت زمان برگزاري مسابقه همچنان چشم بند بر رجوع شود( و ورزشكاران  2.24چشم بند ورزشكار را كنترل نموده باشند )به قانون 
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د بدون نمی توانن بگيرد. داور و سرداور مسابقهآنها قرار داشته باشد. چنانچه ورزشكار بخواهد چشم بند را از روي چشم خود بردارد؛ بايد اجازه اين كار را 

 دليل موجه اجازه اين كار را بدهند. 

شم بند  ستارت و از لحظه ورود به هر چند بطور معمول چ شكاران باقی بماند؛ اما در برخی مواد ميدانی در خط ا شمان ورز سابقه بايد بر روي چ  وكل م

هرگاه ورزشكار خواهان انجام اين كار باشد؛ سرداور و يا بردارد.  می تواند چشم بند را از روي يكی و يا هر دو چشم خودورزشكار  بين مسابقهزمان  رد

 يا دستيار وي قبل از شروع مسابقه بعدي اطمينان حاصل نمايند.  ورزشكار و برداشته شدن آن توسطاز داور بايد 

 اين مسئله همچنين افتادن قصور در گذاشتن چشم بند به شكل صحيح بر روي چشمان ورزشكار منجر به اخراج ورزشكار از مسابقه می گردد. 

 شامل می شود.  چشم بند در حين مسابقه مواد پيست را نيز

 باند )حلقه( 

دوند. با يك حلقه ويژه ارتباط دونده و راهنما  می T11-12بهمراه يك دونده راهنما مسابقه می دهد، ورزشكاران كالس در زمانی كه ورزشكار  -19

شد. چنانچه ورزشكاري از اين قانون تخطی نمايد آنگاه ورزشكار طبق قانون  6.21شرايط اين حلقه بايد طبق قانون  قه اجازه شركت در مساب 6.21با

 درج خواهد شد.   " DNS"را ندارد و در ليست نتايج در جلوي نام وي حرف اختصاري 

 : تنها يك حلقه در زمان برگزاري مسابقه توسط ورزشكار و راهنماي وي استفاده می شود. 1توجه

ورزشكار و راهنماي وي نبايد دست، مچ و يا : در زمان برگزاري مسابقه ورزشكار و راهنماي وي تنها از طريق باند به يكديگر متصل هستند. 2توجه 

  بطوري كه باند وسيله اي زائد تلقی گردد.    ساير قسمت هاي بدن يكديگر را بگيرند

 : چنانچه در خالل مسابقه باند آنها پاره گردد آنگاه ورزشكار از مسابقه اخراج خواهد شد. 3توجه 

ست كه حفظ حلقه در زمان مسابقه با ورزشكار می باشد و چنانچه حلقه پاره شود آنگاه طبق شفاف نمودن اين موضوع ا 2منظور از نكته توضيحات: 

 ورزشكار از مسابقه اخراج می شود.  7.9قانون 

كروي  داراي دو گره به شكل اين حلقه از يك جنس غير كششی باشد و نبايد انرژي را ذخيره نمايد و يا سبب برتري در عملكرد ورزشكار شود. -21

 شكل و يك بخش ميانی می باشد كه از دو طرف به دو بست حلقوي منتهی می شود. 

a شش كامل صله بين دو نقطه در حالت ك ست حداكثر فا شد. در مواد جاده حداكثر طول بين دو نقطه در حالت  31( در مواد پي سانتی متر می با

 سانتی متر مربع می باشد. در اتاق فراخوان هر يك از باندها در حالت بيشترين كشش اندازه گيري می شوند.  51كششی 

bند نبايد باز شوند. استفاده از سيستم  قفل در گره ها مجاز است البته بطوري كه ورزشكار بتواند به راحتی اندازه گره ( گره هاي انتهايی دو سر با

صله بين دو گره حداقل  صله بين دو گره را كاهش دهد. فا شد كه فا صورتی با ستفاده از قفل نبايد ب ست خود تنظيم نمايد. ا سانتی متر  11را با د

ست و بايد در حال شد. گره هاي هر طرف باند حداقلا صله بين دو گره كامال از دو گره متمايز با شود. رنگ فا سبه  شش محا يك  ت حداكثر ك

 سانتيمتر قطر داشته باشند. 

cباند  ن( در هيچ زمانی در حين مسابقه ورزشكار و يا راهنماي دونده مجاز به گرفتن گره هاي انتهايی و يا ميانی باند بصورتی كه سبب كوتاه شد

 شود را ندارد.   

 چنانچه ورزشكار و يا راهنماي وي از اين قوانين تخطی نمايد؛ هر دو آنها )ورزشكار و راهنما( از مسابقه اخراج می شوند. 
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  : مشخصه هاي باند2شكل    

 

ضيحات: شاهده و  تو شان می دهد. داوران اتاق اعالم  مطلوبنمودار فوق حداقل و حداكثر طول قابل م ست و جاده را ن سابقات مواد پي در همه م

 اطمينان الزم را حاصل می نمايند.  6.19و  6.21بازرسی الزم را انجام داده و از صحت اندازه حلقه از قوانين 

 عدم تبعيت از قوانين تجهيزات

( چنانچه ورزشكككاري از قوانين مربوط به تجهيزات تبعيت ننمايد )منظور b( و )B – 3.1.2 (a) به بخش  IPCدر همه بازي ها و مسككابقات  -21

 آنگاه از شركت در مسابقه ماده خود محروم خواهد شد. فريم هاي ويلچر سرعت، صندلی پرتاب، پروتز، حلقه و چشم بند و ماسك چشم می باشند( 

سرداور اتاق اعالم ) و شرايطی  ساير داوران مربوطه( به  در چنين  ست نتايج حرف يا  شان می دهند و در جلوي نام وي در لي شكار كارت زرد ن ورز

 درج خواهد شد.  " DNS"اختصاري 

 ( .DNS+YC 6.13اين مسئله در نتايج رسمی ورزشكار و با استناد به قانون مربوطه درج خواهد شد. )براي مثال اينطور قيد می شود: 

  خود برخوردار می باشد. مسابقه شركت در ساير ماده هاي  از حق 5.5ورزشكار طبق قانون  در چنين شرايطی

شكاري  شرايطی چنانچه تجهيزات ورز شد. در چنين  سابقه محروم خواهد  شركت در آن م شد آنگاه وي از  سابقه ماده بعدي با فاقد الزامات قانونی م

مز به وي داده می شككود و در نتيجه ورزشكككار از شككركت در سككرداور اتاق اعالم به ورزشكككار كارت زرد دوم را نشككان می دهد و بالفاصككله كارت قر

 مسابقات مواد بعدي مسابقه محروم خواهد شد.  

سط داور مربوطه  6.21ضوابط مندرج در قانون  صوص دادن كارت زرد و قرمز تو ست / و يا و در خ ستارت زده ا شكار ا همچنين در مواقعی كه ورز

 اعمال می گردد.   نيز نقض قوانين تبعيت از تجهيزاتمسابقه را به پايان رسانده است بدليل 

 

 تحت اين شرايط و در زمانی كه تجهيزات همراه ورزشكار شرايط الزم را طبق قانون ندارد و همچنين براي رعايت قوانين، توصيه توضيحات: 

   دهد.انجام طبق توالی مذكور می شود سرداور اتاق كارت زرد و قرمز را 
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 یهاي ايمنكاله

 T51-54و   T32-44هاي هاي ايمنی كالسكاله-22

هاي ايمنی در تمامی مسابقات ويلچررانی پيست و جاده انفرادي تيمی الزامی است. اين كاله ايمنی داراي يك پوشش حفاظتی سخت استفاده از كاله

 Snellb-84/90/95 ،BSI 6863 ،EN1078المللی مورد تأييد برخودار باشد. مانند استانداردهاي باشد كه از استاندارد ايمنی بين

 

 به ورزشكاران كمک رسانی: 7قانون 

 (144)قانون  

 كمكها و معاينات پزشكی 

2. 

a) تواند توسط مسئولين پزشكی منصوب شده از طرف كميته برگزاري كه به وسيله لباس، انجام معاينات/معالجات پزشكی و/يا فيزيوتراپی می

شناخته می صوص  شود و يا در محلجليقه يا بازوبند مخ سابقه انجام  سط شوند در محوطه م شده خارج از محوطه بازي و تو هاي از پيش تعيين 

تاييد شده نماينده پزشكی يا نماينده فنی كه اختصاصا براي اين منظور تعيين شده اند، انجام گيرد. در هيچ كدام از اين دو حالت، پرسنل پزشكی 

شخص ديگري، خواه در سوي هر  شده، تاخير بيفتد. چنين حضور يا كمكی، از  شكار در نوبت تعيين  سابقه و يا انجام حركت ورز  نبايد در انجام م

 ود.    شكنند، كمك محسوب میيا بالفاصله قبل از مسابقه، زمانی كه شركت كنندگان اتاق فراخوان )اتاق اعالم( را ترك میطی مسابقه 

b)  چنانچه كادر پزشكی و يا پزشكی كه عضو كادر پزشكی رسمی است و داراي بازوبند و عالئم مشخصه و جليقه و ساير عالئم خاص است

 ن ابتداي مسابقه دهد، ورزشكار از دستور تبعيت نموده و از زمين بيرون رود.  تشخيص به خروج ورزشكار از هما

شود زيرا طبق قوانين و مقررات زمان برگزاري توجه: محوطه مسابقه كه محدوديت هايی براي حضور اشخاص دارد نيز مشمول اين مسئله می

 شكاران در حال مسابقه و پرسنل مسئول است.   مسابقه، محوطه مربوطه داراي محدوديت هايی براي ورود و دسترسی ورز

شود كه در صورت تكرار، وي از آن مسابقه اخراج خواهد شد. می اگر ورزشكاري كمكی برساند يا دريافت كند، توسط سرداور به او اخطار داده -2

ه براي او منظور نخواهد شد؛ اما نتايجی كه در اگر ورزشكاري به اين دليل از بازي اخراج شد، نتايجی كه تا آن زمان در آن دور به دست آورد

 دور قبلی به دست آورده معتبر خواهد بود.

 شود، امكان اخراج ورزشكار بدون هشدار قبلی وجود دارد. ( شامل آنها میa) 7.3نكته: مواردي كه قانون 

 ها مجاز نمی باشد:انجام آنبر اساس اين قانون، موارد ذيل به عنوان مصاديق كمك به ورزشكار تلقی شده و لذا -3

a)  به استثناء مواردي كه در ذيل مجاز شمرده شده، قدم زدن در مسابقات توسط اشخاصی كه در آن مسابقه شركت ندارند يا ورزشكاري

ست و يا به وسيله هر نوع وسيله فنی. )به جز مواردي كه در ذيل قان ست يا در حال جلو افتادن از ديگران ا )د(  7.4ون كه يك دور جلوتر ا

 مجاز دانسته شده اند.(
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b)  ،به همراه داشتن يا استفاده از دوربين فيلمبرداري، راديوCD دستگاههاي انتقال راديويی، گوشی موبايل و يا لوازم مشابه در محوطه ،

 مسابقه كه امكان برقراري ارتباط را دارند. 

 همچنين براي همراه و كمك دوندگان نيز اعمال می شود.  b) 7.3قانون توجه: بهمراه داشتن و يا استفاده از اقالم تعيين شده در 

c)  هسككتند، اسككتفاده از هر نوع تكنولوژي يا تجهيزاتی كه به اسككتفاده كننده  12/6به غير از اسككتفاده از كفش هايی كه مطابق با قانون

 منفعتی را برسانند كه او با استفاده از وسايل قانونی به آن دست نيافته باشد. 

d) سمت وي در م سابقه كه در آن زمان ارتباطی با عنوان  ضر در م ضاي حا سوي هر يك از اع ساير حمايتها از  سابقه ندارد راهنمايی نمودن و يا 

شتباه می شكار ا ستثناي زمانی كه در پرش طول ورز سر)براي مثال راهنمايی مربيان؛ نقطه كندن از زمين در ماده پرش به ا عت كند و يا در دو 

 كنند.(زمان و فاصله را به وي گوشزد می

اوران دا مشخص شده است به ورزشكار كمك نمايند. بويژه براي آنه كهبيش از آن بطور شفاف بيان نموده است داوران نبايد  7.3dتوضيحات: قانون 

 را اعالم نمايند.  "تماس"تنها در پرش هاي طول بايد در زمان پرش خطا محل نبايد در مواد پرش در موقعيت يابی به ورزشكاران اطالعات بدهند و 

e) ورود به زمين مسابقه استفاده می نمايند. ورزشكاران داراي نقص عضو كه در حالت ايستاده مسابقه می دهند و از ويلچر براي 

f) ( شكار ديگر ستادهكمك گرفتن از ورز ستثناء كمك دادن براي قرار گرفتن در موقعيت اي شكار در مس كشاندن( كه براي به جلو به ا ابقه انجام ورز

     می شود. 

ستفاده از فنالتوضيحات: هر گونه اق شكار  اوريم فيزيكی و يا ا سبب برتريدر جهت كمك به ورز سابقه گردد وي كه  ست ؛در م ست. ا فاده از ممنوع ا

سنج بر روي ويلچر كه مجهز به هر گونه  سرعت  صب  ست. ن سابقه ممنوع ا شد  GPSابزار ارتباطی در زمين م صورتیمی با كه امكان ارتباطی  در 

 رجوع شود.(  b 7.3)به قانون . مجاز استنداشته باشد 

 كنترل می نمايند تا يقين حاصل نمايند هيچ گونه ارتباط راديويی برقرار نشود.  ورزشكاران را/ گوش ه و كاله ايمنی داوران اتاق اعالم ويلچر مسابق

شيد كه شته با شت. توجه دا شكاران در اين رابطه وجود خواهد دا سی از ورز شكاران و راهنماي آنها  در هر زمان امكان بازر اين قانون براي همه ورز

شود.  سابقه اعمال می  ستياران( در زمين م شكاران و راهنماي آنها را )د شود براي رعايت مفاد قانونی همواره ورز صيه می  به داوران اتاق اعالم تو

 كنترل نمايند. 

ند و از اين ابزار استفاده نماي نبايد از تلفن همراه، دوربين و ساير ابزار مشابهنمايندگان فنی و ساير مسئولين حاضر در ميدان ترجيحا در زمين مسابقه 

 تنها بايد براي كار داوري استفاده شود. 

 موارد ذيل كمك به ورزشكار محسوب نمی گردد:-4

a) ري از ري ارتباط و جلوگيبرقراري ارتباط ميان ورزشكاران و مربيانشان كه در محوطه مسابقه حضور ندارند. به منظور تسهيل در برقرا

 تداخل در جريان مسابقه، مكانی را بايد براي مربيان نزديك به محل برگزاري مسابقات ميدانی در نظر گرفته شود. 

 باشند، می توانند با ورزشكاران خود در ارتباط باشند.  49.8 ئز شرايط مندرج در قانون توجه: مربيانی كه حا

b انجام معاينات / معالجات پزشكی و/ يا فيزيوتراپی در محوطه مسابقه كه به ورزشكار كمك كند تا در مسابقه شركت كرده يا به شركت )

 انجام شود.  7.1تواند در محوطه مسابقه طبق قانون خود در مسابقه ادامه دهد. انجام چنين معاينات / معالجات پزشكی و / يا فيزيوتراپی می
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cله )مانند سمعك يا وسي فاده از هرگونه وسايل حفاظت شخصی )مانند بانداژ، نوار، بند، وسايل كمكی، كمك به سيستم تنفس، و غيره( ( است

و در برخی موارد  به همراه نماينده پزشكی داورسر باشد. اهداف پزشكی مجاز میيا به منظور محافظت و يا هر گونه كمكی شنوايی ( 

 (.   رجوع نمائيدنيز  5/34و  5/31)به قانون  از اختيار الزم براي تائيد و تصميم گيري بصورت موردي برخوردار هستند.  كالسبند بين المللی

d)  وسايل شخصی همراه ورزشكاران در خالل يك مسابقه از قبيل دستگاه تعيين ضربان قلب يا مانيتورهاي ميزان سرعت(Speed 

Distance Monitor) ه گام برداشتن يا سنسورهاي ويژ(Stride Sensors) مشروط به اين كه چنين وسايلی براي ارتباط با هر ،

 فرد ديگري نتواند مورد استفاده قرار بگيرد.

e ( تماشاي تصاوير دور )هاي( قبلی توسط ورزشكاران شركت كننده در مواد ميدانی توسط افرادي كه در محل مسابقه مستقر نمی باشند و

نيز مراجعه نماييد(. وسيله تصويربرداري )دوربين( يا تصاوير  1/7قدام به تهيه آن تصاوير كرده اند. )به بخش توجه قانون از طرف ورزشكار ا

 گرفته شده از آن نبايد به داخل محوطه مسابقه آورده شود.   

 f          ديده می شوند.( كاله، دستكش، كفش، اقالم البسه كه در ايستگاههاي رسمی براي ورزشكاران تدارك 

g)  ستاده شكار جهت حفظ موقعيت اي سوي كميته برگزاري براي كمك به ورز شده از  صوب  ساير افراد من دريافت فرم حمايت فيزيكی از داور و يا 

 ورزشكار و يا رساندن وي به مراكز پزشكی

h)  باشد.  بقه اعم از ركورد بدست آمده میمسابرگزاري خالل  شان دهنده زمان گذشته درالكترونيك و يا ابزار مشابه كه نپراكنی نور ابزار استفاده از 

i) 17.2انون توجه ققسمت ) به  استفاده از پرچم، سيگنال نور و ساير ادوات بصري و يا لمس ورزشكار توسط داور براي نشان دادن استارت مسابقه 

       رجوع نمائيد(. 

شنوايی را درك می جهانیدووميدانی پارا -5 شكالت  شكاران داراي م ضور آننيازهاي خاص ورز ست كه ح سابقات را نمايد و به دنبال اين ا ها در م

شنوا  شكاران نا سهيل نمايد. در مواردي كه  ورز شويق و ت سابقه بايد از اختيار الزم براي انجام  –ت شركت دارند، نماينده فنی م سابقه  نابينا در يك م

باشد. به طور  رسد، برخوردارنابينا ضروري به نظر می-در در اين قانون تا آنجايی كه براي تسهيل شركت مؤثر اين ورزشكاران ناشنواتغييرات مناسب 

 گونه تغيير در قوانين كه باعث نابرتري )نابرابري( براي ديگر ورزشكاران شود، مجاز نخواهد بود.اصولی، هيچ

شنوايی /  توجه: سايل كمك  شت خارجی قطعات حلزون گوش كه داراي اجزاي انتقال يا دريافت راديويی هر يك از و ستفاده از كا شنوايی با ا تقويت 

 باشد.مجاز نمی 3-7( bباشد، در مسابقه براساس قانون )

 مواد دو و جاده  –كمک رساندن به ورزشكاران 

 ورزشكاران راهنماي خود را انتخاب می كنند.-6

ضيحات:  شكاران تو شی مليت ورز ست كه براي رعايت خط م صيانت از تاثير  IPCمنظور از اين قانون آن ا شناخت راهنما و  سط اين كار عدم  تو

 ورزشكار صورت می گيرد. 

تلقی شوند. باشد و بنابراين نبايد كمك يا قدم زدن در محيط مسابقه مجاز می T11-12هاي استفاده از دوندگان راهنما براي ورزشكاران كالس -7

شكاران كالس  شی  T11ورز شكاران كالس ورز سابقات همراه با يك دونده راهنما بدوند. ورز توانند به انتخاب خود با يك می T12بايد در تمام م

 رار دهد.هاي مخصوصی را تهيه كرده و در اختيار آنان قدونده راهنما و يا به تنهايی مسابقه دهند. كميته برگزاري براي اين افراد جليقه



55 

شود كه ورزشكار و دونده كند، در صورتی ركورد وي به رسميت شناخته میبا دونده همراه مسابقه را شروع می T11-12وقتی يك دونده كالس -8

 همراه با تالشی حقيقی، هردو باهم و با رعايت اين قوانين و مقررات، مسابقه را به پايان برسانند.  

ضيحات: چنانچه داور مربوطه  شدتو شكار / راهنماي وي در يك ماده مردد با صاويرآنگاه بايد از  در مورد عملكرد ورز ويدئويی كمك بگيرد. چنانچه  ت

   از مسابقه اخراج می شود.   8.2تصاوير ويدئويی گويا باشند ورزشكار طبق قانون 

تواند از دونده راهنما كمك شفاهی گيرد. همچنين ورزشكار میز طريق حلقه )باند( صورت میورزشكار و دونده راهنماي وي اطرز راهنمايی بين  -9

و نقل  دريافت كند. دونده راهنما بايد به هنگام دويدن يا )قدم زدن( وظيفه خود را به طور كامل انجام داده و  مجاز به اسكككتفاده از وسكككايل حمل

 مكانيكی نمی باشد.

  ورزشكار  و همراه وي باشد.  انگشتان وبايد بين دست )ها(  : اتصال حلقه تنها1توجه 

شتن تا زمان گذ هاي راهنما.حلقه را بسته باشند، به جزء در زمان تعويض دونده دونده و راهنماي وي: از ابتداي مسابقه تا بعد از اتمام مسابقه 2توجه 

 تعويض راهنما اين كار مجاز است. خط پايان نبايد اين حلقه جدا شود و تنها در زمان  روي از و راهنماي وي  ورزشكار

ه گاهی اوقات تشخيص جداسازي حلقدر كليه مسابقات راهنما تا رسيدن به خط پايان اجازه جدا سازي حلقه از خود را ندارد.  بداليل ايمنیتوضيحات: 

چنانچه داور با شك و ترديد مواجه شود؛ براي تشخيص موضوع مسئله را به  IPCبازيها و مسابقات  قبل از خط پايان امري دشوار است. بنابراين در

 ارجاع می دهد.  photo finishداور ويدئويی و يا داور 

خالل دونده راهنما مجاز به هل دادن، كشككيدن يا در غير اين صككورت به جلو راندن ورزشكككاران با هدف برتري جسككتن در هر مرحله اي در -11

 مسابقات نمی باشد.

ست( را به طرف جلو پرت میتكنيكی می  Slingshotting: 1توجه  شد كه در آن دونده راهنما عمدا بازوي خود را )كه متصل به ورزشكار ا ند كبا

دهد( چنين تكنيكی در هيچ دهد( تا باعث كشاندن تا هل دادن ورزشكار در جهت دويدنش گردد )او را به سمت جلو حركت می)به سرعت حركت می

 باشد.قه مجاز نمیيك از مراحل در خالل مساب

تواند به ورزشكار در زمانی كه ليز خورده و يا افتاده است كمك كند تا وي سرپا بايستد؛ البته اين كمك نبايد طوري باشد : راهنماي دونده می2توجه 

 كه سبب برتري جويی وي در مسير دويدن شود.   

ضيحات:  ست تو ساير داوران نمايندگان فنیدر مواد پي شدن، بايد همو و  شانده  سمت جلو را اره نحوه ك شكار به  هول دادن و نحوه پرتاب بازوي ورز

ه چنانچه دونددونده راهنما.  به سبكنه  ؛ماده مربوطه حركت نمايدآن همسو با و  اقی بماندب دوماده  و سبك نظاره نمايند. ورزشكار همواره در حالت

ورزشكاري كه حركت دست و يا شانه وي غير طبيعی باشد به شكل ؛ اين مسئله مد نظر قرار خواهد گرفت و راهنما سبك خود را به وي ديكته نمايد

شدننامتعارف تلقی می گردد.  صاوير ويدئويی بررسی نحوه كشانده  ستفاده از ت سياري موارد بدون ا شكار در ب ست.  ورز شوار ا پرتاب اهده مشامري د

كار ورزشدارد تا يقين نمايد راهنما سعی در سوق دادن ورزشكار به سمت جلو ان معموال آسان است چرا كه بازوي ورزشكار به سمت جلو در خط پاي

 رسد. می به خط پايان  خودقبل از 
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باشند. اما فقط يك بار تعويض دوندگان راهنما براي هر متر يا باالتر، ورزشكاران مجاز به استفاده از دو نفر دونده راهنما می 5111براي مسابقات -11

 يكی از باشككد. اين تعويض راهنما بدون هيچ گونه مشكككل و مانعی براي ديگر ورزشكككاران انجام شككود و فقط درورزشكككار در هر مسككابقه مجاز می

 مسيرهاي مستقيم )راست( و به طرف پشت انجام گيرد. 

شد، ورزشكار و دونده راهنمايی جايگزين هر دو  شته با ها مسابقه را به پايان برسانند تا عملكرد آنبايد توجه: چنانچه تعويض دوندگان راهنما وجود دا

 مورد تأييد قرار گيرد.

سر-12 صد تعويض دوندگان راهنما از قبل به  شخص كرده و آنق شرايط تعويض را م بل ها را از قداور و نماينده فنی اعالم گردد. كادر فنی )داوران( 

 به ورزشكاران اطالع خواهند داد.

   توجه: اگر تعويض پس از ترتيبات فنی صورت گرفته انجام نگيرد، ورزشكار مربوطه بايد از مسابقه حذف شود.

ونده تعويض د اطمينان حاصككل نمايد. اين قوانينكار طبق انجام د پيسككت در زمان تعويض راهنما از صككحت نماينده فنی مربوطه در مواتوضككيحات: 

رون در بيدر محل مناسب دونده راهنما از صحت قرارگيري داوران مربوطه  ؛و در زمان تعويض شودمستقيم پيست انجام خطوط  ناحيهدر راهنما بايد 

و  ي مسابقهجريان هانماينده فنی مربوطه بايد مطمئن شود دونده راهنمايی كه در تدارك تعويض می باشد با ساير اطمينان حاصل نمايند.  پيستاز 

ست تداخل ننمايد. براي مثال  شت فعاليت هاي جاري پي ست دونده راهنما  منطقهچنانچه در پ شده ا يض در زمان تعوتعويض ريل دوربين قرار داده 

 تعويض بايد در آنجا باشد. اجراي موقعيت انتظار قرار گيرد و تنها در زمان حالت در نبايد بين ريل دوربين و ورزشكار در حال مسابقه 

)اسامی ورزشكارانی كه قصد تعويض دونده راهنماي خود را دارند و همينطور دوري كه قرار نماينده فنی مربوطه يك نسخه از مشخصات افرادي كه 

نماينده فنی مطمئن شود كه همه تعويض هاي دونده راهنماها طبق برنامه در اختيار داشته باشد. قصد تعويض دارند را اينكار در آن انجام شود( است 

ت يبه بيرون از محوطه مسابقه هداپس از انجام تعويض، دونده راهنماي تعويض شده توسط نماينده فنی و يا داوطلب حاضر در محل انجام می شود. 

  می شود.

م نشككود؛ نماينده فنی موارد را به داور پيسككت براي تصككميم گيري نهايی گزارش نمايد و در آن زمان در مورد چنانچه تعويض طبق فرايند فوق انجا

 ورزشكار تصميم گيري می شود. و يا عدم اخراج اخراج 

شكاران در كالس-13 شی  برخی از ورز شند  T61-64و  T42-47و  T12, T31-32   ،T20 ،T35-38هاي ورز شته با ست نياز دا ممكن ا

ستارت شكاران و/يا كه تخته ا صوص در اختيار ورز سابقات مدرك الزم را در اين خ شان تنظيم گردد. نماينده فنی م ستارتر براي ستيار ا سط د شان تو

 ها براي نشان دادن نيازهايشان قرار خواهد داد.مربيان آن

تواند به يك راهنما اجازه دهد در شككرايط ويژه، به همراه ورزشكككار به قسككمت ت دريافت درخواسككت كتبی كمك، می: نماينده فنی، در صككور1توجه 

 استارت رفته و تخته استارت را براي او تنظيم نمايد. كمك بايد قبل از شروع مسابقه از زمين مسابقه خارج شود. 

ست كتبی: نماينده فنی 2توجه  صورت دريافت درخوا شكار، می تواند به وي در  سرعت(  T31-32اجازه دهد در كالس هاي  ورز از كمك )مواد دو 

    كمك بايد قبل از شروع مسابقه از زمين مسابقه خارج شود.استفاده نمايند تا ورزشكار به شكل صحيح در خط استارت قرار گيرد. 

تا زمين مسابقه  Call Roomاند به يك كمك اجازه دهد تا ورزشكاران را از تو، نماينده فنی میT12: براي انتقال ايمن ورزشكاران كالس 3توجه 

 همراهی نمايد. كمك بايد قبل از شروع مسابقه از زمين مسابقه خارج شود.   
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هر گونه درخواست در اين رابطه بايد مبتنی بر تكميل فرم مربوطه از سوي ورزشكار، كمك وي و يا سرپرست تيم )فرم درخواست كمك توضيحات: 

چنانچه با نظر موافق نماينده فنی روبرو شود آنگاه تحويل شوند.  TICدر مسابقه( باشد. فرم هاي تكميل شده بايد براي اخذ تائيديه نماينده فنی به 

سرپرست تيم فرم  شود و در نهايت در اتاق اعالم مربوطه توسط ورزشكار، كمك و يا  ستارت كمك به داوران اتاق اعالم داده می  همراه وي تا خط ا

ي را و در مورد تائيديه فرم مربوطه مردد باشككند فورا بايد با نماينده فنی تماس بگيرند و نظرورزشكككار را هدايت می نمايد. هرگاه داوران اتاق اعالم 

  داشته باشند. 

   چنانچه در قانون همراه داشتن كمك به ورزشكار را قيد نموده باشد آنگاه نيازي به تكميل فرم مربوطه نيست. 

 مواد ميدانی –كمک رسانی به ورزشكار 

به )يك كمك براي يك ورزشكككار در هر ماده(. اين راهنما  گرفتن را دارا هسككتنداجازه كمك   F51-54و  F31-33هاي ورزشكككاران كالس-14

 دد. خودش را به صندلی پرتاب ببن می نمايد تاكمك  ويتا ورزشكار به سالمت به دايره پرتاب منتقل شود و به  ورزشكار و داوران كمك می نمايد

 ي خاصيت ارتجاعی( باشد.: بستن به صندلی پرتاب بايد با بند يا نواري غير از جنس االستيكی )دارا1 توجه

شد و در مواقعی كه وي : 2توجه  صندلی پرتاب با شكار بر روي  شكل فيزيكی قادر به انتقال ورز ستيار وي بايد به  صورت نياز به كمك گرفتن، د در 

   ی نمی توانند به وي كمك نمايند.نماينده فن قبلی و يا داوطلبان مستقر در محل و يا ساير افراد بدون اجازهقادر به انجام اين كار نباشد داوران 

رجوع نمائيد( ، در زمانی كه ورزشكار در حال انجام مسابقه نيست، سرداور از  bو  B-3.1.2 a) به بخش  IPCدر مسابقات / بازي هاي توضيحات: 

رك ددستياران می خواهد تا از محوطه مسابقه خارج شوند و در روي صندلی بنشينند. لحظه اي كه ورزشكار آماده مسابقه دادن می شود سرداور با 

رزشكار را می دهد. زمانی كه ورزشكار مسابقه خود را به پايان رساند آنگاه دستيار بايد اجازه آماده نمودن و دستيارشرايط براي كمك به ورزشكار به 

   مجددا از محوطه مسابقه خارج شود. 

چنانچه ورزشكاري در كالس متفاوت نياز به كمك مجاز است.  F51-54و  F31-33شايان ذكر است استفاده از كمك تنها براي كالس هاي 

 تنها با مجوز نمايندهكمك استفاده از ساعت قبل از شروع مسابقه تحويل نماينده فنی بدهد.  24فرم مربوطه را تكميل و حداقل داشته باشد آنگاه بايد 

 فنی مجاز است. 

 مسئول اين كار هستند.  با اخذ تائيديه(ورزشكاران بر روي صندلی پرتاب نيستند. ورزشكاران و يا كمك هاي آنها ) قراردادنداوران مسئول 

و براي جلوگيري از ازدحام افراد در محوطه مسابقه به يكی از داوطلبان حاضر در محل مسابقه و يا داور در برخی اوقات نماينده فنی با صالحديد خود 

 فنی اجازه كمك نمودن به ورزشكار را می دهد. 

ويلچر روزانه بروي صندلی پرتاب و يا بالعكس آن را ندارند. از روي  به ورزشكار اجازه كمك كردن مسابقه داوران فنی و يا داوطلبان حاضر در محل

 و بر حسب درخواست مطرح شده انجام می شود.  كمك تنها توسط كمك هاي مورد تائيد نماينده فنی هرگونه

سابقه خارج -15 ستوراتمی اين فرد كمكی پس از انجام اين وظايف از محوطه م سابقه از د ضور در محوطه م سابقات  شود و در زمان ح سئولين م م

 تبعيت نمايد.

شكاران كالس-16 سير پرتاب نيزه بياورد. فرد كمكی میيك كمك می F11-12هاي براي ورز شكاران را به داخل دايره پرتاب يا م واند تتواند ورز

ز ا ورزشكككار را در جهت يابی در داخل دايره پرتاب يا مسككير پرتاب نيزه قبل از شككروع هر حركت پرتاب يا پرش، راهنمايی و كمك نمايد. كمك قبل
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نمايد. جهت يابی از طريق راهنمايی صوتی )شنيداري( در قبل، در خالل و بعد از هر تالش  می ر حركت را تركشروع هر حركت، دايره پرتاب يا مسي

اب توانند از محل دايره پرتاب يا مسير پرتباشد. ورزشكاران تنها بعد از اين كه داوران معتبر بودن يا نبودن يك حركت را مشخص كردند، میمجاز می

 وند.نيزه، راهنمايی )كمك( ش

و  دهد، در يك موقعيت ناامنتوجه: اگر داور مسئول يك مسابقه اعالم نمايد كه يك فرد راهنمايی كه جهت يابی شنيداري را براي ورزشكار ارائه می

 خطرناك قرار دارد، در اين صورت اين داور حق درخواست از فرد راهنما براي جابجايی از اين محل را دارد.

باشد. اما هيچ گونه تغيير بصري ، كمك شنيداري در خالل مواد پرش طول، پرش سه گام و پرش ارتفاع مجاز میT11س براي ورزشكاران كال-17

سكوت كامل را رعايت  شود  ست  شاگران درخوا شود، از تما ستفاده  شنيداري ا شد. در موادي كه از كمك  )ديداري( در امكانات موجود مجاز نمی با

 نمايند.

 شود، نبايد از نظر زمانبندي، با ديگرها از كمك شنيداري استفاده میبراي حصول اطمينان از رعايت سكوت، موادي كه در آن توجه: در صورت امكان،

   مواد دو همزمان باشد.

در اشد. ر می باغلب اين مواد در ابتداي جلسه مسابقه برنامه ريزي می شوند چرا كه در آن زمان تعداد تماشاچيان حاضر در استاديوم كمتتوضيحات: 

يد ااين زمان الزم است كه مسئول اعالم كننده رشته هاي مختلف ورزشی اعم از گوينده استاديوم به دقت مسابقه را رصد نمايد و بصورتی عمل نم

 سبب بر هم زدن تمركز ورزشكاران و كمك هاي آنها در حين برگزاري مسابقه نشود. كه 

 توانند به وسيله دو نفر تا داخل زمين بازي همراهی شوند تا اين دو نفر:می T11هاي ورزشی در خالل مواد پرش، ورزشكاران در كالس-18

a به عنوان يك اعالم كننده )(Caller) يابی شككنيداري در خالل خيز اوليه براي پرش ارتفاع، پرش طول و پرش سككه جهت ارائه جهت

 ياگام عمل نمايند و/

bگيري ورزشكار در باند حركت قبل از هر پرش، به عنوان يك راهنما به او كمك نمايند.  ( درجاي 

باشككد. ورزشكككاران تنها بعد از اين كه داوران معتبر بودن يا نبودن يك يابی شككنيداري قبل، در خالل و بعد از هر تالش مجاز می: ارائه جهت1نكته 

 ه جاي ارائه جهت يابی شنيداري، راهنمايی )كمك( شوند.توانند بحركت را مشخص كردند، می

كمك ها در جلو و يا پشت محوطه فرود می ايستند  گام در كنار و يا پشت محوطه دورخيز قرار می گيرند. 3كمك ها در ماده پرش طول و : 2نكته 

 در محدوده پرش )خط كشی شده( و يا فرود بايستند. ولی نبايد 

    همينطور در پشت سر ورزشكار نيز قرار نگيرند. : كمك ها نبايد در موقعيتی بايستند كه سبب مسدود نمودن ديد داوران شود و 3نكته 

ورزشكاران و كمك هاي آنها نمی توانند بطور فيزيكی تا زمان اشاره سرداور همديگر را لمس نمايند. اين كار به طور معمول پس از انجام توضيحات: 

 سرداور پرچمكه در آن زمان انجام می شود  روي تشك پس از فرود برو در زمان خروج از دايره پرتاب، دورخيز، محل فرود و يا در ماده پرش مسابقه 

 بلند نموده باشد.  حركتسفيد را به نشانه صحيح بودن 

، تغيير بصري )ديداري( در امكانات موجود در خالل مواد ميدانی )از قبيل استفاده از رنگ، گچ كشی، پاشيدن T/F12براي ورزشكاران كالس -19

 توان از عالئم شنيداري استفاده كرد.همچنين میباشد . پودر، گذاشتن مخروط، پرچم و .....( بنا به صالحديد نماينده فنی مجاز می
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 كننده براي موادتواند يك ورزشكار را به داخل زمين مسابقه همراهی نمايد و به عنوان يك كمك و/يا اعالمفقط يك نفر می T12در كالس -21

 را رعايت نمايد.  7.18كمك بايد قانون   پرش و پرتاب عمل نمايد.

نجام دهند. اگر داور مسئول آن مسابقه ا را  7 -21 تا 7-14د كمكی نبايد اقداماتی به غير از موارد مشخص شده در قوانين در مواد ميدانی، افرا-21

 دتشخيص دهد كه يك كمك اين قوانين را نقض كرده )يعنی در محيط مسابقه به راهنمايی ورزشكار مبادرت نمايد(، ورزشكار و كمك همراه وي باي

 گردد.از آن مسابقه حذف می 7.2ها اعالم شود كه در صورت تكرار، ورزشكار براساس قانون ار بگيرند و به آناز سوي سرداور اخط

 ها در نظر بگيرد.اي را براي ورزشكاران و كمكهاي آنهاي نشستن جداگانهتوجه: كميته برگزاري محل

ممكن است نياز داشته باشند كه  قبل از مسابقه، عالئم  T/F20و  T/F35-38 ،T/F42-47هاي ورزشی برخی از ورزشكاران در كالس-22

هاي استارت، برايشان تنظيم گردد. در اين موارد، قبل از مسابقه، اين عالئم با كمك داور باند حركتشان در يك فاصله از قبل تنظيم شده از تخته

اينده فنی به اين دسته از ورزشكاران و يا مربيشان مدركی را ارائه خواهد نمود زمين انجام خواهد شد. اين مورد در ماده نيزه نيز اعمال خواهد شد.  نم

 كه به وسيله آن نيازهاي خود را اعالم نمايند. 

ضيحات:  سوي تو ست از  سئولين كميته ملی پارالمپيك مربوطه تكميل يك فرم درخوا  شود و در آن الزامات نحوه همكاري با نماينده فنی قيدمی م

شكار  ينده فنینماشود. می  شتن كمك براي ورز صورت با در اختيار گذا سط داور ميدان  صميمن ايگيرد. می موافقت می نمايد ليكن اين كار تو  ت

 توسط نماينده فنی از آن جهت گرفته خواهد شد كه از ازدحام افراد غير ضروري در محل مسابقه جلوگيري شود. 

 استفاده از حيوانات براي راهنمايی ورزشكار

 در محوطه مسابقه استفاده از حيوانات براي راهنمايی ممنوع است. -23

  محروميتاعمال : 8قانون 

 (145)قانون 

 (27.5و  0.23.5اخراج از مسابقه بدليل تخطی از قوانين فنی )قوانين 

 ود.شمی در نتايج رسمی به قانونی كه از آن تخطی شده اشاره آنگاه اگر ورزشكاري به دليل تخطی از قانون از شركت در ماده اي محروم شود  -1

شد. اما  چنانچه ورزشكاري از مسابقه اخراج شود، نتايج به دست آمده در آن ماده و در آن راند )دور( كه از آن اخراج شده، براي او منظور نخواهد

  گردد. مسابقه  آن يهاديگر مادهشركت در  ازورزشكار  وميتسبب محرنتايج راند قبلی او معتبر است. محروميت از يك ماده نمی تواند 

 (27.5طبق قانون همچنين ) 0.23.5طبق قانون اخراج از مسابقه 

اگر به ورزشكاري براي بار دوم در يك  آن مسابقه محروم خواهد شد.انجام از مسابقه اخراج شود از ادامه  2.13.5اگر ورزشكاري طبق قانون -2

ه وت( بمسابقه براي حركت غير ورزشی و نامناسب اخطار داده شود، از ادامه آن مسابقه محروم خواهد شد. اگر اخطار دوم در يك مسابقه ديگر )متفا

زمان اخراج به دست آورده معتبر نمی باشد. اما نتايج شود. نتايجی كه ورزشكار در همان دور مسابقه تا او داده شده، او فقط از مسابقه دوم محروم می

تواند ورزشكار را در معرض احتمال محروميت توسط سرداور از باشد. اخراج از يك مسابقه میراند قبلی همان مسابقه و ديگر مسابقات قبلی معتبر می

امدادي و ساير موادي كه بطور همزمان در آن شركت نموده است؛  دهد )اين مسئله شامل موادقرار نيز شركت در تمامی ديگر مواد در آن مسابقات 

 شود.( نيز می
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اخراج شود؛ آنگاه اجازه شركت در ماده مربوطه را ندارند. ركورد بدست آمده در  اي تيم امدادي از مسابقه 2.13.5طبق قانون در صورتی كه -3

ه سبب نمی گردد كه ورزشكار / تيم امدادي از شركت در ساير مواد ديگر محروم اعمال شد راندهاي قبلی همچنان معتبر می باشند. اين محروميت

 شوند )اين مسئله ساير موادي كه ورزشكار بطور همزمان در آنها شركت می نمايد را نيز در بر می گيرد(. 

     دهد.  گزارش می چنانچه تخلف ورزشكار جدي باشد؛ آنگاه مدير مسابقه به منظور اعمال اقدامات انضباطی-4

ورزشكاران در محوطه مسابقه و تمرين ممنوع است. تخلف از اين قانون منجر به اخراج ورزشكار همراه بهداشتی  در لوازمشده  جمعريختن ادرار -5

 از مسابقه خواهد شد. 

 احراز صالحيت –: رقابت در خارج از كالس ورزشی 9قانون 

سبندي  شی خود به رقابت  IPCمطابق با آيين نامه كال شابه ورز شكاران هم كالس م شكاران عموما در مقابل ورز سبندي، ورز صول كلی كال و ا

 بپردازند. 

ب سهميه و ثبت نام مسابقات، كس بستهاطالعات تكميلی در آنگاه توانند در يك ماده مسابقه شركت نمايند؛ بورزشكاران كالس هاي مختلف  چنانچه

 ات مورد تائيد قيد خواهند شد.  شرايط مورد نياز براي مسابق

سابقات / بازي هاي  صوال طبق جدول كالسبندي مندرج در  B-3.1.2 a /b) به بخش  IPCدر م شی ا رجوع نمائيد( گروه بندي كالس هاي ورز

 می باشد.  2ضميمه 

شود و پس از اين قانون  سمی اجرا نمی  سابقات ر شرايط  جهانیقوانين و مقررات جديد پارا دووميدانی اين تدوين در م صورتی كه  شد ب اجرا خواهد 

 الزم پيش از تاريخ تصويب اين آئين نامه رعايت شده باشد. 

  رتبه ها استفادهجهت مشخص كردن  Razaسيستم امتيازي از پردازند، در مواد ميدانی كه بيش از يك كالس ورزشی باهم به رقابت می

شود. )هم شود آيا اين ماده يك می  شخص  سط كميته برگزاري و نماينده فنی م سی "چنين تو سی ادغامی"يا يك  و "انفراديماده كال  "ماده كال

هردو  511/1111و  499/1111شوند. مثالً اعداد می گردشود، اعداد داراي اعشار به صورت نزولی استفاده می Razaاست(. وقتی از سيستم نمرات 

 گيرند. شوند. فقط در صورت تساوي اعداد بعد از اعشار مورد استفاده قرار میمیمنظور  1111عدد 

را مجاز اعالم  2كالسبندي مندرج در ضميمه جدول  فاقدهاي ورزشی تواند گروه بندي كالسمی جهانی پارا دووميدانی در شرايط استثنايی و محدود،

 نمايد. 

 

 گيرياندازهبررسی و : 22قانون 

 (148قانون )

توسط فرد مسئول با اندازه هاي ارائه شده توليدي در مدارك  11.2و قانون  3صحت نشان گذاري و چيدمان تجهيزات ورزشكاران طبق قانون -1

 شود. وي اختيار تام براي دسترسی به همه مكان هاي استاديوم را داشته باشد و آخرين گزارشات مربوط به اندازه گيري هامی اجناس كاالي كنترل 

 در اختيار وي قرار داده شود.  
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ها با يك نوار يا ميله فوالدي گيريتمام اندازه(  a/b B-3.1.2 )بخش IPCو مسابقات تحت پوشش  IPCدر مواد پيست و ميدانی بازيهاي -2

ها هيك مسابقه، از سوي يك مرجع اندازگيري استفاده شده در شود. دقت هر وسيله اندازهمی گيري علمی انجام مدرج مورد تاييد يا يك دستگاه اندازه

 المللی انجام شده است.ها بر اساس استانداردهاي ملی و بينگيريو اوزان ملی تاييد شود كه اين اندازه

 (.رجوع شود a/b B-3.1.2توان از نوارهاي فايبرگالس نيز استفاده كرد )به قانون می IPC و بازي هاي به غير از مسابقات

 مراجعه نماييد.  51.19aرابطه با قبول ركوردهاي جهانی و/يا منطقه اي به فصل توجه: در 

 انجام  نوار يا ميله فوالدي مدرجتوضيحات: شايان ذكر است هرگاه تجهيزات الكترونيك اندازه گيري بدرستی كار نكنند كليه اندازه گيري ها با 

 می شود. 

 : معتبر بودن نتايج22قانون 

 (149)قانون 

سابقه مورد تاييد -1 شكار زمانی معتبر خواهد بود كه در خالل يك م سوي ورز ست آمده از  شد.  جهانیدووميدانی پارا نتايج به د ست آمده با به )به د

 رجوع شود(. B-3.1.2قانون 

سابقات دووميدانی در خ-2 سوم برگزاري م ستاديوم و يا مكان هاي مر ستاديوممواد مختلف دووميدانی بطور معمول در داخل ا )مانند ميادين  ارج از ا

فظ حشككهر و در كنار سككاحل دريا( ثبت و نتايج آنها ثبت می شككود؛ البته در محل هاي موقتی چند منظوره داخل يك اسككتاديوم ديگر نيز می توان با 

 شرايط زير مواد دووميدانی را برگزار نمود:

a بخش : سازمان مربوطه مندرج درB-3 اشد.مجوز آن ماده را داده ب 

b.مسئولين فنی محلی براي نظارت و داوري ماده منصوب شده باشند : 

c.در صورت امكان؛ تجهيزات و وسايل مورد استفاده با قوانين تطابق الزم را داشته باشند : 

d برگزار می شود.  11: ماده در محل برگزاري مسابقات همراه با تبعيت از قوانين و طبق بررسی صورت گرفته طبق ماده 

سابقه طبق قانون  ضيحات: زمانی كه يك م شود 11.2تو سی ،در بيش از يك روز برگزار می  سابقات انجام  برر ساير موارد می در روز اول م شود. در 

روز قبل از برگزاري اولين  2نيازي به انجام بررسی مجدد نيست. انجام اين كار گاهی آنگاه  يقين حاصل نمايداز شرايط كار  بازرسیچنانچه مسئول 

 ماده انجام می شود. مسابقه 

 : ضبط ويدئويی20قانون 

 (151)قانون 

نمائيد.( يك ضككبط ويدئويی رسككمی از كليه  رجوع a/b B-3.1.2 بخشو سككاير مسككابقات )به  IPC / بازي هاي در صككورت امكان در مسككابقات

شود. اين ضبط ويدئويی می عم از قوانين و او هرگونه تخلف از قوانين  بدست آمدهركوردهاي تواند صحت مسابقات بنا به نظر نمايندگان فنی انجام 

 را نشان دهد. جهانیمقررات كالسبندي پارا دووميدانی 

صاب  ضيحات: انت سابقاتدر داور ويدئويی تو سابقات  م صاوير ويدئويبر جنبه هاي عملی م صاوير كه ت شود و قابليت پخش مجدد ت ضبط می  را  آن 

شت.  دارد سزايی خواهد دا ستارت،  دوداور ويدئويی در مواد به طور قابل مالحظه اي تاثير ب دويدن اطراف بطور خودكار عمل می نمايد )براي مثال ا
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چنانچه تعداد دوربين ها و تجهيزات ديگران، زود از خط خود خارج شككدن، تبادل ورزشكككار در مواد امدادي(.  خط دور منحنی، تنه زدن و سككد كردن

ر صورتيكه داور د در داخل ميدان مسابقه ووظيفه مشابه ديگري نيز داشته باشد؛ ليكن براي ضبط تصاوير ساير مواد ميدانی كافی باشد؛ وي می تواند 

؛ سككرداور ويدئويی مسككابقات را در يك و يا چند مونيتور در اتاق ضككبط دودر مواد نمايد.  مورد پيش آمدهبراي يك ميدان درخواسككت بررسككی بيشككتر 

ساس سپس بر ا شاهده می نمايد و  سابقه  خود مشاهدات م ضر در محوطه م ساس مشاهدات كمك داور حا سئلهو يا بر ا ستفاده از  م پيش آمده را با ا

 چنانچه مشخص شود كه تخلف از قوانين صورت گرفته است؛ آنگاه وي تصميم الزم را اتخاذ  بازبينی می نمايد. ويدئويی سيستم پخش مجدد 

در مورد و يا داور كناري پيست ارجاع می دهد. چنانچه كمك داور  photo finishو سرداور  پيستبررسی بيشتر به داور می نمايد و مسئله را براي 

ی مورد نظر اتخاذ شود. در ادامه از تصاوير ويدئويی گرفته شده براي بررسن مسئله توسط داور ويدئويی كنترل و تصميم د؛ آنگاه اينتخلفی مردد باش

شود ستفاده می  ست تجديد نظر ا ضات و درخوا سابقات فراهماعترا شركت هاي معتبر خدمات متنوعی را براي م ستفاده از اين می آورند . البته   و ا

 می شود. از يكی از اين گزينه ها استفاده  در هر حالامكانات با نظر كميته برگزاري خواهد بود. 

 : امتيازدهی23قانون 

 (151)قانون 

سابقه اي كه نتيجه بر مبناي ترتيب امتيازات تعيين می شكاران ودر م صالحيت ثبت نام ورز سناد  هاي ورودي از مفر شود، روش امتياز دادن بايد در ا

 قبل گفته شده باشد.    

 مواد دو -3قسمت 

 : شرايط و الزامات ويلچر24قانون 

 (T51-54و  T32-34هاي ورزشی )كالس

 شرايط كلی ويلچر   -1

a) سابقات سمی پارا دووميدانی جهانی در م صل  ر شود.( ويلچر بايد داراي دو چرخ بزرگ در عقب و  a/b B-3.1.2ويلچر )به ف رجوع 

 حداقل يك و يا دو چرخ كوچك در جلو باشد. 

b)  باشند. می همه ويلچرها براي رعايت حفظ ايمنی داراي ترمز 

c) هاي مكانيكی براي راندن ويلچر مجاز نمی باشد.ها يا دستهاستفاده از دنده 

d)  داخل پيست يا مسابقات جاده اي مجاز نمی باشد.استفاده از آينه در در مسابقات ويلچررانی 

e)  ی هاي دستقادر به چرخاندن چرخ )هاي( جلو با دست به سمت چپ و راست باشد. فقط استفاده از فرمان خوددر تمامی مسابقات، ورزشكار

 باشد.و مكانيكی مجاز می

f) شده جهت ارتقاء ستن مقاومت هوا و طراحی  ستفاده از هرگونه قطعات براي كا شكار بر روي ويلچر مجاز  ا سطح آيروديناميكی ورز

 نمی باشد.

g)  سبب سيله  شد )قابليت ارتجاعی( تا بدين و سازي انرژي با هيچ يك از بخش هاي ويلچر و يا متعلقات آن نبايد داراي امكان ذخيره 

  افزايش عملكرد ورزشكار گردد. 



63 

h)  7.4لوازم جانبی ويلچر / همراه ورزشكار بايد از قانون d يت نمايند و نبايد امكان ارتباط با سايرين را داشته باشد. تبع 

ابليت انجام كار با ق مجاز است و در غير اينصورت استفاده از آنها مخابراتی نجهيزات استفاده از و نماينده فنی جهانیپارا دووميدانی تنها با تائيد  توجه:

 ممنوع است.  IPCرسانه اي در مسابقات تحت پوشش دووميدانی 

 ويلچر. تنهشرايط  -2

a) شود( نبايد ها كه شامل محل نشستن هم میهاي تنه اصلی ويلچر )يعنی صفحه عمودي لبه پشتی و چرخهيچ يك از قسمت 

  (.A)همانند شكل  باشد.طوقه ها  اريبصفحه بيرون تر از توپی چرخ جلو قرار گيرد و پهن تر )عريض تر( از قسمت 

 

 كنترل خواهند نمود تا يقين حاصل شود هيچ قطعه اي به صفحه اريب طوقه ها متصل نشده است.: داوران اتاق اعالم ويلچر ها را توضيحات

 هاي )الستيك هاي( چرخ عقب بيرون زده باشد.هاي ويلچر نبايد از پشت صفحه عمودي لبه عقبی تايرهيچ يك از قسمت

b)  سانتيمتر باشد.  51زمين حداكثر ارتفاع بدنه اصلی ويلچر از سطح 

c)   .به منظور رعايت موارد ايمنی، جنس سازه تنه ويلچر از استحكام كافی برخوردار باشد 

d)  .براي حفظ موقعيت نشستن، تنه ويلچر داراي نشيمنگاه باشد 

e)  14.2استفاده از طلق روي چرخ براي حفظ دست ورزشكار از چرخ ها طبق قانونa   .مجاز است   

 دسته طوقه چرخ. الزامات چرخ و -3

a)  می باشد. سانتی متر  71حداكثر قطر چرخ بزرگ شامل الستيك باد شده 

b)  باشد. میسانتيمتر  51حداكثر قطر چرخ كوچك شامل الستيك باد شده 

c) باشد. هاي بزرگ )جهت راندن ويلچر به طرف جلو( مجاز میفقط يك دسته )طوقه( صاف، گرد براي هر يك از چرخ 

  .دارندنياز يك دست به ويلچر اعمال می شود كه براي راندن  براي افرادي  اين قانون :1توجه 

تغيير در آن مجاز  ،براي ورزشكارانی كه در زمان فشار به دست، توان ثابت نگهداشتن مچ خود را ندارند T32/33/51/52هاي  : در كالس2توجه 

ست؛ سته طوقه چرخهل دادن چرخ تا بدين ترتيب ا ساير تغييراتی كه منجر به نقض مفاد كلی ها يا د شود.  سرعت چرخ  سبب  ها با هم تركيب و 

 شود، مجاز نيست. می 14.3قانون

 .ها يا دسته طوقه چرخ ها، هيچ يك از قسمتهاي بدن ورزشكار با بند بسته شده باشد: نبايد براي هل دادن چرخ3توجه 

ستفاده از اندام كليه : 4توجه  ست به جلو برانند. ا سرعت تنها می توانند ويلچر خود را با هل دادن و با نيروي د سابقه ويلچر  ضر در م شكاران حا ورز

 ممنوع است.  زدن تحتانی مانند پاها و يا هر نوع پروتز براي لمس زمين براي حفظ ثبات و همچنين استارت 
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ز اويلچرها در اتاق اعالم اندازه گيري و بازرسی می شوند و به محض بازرسی و پيش از شروع مسابقه نبايد از محوطه مسابقه خارج شوند. پيش  -4

 شروع مسابقه داور پيست و يا ساير داوران می توانند ويلچرها را بررسی نمايند. 

شكار -5 صالحات در( ويلچر خود می  در مورد ويلچرشرايط فوق الذكر ملزم به رعايت ورز شكار در حال تنظيم كردن )انجام ا شد. در زمانی كه ورز با

چنانچه ورزشكاري از اين قوانين قصور نمايد ورزشكار اجازه شركت در مسابقه را نخواهد داشت و  باشد، هيچ مسابقه اي نبايد به تاخير بيفتد.خود می

   درج خواهد شد. "DNS"در جلوي نام وي حرف اختصاري  6.21طبق قانون 

ستفاده می-6 شكاري كه از آن ا شند يك ويلچر و/ يا ورز شود، میاگر نمايندگان فنی معتقد با سابكند باعث خطر ب شكار را از آن م قه توانند آن ورز

 اخراج كنند.

نی تا بر روي زمين نيافتد و سبب صدمه بدتوجه: براي رعايت اصول ايمنی، ورزشكاران بايد عضو )اعضاي( قسمت پائين بدن خود را محصور نمايند 

 نشود.  

 ود. ورزشكار در مسابقات شباشد و سبب برتري جويی شايان ذكر است نبايد هيچ وسيله اي بر روي ويلچر كاربري ارتباطی داشته توضيحات: 

هاي زيويلچرها در اتاق اعالم اندازه گيري و بازرسی می شوند؛ هر چند در مسابقات بزرگ مانند مسابقات قهرمانی جهان، بازيهاي پارالمپيك و با

  .تبعيت از قوانين تبليغاتی آنها در مسابقات كنترل می شودمنطقه اي براي تائيد ويلچرهاي سرعت يك كنترل قبل از مسابقه انجام می شود و 

 جاري است. قوانين تبعيت از الزامات  نآنچه كه در زمان كنترل انجام می شود ميزا

 . هستنداين دو اندازه از اهميت بسزايی برخوردار سانتی متري براي سنجش استفاده شود چرا كه  71،  51 برچسبتوصيه می شود از يك 

به موازات چرخ اندازه گيري انجام می شود.  بر روي زمين كنار چرخ اندازه می گيرند ودر انتهاي برچسب اندازه گيري  "1"قطر ويلچر را با درج عدد 

د، نچنانچه تايرها باد نداشته باشسانتی متر است.  71بزرگتر حداكثر  )هاي( سانتی متر است در حالی كه قطر چرخ 51قطر چرخ كوچكتر حداكثر 

 هر ماده دوباره كنترل مسابقه اشته باشند كه ويلچر مجددا در اتاق اعالم قبل از آغاز توجه د مربيان و ورزشكارانمجددا كنترل می شوند ولی 

 می شود. 

  از همان برچسب اندازه گيري مجددا براي اندازه گيري حداكثر ارتفاع از سطح زمين تا انتهاي ويلچر استفاده می كنند و اندازه آن حداكثر

 سانتی متر می باشد.  51

حاسبه جلوتر بيايد. بهترين روش منبايد از عقب و جلوي چرخ ها ويلچر مشكلی داشته باشد؛ اما هيچ يك از قسمتهاي هر چند طول كلی ويلچر نبايد 

؛ آنگاه بدچسبه ديوار بجلوتر از نشيمنگاه ديوار قرار می دهند؛ چنانچه تايرها  بهويلچر را پشت بدين ترتيب كه قرار دادن چرخ در كنار ديوار است. 

  مورد تائيد است. 

 باشد و بتوان با آن دور زد كه البته اين موارد از قبل كنترل می شوند.  صندلی بايد حائز شرايط ديگر نيز باشد؛ داراي سيستم ترمز

    البته به استثناء خود ورزشكار.  ؛نيستبا ديگران ارتباطی ابزار يقين نمايند ويلچر مسابقه داراي   14.1hداوران اتاق اعالم بايد طبق قانون 

 شده است يا خير؛ مجددا بايد همراه با ورزشكار در اتاق اعالم كنترل شود.  اوليه بدون توجه به اينكه ويلچر قبال كنترل

 الزامات كنترل آنها در اتاق اعالم را نيز بدانند.  كنترل اوليه ويلچرها كامال آشنا باشند وقانون الزم بذكر است نماينده گان فنی با 
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 تنه ويلچر سرعت  كلی الزامات

 (T31-32)كالس هاي 

 الزامات كلی تنه ويلچر سرعت: -7

a)  به بخش  جهانیدووميدانی پارا  رسمیدر كليه مسابقات(B-3.1.2  تنه ويلچر سرعت داراي )فرمانصفحه محافظ زين پشتی،رجوع نمائيد ، ،

 . باشد چرخ در جلو 1عقب و چرخ در  2

b) ن، كليه تنه هاي ويلچر سرعت داراي سيستم ترمز باشند. ابه منظور حفظ ايمنی ورزشكار 

c)  .استفاده از اهرم هاي مكانيكی براي به جلو راندن ويلچر سرعت ممنوع است 

d) .استفاده از آينه در مواد ويلچر سرعت ممنوع است 

e)  استفاده از فرمان مجاز دور زدن به سمت چپ و راست باشد. تنها استفاده از يك دست براي قادر به با چرخ جلو در كليه مسابقات ورزشكار

 است. 

f)  حفاظ روي پا و يا وسايل مشابه به منظور بهبود حالت آيروديناميكی ورزشكار ممنوع است. استفاده از 

g)  خاصيت ذخيره انرژي باشد )براي مثال حالت ارتجاعی داشته داراي براي بهبود عملكرد ورزشكار هيچ يك از قسمت هاي ويلچر سرعت نبايد

     باشد( 

h) كليه ادوات متصل به تنه ويلچر سرعت بايد از قانون d 7.4  تابعيت نمايد و نبايد از قابليت ارتباطی با سايرين )به استثناء خود ورزشكار( برخوردار

   باشد. 

ستفاده از  جهانیدووميدانی پارا توجه: تنها با تائيد   ستفاده از آنها با قابليت انجام تو نماينده فنی ا صورت ا ست و در غير اين جهيزات مخابراتی مجاز ا

 ممنوع است.  جهانیدووميدانی پارا  رسمیكار رسانه اي در مسابقات 

 .سرعت ويلچر تنه الزامات -8

a) شود( نبايد ها كه شامل محل نشستن هم میهاي تنه اصلی ويلچر )يعنی صفحه عمودي لبه پشتی و چرخهيچ يك از قسمت 

سمت داخلی توپی سمتبيرون تر از توپی چرخ جلو قرار گيرد و پهن تر )عريض تر( از ق شد. هيچ يك از ق هاي هاي دو چرخ عقب با

 هاي )الستيك هاي( چرخ عقب بيرون زده باشد.تاير ويلچر نبايد از پشت صفحه عمودي لبه عقبی

b)  باشد. سانتيمتر  95و حداكثر عرض آن بهمراه دو چرخ ها سانتيمتر  211حداكثر ارتفاع بدنه اصلی ويلچر از سطح زمين 

c)   .به منظور رعايت موارد ايمنی، جنس سازه تنه ويلچر از استحكام كافی برخوردار باشد 

d)  .براي حفظ موقعيت نشستن، تنه ويلچر داراي نشيمنگاه باشد 

e)  .پايه نيز بصورتی باشد كه با پايه هاي ويلچر سرعتی مرسوم متفاوت باشد   

f)  .به منظور حفظ ثبات ورزشكار، ساختار تنه بصورتی باشد كه شكل محافظتی داشته باشد 

ند و يا بريس بسته می شود تا بر روي زمين نيفتد و از هر گونه آسيب جلوگيري شود. پشتی با يك كمرببراي حفظ ايمنی، ورزشكار با صفحه توجه: 

 دست ها نيز با كمربند به فرمان متصل می شوند. 
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 الزامات چرخ: -9

a)  باشد. میسانتی متر  72حداكثر قطر چرخ بزرگ شامل الستيك باد شده 

b) باشد. هاي بزرگ )جهت راندن ويلچر به طرف جلو( مجاز میفقط يك دسته )طوقه( صاف، گرد براي هر يك از چرخ 

 انجام می شود.  14.6و  14.4تنه ويلچر سرعت طبق قانون فرايند اندازه گيري و بازرسی  -11

زمان بازرسی تنه ويلچر سرعت هيچ ماده اي نبايد در تطبيق شرايط تنه ويلچر سرعت با الزامات فوق الذكر از وظايف ورزشكار می باشد.  -11

شت و طبق قانون شود.  برگزاربا تاخير  سابقه را نخواهد دا ستارت در م شكاري از انجام اين كار تخطی نمايد اجازه ا در  6.21چنانچه ورز

 قيد خواهد شد.  DNSجلوي اسم وي در نتايج عالمت 

 سوق دهند. به عقب و جلو ويلچر را برانند و آن را  خود پاهايبا ويلچر سرعت  T31-32ورزشكاران شركت كننده در كالس هاي  -12

 هاي مسير پيستگيري: اندازه25قانون 

 (161)قانون 

باشد. مسير دويدن از دو قسمت مستقيم موازي و دو قوس كه شعاع هايشان مساوي است تشكيل می متر  411يك پيست دوي استاندارد  طول-1

 شود. می 

سفيد  سب و به رنگ  شيه اي( از جنس منا سيله جدول )حا ست به و سمت داخلی پي شد؛ ارتفاع آن می ق  25تا  5سانتی متر و عرض آن  6.5تا  5با

 سانتيمتر به جاي آن كشيده شود. 5تواند حذف شده و يك خط سفيد به پهناي سانتی متر باشد. جدول حاشيه اي دو مسير موازي می

سابقات م شود، میاگر براي م شته  سفيدي به عرض يدانی بايد بخشی از جدول به طور موقت بردا هاي سانتيمتر و مخروط 5توان به جاي آن از خط 

 سانتيمتر روي خط سفيد استفاده كرد به طوري كه لبه پايه مخروط ايمنی يا ميله پرچم بر لبه خط سفيد  15ايمنی يا پرچم به ارتفاع حداقل 

 درجه داشته باشند.(  61ها نسبت به زمين دور پيست زاويه متر قرار گيرد. )پرچم 4دويدن منطبق شود و با فاصله حداكثر نزديك تر به مسيرهاي 

ساس قانون  سابقه بر ا شود، البته اگر م سافت طوالنی اجرا  سابقات با م شروع  م ست در زمان  در دو  11/17همچنين اين قانون براي نيمه بيرونی پي

 متر باشد.  11تواند در مسير مستقيم باشد كه در اين صورت فواصل نبايد بيش از می گروه شروع شده و

ستقيم به منحنی بايد توجه: همه امتيازات  ستقيم و يا م ست از خط منحنی به م ست آمده در تغيير پي ميليمتر در  51در  51با رنگ متمايز به اندازه بد

  د و در زمان مسابقه بر روي آنها مخروط قرار گيرد. نشانه گذاري شوروي خط سفيد توسط مسئول بررسی 

 سانتيمتري خط نشانه داخل مسير صورت بگيرد.   21سانتيمتر دورتر از جدول و يا جايی كه جدول روي قوس وجود ندارد، از  31گيري از اندازه-2

 
 اندازه گيري پيست )نماي داخلی(  -3شكل 
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 شود. می گيري مسافت مسابقه از لبه خط شروع كه دورتر از خط پايان قرار دارد، تا لبه خط پايان كه به خط شروع نزديك تر است اندازه-3

مام متر( به انض 11/1متر )با تلورانس  22/1متر ، هر شركت كننده بايد يك مسير جداگانه با عرض  411 اعم از دو فوق الذكر در تمام مسابقات دو-4

شته باشند. مسير داخلی   است را سانتيمتر مشخص شده 5خط سمت راست خود، كه با خطوطی به عرض  شته باشد. كليه خطوط پهناي مشابه دا دا

 د.نگيري شوسانتيمتري لبه خارجی خطوط اندازه 21گيري شود، اما ساير مسيرها از اندازه 2/15طبق قانون 

متر داشككته  25/1توانند پهناي حداكثر براي اين گونه مسككابقات سككاخته شككده اند، خطوط می 2114اول ژانويه توجه: دركليه پيسككت هايی كه قبل از 

 باشند. البته اين پيست بطور كامل داراي پوشش ويژه پيست باشد، اندازه عرض خط طبق ماده قانونی باشد.   

 داشته باشد. مراجعه نمائيد( bو  B-3.12.  a)به بخش  مسير 8حداقل  مسابقه پيست IPCمسابقات بازي ها و در -5

ر مسير قايل شود( و شيب سراسري آن د ءاستثنا دووميدانی جهانیحداكثر شيب جانبی پيست نبايد بيش از يك صدم )مگر آنكه در شرايط خاص -6

 دويدن نبايد بيش از يك هزارم رو به پايين باشد.

 جانبی به سوي مسير داخلی باشد. هاي جديد شيبشود براي پيستتوجه: پيشنهاد می

جانده گن دووميدانی جهانیتمامی اطالعات فنی درباره ساخت پيست، طراحی و عالمت گذاري آن در كتابچه قوانين و مقررات امكانات دووميدانی -7

 باشد و الزم االجراست. شده است. اين قوانين فقط شامل اصول اوليه و ابتدايی می

ت می توان در بازيهاي پارالمپيك و مسابقا دووميدانی جهانیشرايط كتابچه راهنماي دووميدانی  دارايپيست هاي از توضيحات: الزم بذكر است تنها 

 قهرمانی جهان استفاده نمود. 

 هاي استارت: بلوك26قانون 

 (161ون)قان

متر و به انضمام آن )از  411براي تمام مسابقات تا مسافت  T61-64و )سرعت(  T42-47  ،T31-32و  T35-38هاي ورزشی در كالس -1

هاي استارت استفاده شود اما متر امدادي مختلط( از تخته 111در  4متر و همينطور  411در  4متر و  211در  4متر و   111در  4جمله اولين دور 

سابقات دو به كار رود. تخته ساير م ستارت براي كالسنبايد براي  سابقات تا   T20و  T11-13هاي هاي ا  411متر به عالوه  411در كليه م

شود. وقتی تخته ستفاده  ست در جاي خود قرار داده میمتر ا ستارت روي پي سمت از آنهاي ا شروع قرار بگيرد يا شود، هيچ ق ها نبايد روي خط 

سير ديگر شكاران ايجاد ننماي يوارد م ساير ورز ستثناء كه مزاحمتی براي  ستارت می تواند روي خط نيز قرار شود. با اين ا سمت عقب تخته ا د؛ ق

 گيرد.     

 باشد:  می هاي استارت مطابق با مشخصات كلی ذيل تخته -2

a) سخت و  تارساخها به طور كامل تخته استارت داراي دو جاي پا باشد؛ بصورتی كه ورزشكار بتواند با فشار بر روي آن موقعيت استارت بگيرد. آن

شدن پاها از تختهانعطاف ناپذيري د سختی كه در موقع جدا صفحات جاي پا روي قاب  شكار ايجاد نكنند.  شته و مزيت نابرابري براي ورز ها به ا

 شوند. می هيچ وجه مانعی ايجاد نكند، سوار )جاسازي( 

b) شيب ماليم برخور شود و تا حد امكان از  شكار حفظ  شد؛ بطوري كه موقعيت ورز ست متمايل با سمت پي صفحات جاي پاجاي پا به  شد.   دار با

هاي كفش توانند تخت و يا قدري مقعر باشند. سطح صفحات جاي پا براي جا گرفتن ميخمتناسب با وضعيت استارت ورزشكار شيبدار شوند و می
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شكاف شكار، با به كار بردن  صفحه جاي پا با مواد منورز سطح  شاندن  سطح جاي پا و يا با پو سها يا فرورفتگی هايی بر روي  سبی كه ا تفاده از ا

 سازد، آماده شده باشند.   هاي كفش را ممكن میميخ

c)  شد. در همه موارد جا پايی به سمت جلو و عقب شته با ستارت حركت ندا شد؛ ليكن در زمان ا سطح مقاوم جاپايی از جنس سخت و قابل تنظيم با

 د كه به راحتی توسط ورزشكار باز و بسته می شوند.     قابل تنظيم باشد. قسمتهاي قابل تنظيم با قفل هاي مكانيكی سفت می شون

d) گيرند به طوري كه كمترين آسيب ممكن به پيست وارد شود. ترتيب قرار گرفتن می هاي كوتاه يا ميخ روي پيست ثابت قرار ها با تعدادي ميلهآن

 ها بستگی به ساختار پيستد، ضخامت و طول ميله ها / ميخهاي استارت را فراهم سازد. تعداها به نحوي باشد كه امكان جابجا كردن تختهميخ

 ها به نحوي باشد كه در موقع استارت واقعا حركتی نداشته باشد.دارد. استحكام و ثبات تخته

e) مام ت تواند قابل تنظيم بوده ولی نبايد در موقع اسككتارت واقعی امكان حركتی را فراهم كند. درسككوار كردن سككطوح جاي پا روي قاب سككخت می

ضامن يا با يك مكانيزم قفلی، كه به شند. امكان تنظيم با  سبت به يكديگر قابل تنظيم با صفحات جاي پا براي حركت به جلو يا عقب ن  موارد، 

 شود. می سادگی و به سرعت براي ورزشكار قابل استفاده باشد، تامين 

 نيازي به استفاده از دو صفحه جا پا در بلوك استارت ندارند.  T42-44  T61-64و  T35-38هاي نكته: ورزشكاران كالس

 توضيحات: اين قانون به شكل زير نيز تفسير می شود: 

a)  نمايد. نصفحه جاي پا با خط استارت هم پوشانی هيچ يك از قسمتهاي 

b)  ت براي اين حاله مانعی ايجاد ننمايد. از لبه خط خارج شود كتنها در صورتی می تواند )در مورد قسمت هاي صفحه پا اينطور نيست( فريم

ستاده  ست كه در حالت اي شكارانی ا سابقورز ستفاده از المپ در ابتداي م شنوا نورافكنه قرار دارند. ا شكاران نا شنوا براي ورز ر د و كم 

يستم امال با سكالبته مهيا نمودن اين تجهيزات بر عهده ورزشكار و يا تيم وي می باشد و صورتيكه كه كمك محسوب نشود مجاز است. 

 مسئول فنی اين وسايل را مهيا می نمايد. استارت مطابقت داشته باشد؛ مگر در شرايط خاص كه 

سابقات-3 مراجعه نمائيد.( نتايجی كه براي تاييد به عنوان يك ركورد جهانی / منطقه اي  a, b B-3.1.2 بخش، )به IPC / بازي هاي در كليه م

 دووميدانی جهانیشوند، تخته هاي استارت با يك دستگاه تشخيص خطاي استارت مورد تاييد ارائه می T20 و  T11-13براي كالسهاي ورزشی 

  . شودمی ن كالس ها استفادهآن سيستم اطالعات استارت براي  ؛نمايدمی از تخته استارت استفاده  كالس ديگري حتی اگر ورزشكارمرتبط باشد. 

  ها استفاده شود، اصرار ورزد.تواند بر اين كه فقط تخته هاي استارت تهيه شده توسط آنكميته برگزاري می-4

ممكن است نياز داشته باشند قبل از مسابقه )سرعت(  T31-32و   T20و  T35-38 ،T42-47هاي ورزشی : برخی از ورزشكاران كالس1توجه 

ئه خواهد اهاي استارت آنها را توسط دستيار استارتر برايشان تنظيم نمود. نماينده فنی به اين دسته از ورزشكاران و يا مربی تيم شان مدركی را ارتخته

 ( 7.13نمود كه به وسيله آن نيازهاي خود را اعالم نمايند. )طبق قانون 

 باشد. ستفاده از تخته استارت شخصی منوط به داشتن تائيديه نماينده فنی می: ا2توجه 

 در ساير می باشد. T20 و  T11-13كالس هاي هستند تخته استارت ی كه ملزم به استفاده از تنها كالس هايتوضيحات: شايان ذكر است 

 كالس ها استفاده از تخته استارت و ساير ادوات مورد تائيد اختياري است. 
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ستند  شكاران كه اغلب البته كالس هاي ديگري نيز ه ستارت ورز ستفاده از تخته ا ستند و نياز به ا ضوي ه اي خود پيك پا و يا دو  برايآنها قطع ع

كميل تيك فريم تهيه نمود. اين كار بطور معمول با توافق نماينده فنی قبل از مسابقه و با از پاهاي آنها يا بايد براي هر كدام  ودارند بصورت جداگانه 

اين قوانين  B-7بخش كمك انجام می شود. در همه موارد هر گونه دستكاري در تخته استارت نبايد سبب برتري جويی شود و طبق  درخواستفرم 

    باشد. 

 : استارت27قانون 

 (162)قانون 

باشند. در ماده اي كه از سوي دونده راهنما نقض همان ورزشكاران و راهنماي دونده می T11-12اين قانون منظور از ورزشكار كالس  توجه: طبق

 شود.   می  گيرد و يا از مسابقه اخراجمی متعاقبا كارت نيز  قانون صورت گيرد كه منجر به دادن كارت زرد به وي شود، ورزشكار همراه وي

سانتيمتر مشخص شده باشد. در تمام مواد مسابقات دويی كه در مسيرهاي مجزا دويده نمی شود،  5محل شروع مسابقه با خط سفيدي به عرض -1

اي استارت ه باشد به نحوي كه تمام دوندگان از جايی كه  تا خط پايان به يك فاصله باشد، مسابقه را شروع كنند. حالتمی خط شروع قوسی شكل 

 د.ندوند، شماره گذاري شده باشها از چپ به راست و به همان طرفی كه ورزشكاران میمسافت در كليه

ستارتiتوجه ) ست، عرض خط ا ستاديوم ا ستارت آن بيرون از ا سابقاتی كه ا متر بوده و رنگی متمايز با رنگ زمينه محوطه  سانتی 31 حداكثر (: در م

 شروع داشته باشد. 

 تواند از خارج از مسير منحنی شروع شده و تا امتداد همان سطح مصنوعی محوطه امتداد يابد. متر، خط شروع می 1511(: در ماده iiتوجه )

 211در  4متر،  111در  4متر )شامل اولين دور مسابقات امدادي قطع عضو  411تا و شامل  T20و T11-13در تمامی مسابقات كالسهاي ورزشی 

 باشد. (، خم شدن جهت استارت و استفاده از تخته هاي استارت اجباري میر امدادي مختلطمت 111در  4و  متر 411در  4متر و 

 نياز نمی باشد.    ,T35-38 & T42-47 T61-64توجه: يك حالت استارت به صورت خميده توسط ورزشكاران در كالسهاي ورزشی 

مت هاي حاضر شوند؛ ابتدا قساستارت و براي آنكه در مسابقات بزرگ شركت كنندگان به شكل مناسب  رويهبراي اجراي بهترين شكل توضيحات: 

 پيست و در جهت مسابقه قرار می گيرد. تخته استارت مونتاژ می شود و سپس به يكباره بر روي 

شركت كنندگان به طور پايدار و در و-2 ستارتر درمی يابد تمام  سابقات پس از آن كه ا صداي تپانچه تمام م ستارت قرار دارند، با  صحيح ا ضعيت 

 د.نشواستارتر كه به طرف باال شليك شده، شروع می

ستور دهد شند، د شروع نمی با شان، آنان آماده  شكاران در محل هاي ستقرار ورز ساس نمايد كه بعد از ا ستارتر اح ان شركت كنندگ اگر به هر دليلی ا

 در محل تجمع )شروع استارت( قرار دهد.   ها را مجددابرخيزند و كمك استارتر آن

 ك المپتوانند از يك پرچم، يتوجه : چنانچه يك ورزشكار داراي مشكل )معلوليت( شنوايی باشد، استارتر )شروع كننده مسابقه( يا دستيار وي می

ستف  ه اده نمايند. در برخی موارد، براي ورزشكارانی كنور افكن يا ساير وسايل بصري عالوه بر يك تپانچه، براي نشان دادن عالمت شروع مسابقه، ا

 تواند از طريق حس المسه )تماس بدنی( شروع مسابقه را به وي عالمت دهد.هم داراي مشكالت شنوايی و هم بينايی هستند، يك داور می

متر را  211تا ماده آغاز نمايد؛ اين مسككئله  و همچنين داوران خط پايان اسككتارت را پيش از آماده بودن تيم ثبت زمان رونداسككتارتر نبايد توضككيحات: 

ساب سطح م ساس  ستارت و خط پايان و تيم ثبت زمان بر ا سنج را نيز در بر می گيرد. فرايند ارتباطات بين محوطه ا سئول باد  شود و م ه قشامل می 
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يك شركت و بسياري از مسابقات ديگر رجوع شود.(  bو  B-3.1.2   a) به بخش  IPCو مسابقات تحت پوشش  IPCمتفاوت است. در بازيهاي 

سابقات  ساير م ستند. در  سئول ارتباطات ه سئولين فنی م شرايطی، م ست. در چنين  ستارت ا سانی ا ستم اطالع ر سي سئول ثبت زمان الكترونيكی و  م

 نورافكن.سيستم هاي مختلف ارتباطی استفاده می شوند؛ مانند تجهيرات راديويی، گوشی همراه و يا حتی با پرچم و المپ 

 4متر،   111در  4متر )شامل امدادي قطع عضو  411همينطور متر و  411د. براي تمامی مسابقات تا نفرمان هاي استارتر به زبان انگليسی باش -3

( Set) "حاضر"( و سپس On your marks) "به جاي خود "صورت بمتر( فرمان  411در  4متر و مختلط امدادي  411در  4متر و  211در 

شود. ورزشكار وقتی روي عالمت مخصوص به خود قرار گرفت، نبايد خط باشد. زمانی كه ورزشكاران كامال حاضر شدند، تپانچه شليك می

باشد و وقتی همه  "به جاي خود"متر فرمان به صورت  411ايش لمس نمايد. در مسابقات باالي استارت و/يا زمين جلوي آن را با دستان يا پاه

 متر ورزشكاران به هنگام استارت نبايد با دست يا  411شود. در مسابقات باالي ورزشكاران در جاي خود قرار گرفتند، تپانچه شليك می

 زمين را لمس نمايند. خود دست هاي

، هر ورزشكار به خط شروع نزديك شده و به طور كامل در مسير مختص "به جاي خود"متر بعد از فرمان  411 همينطورو متر  411در مسابقات  -4

هر دو دست و حداقل يك زانو زمين را لمس كند و هر دو پا  T20و T11-13به خود و پشت خط شروع موضع بگيرد. براي كالسهاي ورزشی 

بی درنگ به وضعيت نهايی استارت خود باال آمده و تماس  "حاضر"شركت كننده بايد با فرمان  با بلوك هاي استارت در تماس باشد. هر

 ها با زمين و پاها با تخته هاي استارت را حفظ نمايد.دست

سابقات ويلچررانی )كالس هاي     سرعت )كالس هاي  (، T51-54و  T33-34در م ها و جايگاه هاي فرمان( T31-32و همينطور مواد ويلچر 

ستور  شوند. بعد از د ستارت نزديك  " On Your Marksبه جاي خود يا  "ذيل بايد رعايت  شكار به خط ا شود، كامال داخل الين می يك ورز

، ضمن دا بگير، يك ورزشكار بالفاصله حالت استارت نهايی خود ر" Set ")مسير( مخصوص به خود و پشت خط استار، مستقر شود. به هنگام دستور 

 اينكه تماس چرخ جلو در پشت خط، حفظ شود.

ورزشكاران در پشت تخته استارت در زمانی انجام می شود كه استارت به شكل خميده اعم از مسابقات ويلچر سرعت، در همه مسابقات توضيحات: 

ستدر خط مربوطه قرار گرفته انخود  ستارتر د ستور  می برد ی كه تپانچه در آن قرار دارد را باالد؛ ا سپس منتظر بماند تا همه  "Set "و د می دهد. 

  ورزشكاران در جاي خود مستقر شده و سپس ماشه را می كشد.

رصدد بيان داستارتر نبايد دست خود را زود باال برد؛ بويژه زمانی كه از ثبت زمان بطور دستی استفاده می شود. به وي گفته شده است تنها زمانی كه 

ستور  شد اين كار را انجام دهد.  "Set"د صی براي تعيين زمانمی با شده البته قانون خا ستور  سپري  و  "Set "و  "on your marks"بين د

شليك تپانچه وجود ندارد.  "Set "دستور همچنين  ستارت قرار گرفتندتا زمان  ستارتر به ورزشكاران اجازه زمانی كه همه آنها در موقعيت صحيح ا ؛ ا

مل نموده تعدر جاي قرار گرفتن ورزشكاران اين بدين معنی است كه وي می تواند فورا در استارت ماشه تپانچه را بكشد و يا تا زمان حركت می دهد. 

     ماشه را نكشد. و 

ه به حال تمامی ورزشكاران بی درنگ و بالفاصل "به جاي خود"و براي مواد باالتر، با فرمان  "حاضر"متر با فرمان  411براي مسابقات تا  -5

 گيرند.می وضعيت كامل و نهايی براي شروع مسابقه قرار 

 گيرد:جايی كه ورزشكار مورد قضاوت استارتر قرار می
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a)  شود اين استارت در مواد باالتر، و قبل از صداي تپانچه، باعث می "به جاي خود"متر و فرمان  411در مسابقات تا  "حاضر"بعد از فرمان

ام استارت نشسته، بدون دليل، يك دست خود را باال ببرد و/يا بايستد و يا بنشيند )چنين داليلی توسط سرداور عقيم بماند، مثال به هنگ

 مربوطه ارزيابی شود(، يا

b)  به طور مناسب تطبيق داده يا نتواند در وضعيت نهايی  "حاضر"و  "به جاي خود"، خود را با فرمان تعيين شدهورزشكاري نتواند در زمان

 گيرد، ياخود قرار 

c)  با سر و صدا يا تكان خوردن به گونه اي ديگر براي ديگر دوندگان مزاحمت ايجاد كند، استارتر  "حاضر"يا  "به جاي خود"بعد از فرمان

 كند.اين استارت را خطا اعالم می

ار در يك مسابقه به دليل اجراء نكردن قانون تواند به ورزشكار به دليل رفتار نامناسب در مراحل مختلف استارت اخطار دهد و اگر ورزشكسر داور می

 تواند او را از بازي اخراج نمايد. دو اخطار بگيرد، سرداور می

ان شدر مواردي كه داليل خارجی باعت عقيم ماندن يك استارت شوند، يا سرداور با تصميم استارتر موافق نباشد، يك كارت سبز به همه دوندگان ن

 . كه هيچ ورزشكاري در استارت خطايی انجام نداده استشود به اين معنا می داده 

ضيحات:  ستارت  بخشتو ضباطی )طبق قانون در ارتباط با قوانين ا ستارت )قوانين ( و  17.5و قانون  17.2موارد ان ( از آن جهت اهميت 17.7خطاي ا

شكار سابقه بدليل خطاي يك ورز ست ك آن برايهمچنين و  از قوانين تماميت اين بخشبراي حفظ اين كار نماند.  بالتكليف دارد كه كل ميدان م ه ا

سبت به  ستارترها و داوران ن شند 17.5و  17.2قانون ا شته با ستارت را  توجه دا شخص نمايند.و خطاي ا صورت عمدي و يا  م چنين رفتاري حال ب

به  17.2می شود. چنانچه استارتر بر اين عقيده باشد كه رفتار انجام شده سهوي بوده است اعمال قانون  17.5و  17.2سهوي منجر به اجراي قوانين 

 . خواهد بودمناسب نظر 

ست تاخير در  ستارت اجراي در مقابل مواردي نيز وجود دارد كه ورزشكار بداليل قانونی می تواند درخوا ستارت نمايد. بنابراين داور ا اي به ژه توجه ويا

 اندكی از تمركز خود را از دست بدليل آماده سازي خود و تنظيم هدفون كه استارتر  زمانینمايد؛ بويژه می استارت حاكم حول محوطه شرايط 

 با صالحديد داور، داليل تصميمات اتخاذ شده را تصميمات روشن اتخاذ نمايند. در همه موارد استارتر و سرداور به شكل قانونی و موثر  می دهد.

 از طريق شبكه ارتباطات به گويندگان، تيم رسانه اي مخابره نمود. می توان به ورزشكاران حاضر در مسابقه اعالم نمود و يا آنكه 

 در زمانی كه كارت زرد و قرمز نشان داده می شود نبايد از كارت سبز استفاده نمود. 

هاي )محافظ هاي( نرم )چند اليه( براي قرار دادن ن قطع عضو از ناحيه دست يا ورزشكاران داراي دست كوتاه مجاز هستند از پارچهتوجه: ورزشكارا

ستفاده نمايند. اين پارچه سابقه يا براي بهبود )ارتقاء( تعادل خود، ا ستارت م شده( روي آن در زمان ا ضو قطع  ستامپ )باقيمانده ع امال هاي محافظ كا

ها از رنگ مشابه رنگ پيست يا از يك رنگ خنثی د. اين محافظنت خط استارت قرار داشته و نبايد باعث ايجاد مزاحمت براي ساير ورزشكاران شوپش

 برخوردار باشند )بی رنگ باشند(. 

ست. توضيحات:  ستفاده می نمايند كمی با مشكل روبرو ا شكاران قطع عضوي از آن ا ستفاده در پدهايی كه ورز سئله رنگ هاي مورد ا همواره حل م

 تصحيح شوند. توصيه می شود برچسب همرنگ پيست در اتاق اعالم مهيا باشد تا پدهايی كه شرايط الزم را ندارند در آنجا 
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سابقات ويلچرانی-6 سو  در م ستارت مجدد را دارد )اما ملزم به انجام  811 رعتويلچر  ستارتر حق اعالم )فراخوان( براي يك ا شتر، داور ا متر و يا بي

ساين ك ضر در مسابقه در ار نيست(، البته اين در صورتی ا شكاران حا متر اول مسابقه رخ دهد.  51ت كه يك تصادف )برخورد( توسط هر يك از ورز

 ر سر داور براي اتخاذ اقدام الزم در خصوص گزارشات دريافتی از داوران در خالل اين قسمت از مسابقه نمی شود. اين باعث كاهش يا لغو اختيا

 استارت خطا 

ضاوت -7 شروع به دويدن كند. اگر، طبق ق شده،  شليك ن شروع، نبايد تا زمانی كه تپانچه  ضعيت نهايی مكان  ستقرار كامل در و شكار، بعد از ا ورز

 شود. ستارت خطا اعالم میااستارتر يا فراخوان ها، ورزشكار زودتر شروع به دويدن نمايد، اين 

ستارت مورد تاييد  ستم اعالن ا سي ستفاده قرار می وميدانی جهانیدوزمانی كه  شنيدن مورد ا ضح  سئول براي وا ضار كننده م ستارتر و / يا اح گيرد، ا

ست( پخش می صد هزارم ثانيه ا ستارت خطا )يعنی موقعی كه زمان عكس العمل كمتر از  ستم در موقع ا سي صوتی كه  شی بگعالئم  ذارد. به كند، گو

تارتر بالفاصله شوند و اسمی ورزشكاران احضار  آنگاه، عالئم صوتی را شنيد و اگر تپانچه شليك شود، محض اين كه استارتر و/يا احضار كننده مسئول

نمايد كدام ورزشكار )ورزشكاران( سبب می كند و مشخص می زمان هاي عكس العمل و ساير اطالعات موجود در سيستم اعالن استارت را بررسی 

  اعالم خطا شده است. 

 به شرح زير تعريف می گردد: "نحوه استارت زدن"ون در راستاي اجراي قان

a)  شدنو كالس هاي مربوطه در شكل خم  ستارت به  شداجباري و يا اختياري بدن  در زمانی كه ا ستارت زدن را  با شكار خود نحوه ا )ورز

است: هرگونه حركت ورزشكار رجوع نمائيد(، شروع استارت بدين شكل تعريف شده  3و توجه  2توجه  17.1انتخاب می نمايد( ) به قانون 

  تماس با تخته استارت شود. )و يا زمانی كه از تخته استارت استفاده قطعدر يك و يا دو پا و يا پروتزهاي اندام تحتانی كه سبب 

شود( و يا يك  ست )هاي( كوتاه و يا پروتز اندام فوقانی  /نمی نمائيم تماس با زمين قطع  ست، د ست تماس خود را با هر دو د زمين از د

     (. می شودصورت از پد استفاده اين د )در نبده

b)  شود كه منجر به قطع تماس يك / دو پا و يا پروتز هاي اندام ستارت به هر نوع حركتی اطالق می  شروع ا ستاده،  ستارت اي در موقعيت ا

 تحتانی با زمين گردد. 

شخيص دهد كه پيش از  ستارتر ت شكار دچنانچه ا شد )طبق صداي تپانچه ورز ستارت  شد و متصل به ا ر جاي خود يك حركت نمود و متوقف ن

             موارد فوق( آنگاه اين حركت خطاي استارت تلقی می گردد.  

سابقه1توجه  ستارت مورد تائيد  اي : هرگاه در م ستم ا سي شود؛ داوران دووميدانی جهانیاز  ستفاده  صميم گيري مربوطه ا ت به از اين تجهيزا براي ت

  عنوان مدرك استفاده می نمايند. 

ستارت ورزشكار تلقی شوحركت نبايد به منزله : هر گونه حركت 2توجه  نضباطی و تذكر امنجر به البته چنين مواردي در صورت امكان می تواند  د.نا

  .شود يا اخراج از مسابقه

ستارت : 3توجه  شكاران در موقعيت ا ستاده  در حالتچنانچه ورز سهوي نتوانند اي شدهتعادل خود را حفظ نمايندبطور   ؛؛ اين تكان ها غير عمد تلقی 

هرگاه ورزشكاري در روي خط و قبل از استارت هل داده شود، جريمه اي متوجه وي . مد نظر قرار می گيرد "بی ثبات"آنگاه استارت به شكل حالت 

 ورزشكاري كه مرتكب چنين كاري شده باشد تذكر انضباطی دريافت نموده و يا از زمين اخراج می شود. نخواهد شد. 
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ستارت محسوب نمی شود. براي مثال  هرگاهتوضيحات:  باسن ورزشكاري به سمت باال پاي ورزشكار از زمين و يا صفحه جاپايی جدا نشود خطاي ا

  اين مسئله خطاي استارت محسوب نمی شود. او از زمين جدا شود دوباره به سمت پائين می رود. حركت می كند ولی بدون آنكه دست و يا پاهاي 

 هشدار قبلی باشد(. باشد )يا اگر اخراج با توجه به  18.7ه شده به ورزشكار بايد بدليل رفتار نامتناسب طبق قانون همواره اخطار داد

ستارت "در مواردي كه  ستدهدمی روي ( rolling start) "غلت خوردنا شكار  ؛ منظور زمانی ا ست ورز سئول اعالم( معتقد ا ستارتر )يا م با كه ا

ر آن دتپانچه حركتی نداشكته اسكت،  قبل از صكداي؛ ولی دسكت و يا پاهاي وي خورده اسكتاعالم اسكتارت تكان  ازقبل از خود  پيش بينی توجه به

نها ت ستارتر و يا مسئول اعالم انجام می شود ولی استارتر نظر نهايی را می دهد چرا كهاين كار توسط امجددا از سر گرفته می شود. مسابقه صورت 

در اين موارد و زمانی كه استارتر يقين دارد ورزشكار ورزشكار در چه حالتی قرار داشته است.  ،می داند در زمان قرار داشتن انگشت بر روي ماشهوي 

ست،  صداي تپانچه تكان خورده ا شود. پيش از  ستارت اعالم می  ستارترها و داوران بايد از هر در اين مواقع  3طبق موارد مندرج در نكته خطاي ا ا

در يك استارت حفظ تعادل  به ندرت روي می دهند چرا كهسهوي البته اين موارد جلوگيري نمايند.  17.7تعصب بی مورد در مورد اجراي قانون گونه 

سهولت ان سه مرحله اي به  شد. دو و يا  شوند. جام خواهد  سوب نمی  شود؛ به معموال اين موارد بی جهت خطا مح صادفی تلقی  اگر چنين حركتی ت

هر چند تكرار يك رفتار در همان  مسابقه را ادامه دهند. 17.2محسوب نموده و طبق قانون  "بی ثبات"استارترها و داوران توصيه می شود استارت را 

س شد كه ا ستفاده نمايند ماده منجر به آن خواهد  ستارت اعالم نمايند و از دستورالعمل هاي انضباطی ا ن می توان گفت در اي وتارتر و يا داور خطاي ا

    است.  ممكن كارمواقع بهترين 

دند بايد با صداي بازگشت به حالت اوليه برگر در عمل هرگاه يك و يا تعداد بيشتري از ورزشكاران خطاي استارت داشته باشند، ديگران نيز : 4توجه 

استارتر تنها به ورزشكار و يا ورزشكارانی كه معتقد است خطاي استارت داشته اند غير اينصورت خطاي استارت براي وي در نظر گرفته می شود.  در

چنانچه هيچ يك از ورزشكاران خطاي استارت نداشته دهد.  نمايد. اين مسئله می تواند براي يك و يا چند ورزشكار روي می اخطار و يا آنها را اخراج

  باشند؛ اخطاري به كسی داده نمی شود و به همه آنها كارت سبز نشان داده می شود. 

 شود. می ورزشكاري كه مرتكب خطاي استارت شده است توسط استارتر از مسابقه اخراج -8

 دهند:را انجام میدر يك استارت خطا، دستياران استارتر كارهاي ذيل -9

  شود.در استارت خطا، در مقابل ورزشكار)ان( خاطی يك كارت زرد و سياه كه با يك خط مورب نصف شده است به عالمت اخطار باال برده می

 ود.  شمی ن داده نشان گذاري ها نشا در صورتی كه در زمان نشان دادن كارت به ورزشكار خاطی از نشان گذار مسير استفاده شود؛ عالمت مربوطه در

دستيار وي مسئول نشان دادن كارت اخراج ورزشكار از زمين مسابقه ليكن استارتر مسئول اخراج ورزشكار از زمين مسابقه است؛  هر چندتوضيحات:  

ستارت ارجاع می شود و پس از بررسی اجازه است. چنانچه ورزشكار فورا نسبت به اين كارت اعتراض شفاهی نمايد ، موضوع براي بحث به سرداور ا

    پيگيري اعتراض را به ورزشكار و يا عدم پيگيري آن را اعالم می نمايد. 

ست كه بين توجه:  شود آن ا ستفاده می  ضباطی داده میدليل آنكه از كارتهاي اريب ا د تفاوت شون اين كارتها با كارتهاي زرد و قرمز كه بداليل ان

البته تفاوت اين كارت ها براي ورزشكاران و افراد ناظر بر استارت كامال مشهود استارت استفاده می شوند.  محوطههركدام از اين كارت ها در  -باشد

شد؛ بويژه افرادي كه نيازمند دريافت اطالعات هستند مانند گوينده شود اندازه اين كارت هاي اريب در قطع  /مفسران با راديو و تلويزيون. توصيه می 
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A5  شد و شبا می  انجام، نشان گذاري با رنگ هاي زرد و قرمز مانند قبل غير ضروريهاي د. براي جلوگيري از صرف هزينه نبصورت پشت و رو با

 شود. 

له شليك اسلحه توانند به وسيستارت انجام شده به هر دليلی عادالنه نمی باشد، میاگر استارتر يا هركدام از دستيارانش به اين نتيجه رسيدند كه ا-11

 ورزشكاران را فراخوانند.

ضيحات:  شرايط ديگر نيز براي  اعالمتو ستارت اتفاق نمی افتد. اين قانون براي  ستارت تنها در زمان خطاي ا شت به خط ا شوبازگ د مانند اعمال می 

 سر خوردن تخته استارت، برخورد يك عامل خارجی با يك و يا چند تن از ورزشكاران در زمان استارت و غيره. 

 متر  22222و  5222مسابقات 

صورتی كه بيش از -11 شد، می 12در  شته با سافتی وجود دا سابقه م شان در يك م ستارت به دو ها را براتوان آنشركت كننده و راهنماي دونده  ي ا

گيرند و گروه دوم می در خط استارت قوسی عادي قرار برمی گيرند  )ميدان( مسابقه را دردرصد از محوطه  65گروه تقسيم نمود. يك گروه كه حدود 

ين قوس نيمه ليابند. گروه بيرونی تا پايان اومی در خط استارت قوسی شكل مجزاي ديگري كه در عرض نيمه بيرونی پيست مشخص شده استقرار 

شده  شخص  ست كه با پرچم يا مخروط م سافت دويدن تمامی می بيرونی پي شود كه م شيده  شكل جداگانه به گونه اي ك سی  ستارت قو دوند. خط ا

شكار ديگري كه در مسير ستارتی در مسير خارجی مخصوص به خود ندود، مانند هر ورز شكار گروه دوم كه در چنين ا شود. هر ورز شكاران يكی   ورز

 خود ندود، از آن مسابقه اخراج خواهد شد. 

متر وجود دارد كه  811(، يك خط شكسته در يك مسابقه home straightدر مسابقاتی كه استارت آن به حالت عادي خط استارت و پايان است )

 ند. در مسابقاتی كه استارت دردهد در چه محلی ورزشكاران گروه دوم / بيرونی بايد به ورزشكاران با استارت معمولی بپيوندنشان می

 back straight  ستارت ست )ا شان دهد در چه  211ا شود تا ن سير پايان عالمت گذاري  شروع كننده در ابتداي م ست بايد براي گروه  متري( پي

 5در  5تواند يك عالمت یمحلی، ورزشكككارانی كه در گروه دوم/بيرونی اسككتارت زده اند بايد به ورزشكككاران اسككتارت عادي بپيوندند. اين نشككان م

مسكيري( باشكد كه دقيقا قبل از آن يك پرچم يا مخروط گذاشكته  6در پيسكت هاي  4و  3)مسكيرهاي  5و  4سكانتيمتري روي خط بين مسكيرهاي 

 شود تا دو گروه با هم متقارن شوند. می

 : مسابقه28قانون 

 (163)قانون 

 د. نعقربه هاي ساعت باشد. مسيرها با شماره يك براي مسير داخلی سمت چپ شماره گذاري شو خالف جهتجهت دويدن بر -1

هرگاه شرايط ايجاب نمود و پيست بدرستی بازديد شده باشد؛ آنگاه موادي كه بطور مستقيم می باشند را می توان در خالف جهت برگزار توضيحات: 

 به سمت راست.نمود؛ براي مثال 

 سد كردن 

 ورزشكار يا راهنماي وي در حال مسابقه تنه بخورد يا مانعی برايش ايجاد شود، به نحوي كه از پيشروي او جلوگيري نمايد:اگر -2
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a)  شد، و اگر داور تشخيص دهد ورزشكار  يا تيمش شد يا توسط يك ورزشكار ديگر صورت نگرفته با اگر اين تنه زدن يا ايجاد مانع غير عمدي با

شكار يا تيم زيان ديده اند، می 2.13.7ه خوردن و يا ايجاد مانع طبق ماده به طور جدي به خاطر تن شده يا ورز سابقه تكرار  ستور دهد م تواند د

 زيان ديده در دور بعدي آن ماده شركت كند. 

b)  شكار خاطی )يا شكار ديگر يا راهنمايش به ديگري تنه زده يا مانع ايجاد كرده، ورز شخيص دهد يك ورز سابقو چنانچه داور ت ه تيمش( از آن م

تواند به خاطر تنه خوردن و يا ايجاد مانع زيان ديده، می2.13.7شككوند. اگر داور تشككخيص دهد يك ورزشكككار به طور جدي طبق ماده اخراج می

شده  ر محرومدستور دهد مسابقه بدون حضور ورزشكار محروم شده )يا تيمش( تكرار شده يا ورزشكار )يا تيم( زيان ديده )بدون حضور ورزشكا

 يا تيمش( در دور بعدي آن ماده شركت كند. 

 ( بايد آن مسابقه را با تالش صادقانه به اتمام برساند.، ورزشكار زيان ديده )يا تيم ويbو  a در هر دو مورد باال

سابقات ويلچررانی، راندن ويلچر به طرف جلو به هر روش ديگري به غير از هل دادن چرخ-3 شكار، سته طوقه چرخها يا ددر خالل م سط ورز ها تو

 منجر به حذف ورزشكار از دور مسابقه خواهد شد.

ايمن  باشد، مسئوليت تضمين فاصله، ورزشكاري كه از پشت در حال تالش براي سبقت گرفتن میسه چرخه رانیو  در خالل مسابقات ويلچررانی-4

سبقت می سبقت گرفته میگيرد، را قبل از عبور از وكامل از ويلچري كه از آن  شكاري كه از او  سد يا ي بر عهده دارد. ورز شود، نبايد باعث ايجاد 

 ممانعت از سبقت ورزشكار پشت سري خود پس از رويت چرخ )هاي( جلوي ويلچر آن ورزشكار گردد.

 

 سبقت گرفتن ويلچرها – 4شكل 

 حركت روي خطوط

5- 

(a از شروع تا پايان در مسيري كه به او  در تمام مسابقات دويی كه ورزشكاران در روي خط می دوند، هر يك از شركت كنندگان يا راهنماي وي

 خواهد شد. . اين موضوع در مورد هر بخش از مسابقه كه بايد در مسير دويده شود اعمال می دوند اختصاص داده شده

bدر قوس نيمه بيرونی  11/17سمتی از آن( كه در مسيرهاي مشخص دويده نمی شوند، ورزشكاري كه بر اساس قانون ( در تمامی مسابقات دو )يا ق

 دود، نبايد داخل يا روي جدول )حاشيه( يا خطوط مشخص كننده مرز پيست )داخل پيست يا نيمه بيرونی پيست( بدود يا پا بگذارد. پيست می
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ر با گزارش داور، كمك داور و يا بطريق ديگري قانع شود، آن ورزشكاري كه اين قانون را نقض نموده از مسابقه ، چنانچه سرداو18.6به غير از قانون 

 اخراج شود.   

 اگر در مسير اختصاصی خود ندوند، در موارد ذيل محروم نخواهند شد: وي ورزشكار يا راهنماي-6

a) ودبد ها و عالئم مرزي پا بگذارد،ز مسير خود يا روي يا داخل جدول يا خطاگر ورزشكار به وسيله شخص ديگري هل داده شود تا در خارج ا 

 چرخش وارد شود، يا: يا

b)  بدون آن كه از اين بابت چرخش وارد شود يا بدود پا بگذارد،در خارج از مسير در خط مستقيم يا در قوس خارج از خط بيرونی مسير خود ،

بهره اي ببرد و مانع دونده ديگري هم نشود يا تنه نزند به گونه اي كه مانع پيشرفت ديگري شود. چنانچه در اين موقعيت برتري نصيب 

 وي شود؛ ورزشكار از زمين اخراج می شود.  

شامل بهبود موقعيت فرد با برتري توجه:   ست ابزاري  سيله اي ا ستخو منظور هر و سابقه ا سكون در م شدن از حالت   بطوري كه بر روي لبه ؛ارج 

 داخلی و يا خارجی پيست قدم بگذارد. 

ضيحات:  شكتو شريح می نمايد اري اين مطلب عملكرد ورز صددكه را ت سكون و  كردن خودخارج  در ضعيت از حالت  سمی خود بهبود و  به داخلج

 ورت صبا دويدن به داخل پيست  كه( دادن توسط ورزشكار ديگري صورت گرفته باشد ا پس از هلاست )حال اين كار بصورت عمدي و يپيست 

ست و  1می گيرد. هر چند بطور معمول دويدن در داخل خط  ستقيم پي سير م ستاي م صورت مجزا از خطوط ديگر( در را سابقه)ب  منجر به اخراج از م

ر چنين دنمی شود؛ ليكن اگر داور احساس نمايد ورزشكار با اين كار درصدد برتري جويی است آنگاه با صالحديد خود دستور به اخراج وي خواهد داد. 

 . به پيست برگرددو بدون هيچ گونه كسب برتري مواقعی ورزشكار بايد فورا 

متر بايد دونده در مسير مختص به خود بدود  811ابتداي استارت ماده رجوع شود(  bو  B-3.1.2  a) به بخش  IPC و بازي هاي  در مسابقات-7

 تا نزديك ترين لبه، جايی كه خط تغيير مسير عالمت گذاري شده است . 

كند. ع می( يك، بقيه مسيرها را قطlaneميليمتر است كه بعد از اولين قوس مشخص شده، به غير از مسير ) 51خط تغيير مسير خطی خميده به عرض 

 15سانتيمتر كه ارتفاع آن بيش از  5در  5توان مخروط يا منشورهاي كوچكی به ابعاد براي كمك به شركت كنندگان در شناسايی خط تغيير مسير، می

نانچه ورزشكار . چسانتيمتر نباشد، و ترجيحا متفاوت با رنگ خط مسير و خطوط مسير، دقيقا قبل از محل تقاطع خط مسير و خط تغيير مسير قرار داد

 و يا دونده راهنماي وي و يا در ماده امدادي تيم وي اين قانون را رعايت ننمايند، از زمين مسابقه اخراج خواهند شد.   

 51قرار داده شود. نشان هاي رنگی و يا مخروط ها حداكثر در اندازه  سه چرخه رانیو  ها نبايد روي پيست براي مسابقات ويلچرانی: مخروط1توجه 

 در محل تالقی خطوط در محل خط شكسته قرار می گيرند.     ميليمتر 51در 

ار می محل خط شكسته قررسيدن به برخی نشان هاي رنگی نيز بر روي سطح پيست و در محل تالقی خطوط قبل از توضيحات: عالوه بر پرچم ها، 

سد راه آنها نيز نخواهد شد. البته رنگ اين نشان هاي رنگی با برچسب به شكل متمايز از پيست گيرند كه بيشتر براي ورزشكاران قابل رويت است و 

 د.  نهيچ گونه مزاحمتی براي ورزشكاران ايجاد نماينبايد د و نباشمی نشان هاي رنگی از جنس نرم د. نو خطور سفيد باش

شود. يكی از آنها داخل و ديگري خارج از  می متر در انتهاي دو طرف خط شكسته قرار داده 1.5: براي مسابقات ويلچرانی، يك پرچم با ارتفاع 2توجه 

  می گيرند. پيست قرار 
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ز لبه خط شكست نزديك به خط استارت : در مسابقات ويلچرانی، زمانی كه منتهی اليه چرخ عقب ويلچر )با زمين تماس پيدا نموده است( ا3توجه 

 توانند از خط خود خارج شوند.  بگذرد، ورزشكاران می

( lanesتوانند براي عدم استفاده از خطوط )كشورها می رجوع شود( d B-3.1.2 )به بخش، پارا دووميدانی جهانی : در مسابقات مورد تاييد4توجه

 توافق نمايند.

دوند و به هر يك از آنها دو خط )الين( ، ورزشكاران مواد دو، بطور كامل و يا بخشی از آن را در داخل خطهاي خود میT11-12 هاي در كالس-8

 د بود. نخواه 7، 5، 3، 1يابد. خطوط استارت در استارت تفكيك شده )حاشيه دار(، در خطوط )الين هاي( می اختصاص 

 خارج شدن از پيست

شكار و / يا دونده-9 شوند، وقتی ورز سابقه به اختيار از پيست خارج  ستثناء زمانی كه تبعيت از قانون  راهنما )همراه( در طی م  صورت گيرد،  23.5به ا

شده درج می سابقه تمام ن شود و نتيجه به عنوان يك م سابقه داده  شكار اجازه ادامه م شت نبايد به ورز شكار و/يا راهنمايش براي برگ گردد. اگر ورز

 نمايد.  می ا ادامه آن تالش نمايند، داور ورزشكار خاطی را از دور مسابقه محروم مجدد به بازي ي

 نشانه هاي كنترل

ستثناء موارد مندرج دربه -11 شيه 23.3قانون  ا شيايی را روي پيست يا حا ستند براي كمك به خود عالئم كنترل ايجاد كنند يا ا شكاران مجاز ني ، ورز

اگر اين اقدام را انجام ندهند اسككتفاده كننده از عالئم فاقد شككرايط مندرج در قانون می خواهد تا آنها را بردارد.  رزشكككارو بهداوران فورا آن قرار دهند. 

 آنگاه خود آنها را بر می دارند. 

 با آنها برخورد می شود.  2.13.5و   8.2طبق قانون را توجه: موارد جدي 

 اندازه گيري سرعت باد

 مورد استفاده توسط يك سازمان مورد تاييد مرجع اندازه گيري ملی تاييد گردد به اين نحو كه تمامی نتايجو تمامی وسائل اندازه گيري باد -11

 باشد. اندازه گيري شده مطابق با استانداردهاي ملی و بين المللی  

سنج غير مكانيكی در تمامی -12 ستگاه باد سابقات بازيها و د شود( bو  B-3.1.2  a)به بخش ،  IPCم و در نتايجی كه براي ثبت و تاييد  رجوع 

 شود، مورد استفاده قرار بگيرد. ركورد جهانی دريافت می

نها در ازاي آ شود، درحفاظ مناسب باشد تا ضربه هرگونه وزش باد را كاهش دهد. جايی كه از لوله هاي تو خالی استفاده میداراي بادسنج مكانيكی 

 ف ابزار اندازه گيري حداقل دو برابر قطر لوله باشد.هر طر

متر از زمين ارتفاع داشته  22/1گيرد. می متري از خط پايان قرار  5/1براي مواد دوها، بادسنج در كنار مسير مستقيم، چسبيده به خط و در فاصله -13

 متر نباشد.  2و فاصله اش از پيست بيش از 

كار يا كنترل از راه دور شروع به كار كرده و يا متوقف شود و اطالعات به طور مستقيم به كامپيوتر مسابقه انتقال تواند به صورت خودبادسنج می-14

 يابد.

 د:نباشذيل می شرحشود به می دوره هاي زمانی كه براي آن سرعت باد اندازه گيري -15

 ثانيه فورا بعد از استارت. 11براي  –متر  111در ماده 
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شود كه با ورود اولين دونده به خط مستقيم شروع، اين دوره ثانيه اي اندازه گيري می 11سرعت باد براي يك دوره  –ر مت 211در ماده 

 گردد.زمانی نيز آغاز می

عنی قرائت يبادسنج بر حسب متر بر ثانيه باشد و بتواند هر ثانيه يك دهم متر باالتر برود، مگر آن كه رقم اعشار دوم در جهت مثبت صفر باشد. )-16

صورت 13/2 صورت  -13/2+ و قرائت 1/2+ متر بر ثانيه به  صورت  -1/2متر بر ثانيه به  سائل اندازه گيري كه قرائت ديجيتالی آن به  شود.( و ثبت 

 دهم ثانيه از متر بر ثانيه است به نحوي ساخته شود كه با اين قانون مطابقت داشته باشد.

 هاي ميانی )ميان مرحله اي( اعالم تايم

 د. در غير اين صورت، نشومی هاي مقدماتی براي به پايان رساندن به طور رسمی اعالم و/يا نمايش داده هاي ميانی مسابقات و زمانزمان-17

 تنها به يك نفر داده می شودآنهم كه  مربوطهبدون اجازه قبلی از سر داور هيچ كس در زمين بازي، قبل از تاييد سرداور مربوطه، حق ندارد 

 . ها را به ورزشكار اطالع دهداين زمان

شكارانی كه زمان صورت غير قانونی اعالم میورز سوب میهاي ميانی به آنها ب با آنها  7.2شود و طبق مفاد قانون شود، به منزله دريافت كمك مح

 برخورد خواهد شد.  

شی در كالس شكاران می 811در مواد دو  T12هاي ورز شند. اين متر و باالتر، ورز شته با سابقه دا سئولين م سنل به غير از م توانند افراد كمكی از پر

)ميان  هاي ميانیتوانند از يك نقطه داخل محوطه مسابقات و چسبيده به خط كه براي اين منظور توسط سرداور مربوطه مشخص شده، تايمافراد می

 الم نمايند. تعيين اين محل بر عهده نماينده فنی است. مرحله اي( را اع

آنها  هاي ميانی بهگيرند نمی توانند هيچ گونه راهنمايی را به غير از اعالم زمان: افرادي كه در محل تعيين شده داخل محوطه مسابقه قرار می1 توجه

 خواهد شد.   7.2ق قانون بكنند. تخطی از اين قانون، منجر به دادن اخطار و يا اخراج ورزشكار طب

شككود زيرا كه طبق قوانين و مقررات زمان : محوطه مسككابقه كه محدوديت هايی براي حضككور اشككخاص را دارد، نيز مشككمول اين مسككئله می2 توجه

  برگزاري مسابقه، محوطه مربوطه داراي محدوديت هايی براي ورود و دسترسی ورزشكاران در حال مسابقه و پرسنل مسئول است. 

 هاي مرطوب كنندهنوشيدنی / اسفنج 

سابقات دو -18 شكاران  11111و  5111در م شرايط آب و هوايی ايجاب كند در اختيار ورز صورتی كه  سفنج هايی را در  متر، كميته برگزاري، آب و ا

 قرار خواهد داد.

a) شته باشد البته در صورتی كه آنها را در خط  ورزشكار و يا دونده راهنما در هر زمان می تواند آب و يا تنقالت را با دست و يا همراه خود دا

 استارت و يا ايستگاه هاي تعيين شده دريافت نموده باشد. 

b)   اليل ) به اسككتثناء زمانی كه بد افت نمايددري تعيين شككدهنوشككيدنی و يا تنقالت خود را از مكانی به غير از محل ورزشكككار / راهنمايی كه

ستقيم  شكی بطور م سابقهزير نظر پز صورتيكه  داور م شكار / راهنماي ديگر ددريافت می نمايد( و در  ول بدليل بطور معم يافت كندراز ورز

صورت گرفته يك كارت زرد دريافت می نمايد.  شكار را  داور ؛دوم مرتبهدر تخلف  شكار شان دادن كارت قرمز نبا ورز اخراج می كند. ورز

 فورا بايد زمين مسابقه را ترك نمايد. 
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شكار شكار / راهنما می تواند ورزتوجه:  شده دريافت و به ورز سمی تعيين  صورتيكه اين كار در تنقالت را از محل ر / راهنماي ديگر بدهد؛ البته در 

رت به بدين صوورزشكار / راهنما هرگونه حمايت مستمر از ورزشكار / راهنما به يك و يا چند  لبتهااستارت و يا محل در تعيين شده انجام شود. محل 

  شكل كمك غير منصفانه تلقی شده و متعاقب آن اخطار و اخراج از مسابقه براي وي در نظر گرفته می شود.  

 : پايان مسابقه29قانون 

 (164)قانون 

 شود. می سانتيمتر مشخص  5پايان مسابقه دو با خط سفيدي به عرض -1

سانتيمتر بوده و رنگی متضاد با منطقه پايان داشته  31تواند پهنايی برابر با حداكثر يابند، خط پايان میتوجه: در مسابقاتی كه خارج از استاديوم پايان می

 باشد.

ها و پاها( به صفحه عمودي لبه ها )به غير از سر،گردن، بازوها، ران ها، دستترتيبی كه تنه آن( بايد به ambulantدوندگان داراي نقص عضو )-2

 رسد، رده بندي شوند.نزديك تر خط پايان می

به ل، ورزشكاران به ترتيبی قرار بگيرند كه در اين ترتيب، مركز محور چرخ جلو به سطح )صفحه( عمودي سه چرخه رانی/  در مسابقات ويلچررانی-3

 نزديك تر خط پايان، طبق تعريف فوق برسد.

جلوتر بايد دهند، در اين صورت ورزشكار كه به همراه يك دونده راهنما مسابقه می T11-12هاي ورزشی در مسابقات ويژه ورزشكاران در كالس-4

 شد. از دونده راهنما به لبه خط پايان برسد، در غير اين صورت ورزشكار از دور مسابقه حذف خواهد

 (T51-54و  T32-34هاي ورزشی هاي زمانی مسابقه )كالسمحدوديت-5

سابقات ويلچررانی  سابقه می 1511در م سئولين م ضاي محدوده زمانی مورد متر يا باالتر، م ست را بعد از انق سانده و پي سابقه را به خاتمه ر توانند م

)يعنی  DNF، مسافت تعيين شده را به اتمام نرساند، در برگه نتايج رسمی به عنوان توافق، تخليه نمايند. هر ورزشكاري كه پس از پايان يك مسابقه

شانی يا وفردي كه مسابقه را به اتمام نرسانده است( نشان داده شود. داور مسابقه حق كنار گذاشتن هر ورزشكاري كه )با ورزشكار درگير( دچار هم پ

 ( را دارد. شوند overlapبرخورد با يكديگر شوند )داراي حالت 

 Photo Finish: وقت گيري و 02قانون 

 (165)قانون 

 شود:سه روش جايگزين زمان سنجی به عنوان زمان سنجی رسمی شناخته می -1

a) زمان سنجی دستی 

b)  زمان سنجی تمام خودكار كه از دستگاهPhoto Finish آيد.به دست می 

c)  گيرد.رادار انجام می زمان سنجی توسط يك سيستم داراي –فقط براي مسابقات جاده اي 

سابقات ويلچر -2 شكار )يعنی زمان از لحظه اي گرفته می a, b 20.1طبق قانون  ،سه چرخه رانیرانی /  براي م سمت از بدن ورز شود كه يك ق

 ها و پاها( به صفحه عمودي نزديك ترين لبه خط پايان برسد.شود تا گردن، بازوها، ران ها، دستنيم تنه باال كه از سر شروع می



81 

ور چرخ جلو ويلچر ورزشكار به صفحه عمودي لبه نزديك ، زمان مسابقه تا لحظه اي كه در آن مركز محسه چرخه رانیو  در مسابقات ويلچررانی -3

  تر خط پايان

 شود.می گيري اندازه می رسد طبق موارد فوق الذكر

سانی كه به خط پايان می -4 سند ثبت زمان هاي تمام ك صورت امكان زمان هاي هر دور می ر سابقات گردد. همچنين، در  متر و باالتر ثبت  811م

 د. شون

 زمان سنجی دستی

ستاي خط پايان و در صورت امكان، بايد در جايی بايستند كه حداقل  -5 شته باشد. براي  5وقت نگهداران در را متر از مسير بيرونی پيست فاصله دا

 شود. مهياآن كه همگی بتوانند ديد خوبی بر خط پايان داشته باشند، سكوي مرتفعی 

ش ديجيتالی دارند استفاده نمايند. همه اين گونه ابزارهاي زمان سنجی براي انجام وقت نگهداران از تايمرهاي الكترونيكی دستی كه صفحه نماي -6

 شود.خوانده می "ساعت"اين قوانين 

 زمان هاي ميانی و دورها يا توسط اعضاء تعيين شده تيم وقت نگهداران كه داراي ساعت هايی با قابليت ثبت بيش از يك زمان هستند ثبت شود -7

 اضافی و يا زمان سنج خودكار.يا توسط وقت نگهداران 

 شود.می  محاسبهدود تپانچه  / زمان از لحظه بيرون آمدن شعله -8

ساير نتايج را سه نفر وقت نگهدار رسمی )كه يكی از آن -9 ضافی زمان برنده هر ماده و  شد خواهد بود( و يك يا دو وقت نگهدار ا ها وقت نگهدار ار

 نمايند. می ثبت 

شود مگر اين كه يك يا چند ساعت وقت نگهدارها زمان را به نمی وقت نگهداران اضافی ثبت شده است در نظر گرفته زمان هايی كه با ساعت هاي 

بقات دو، شوند، به نحوي كه در تمام مساد كه در اين صورت وقت نگهدارهاي اضافی به ترتيبی كه قبال معين شده احضار میندرستی ثبت نكرده باش

 ت نگهدار ثبت كرده باشند.زمان رسمی برنده را سه وق

وقت نگهدار مستقل و بدون نشان دادن ساعت خود و يا گفت و گو با شخص ديگري درباره زمان خود، زمانش را روي برگه هاي رسمی ثبت، و  -11

 .تحويل می دهد می نمايدها را جهت تاييد زمان هاي گزارش شده امتحان پس از امضاء آن به وقت نگهدار ارشد كه ساعت

 د:نشومی ها به ترتيب ذيل خوانده و ثبت ي تمام مسابقات كه با سيستم دستی زمان سنجی شده اند، زمانبرا -11

a) شود، مگر آن كه زمان دقيقا يك دهم يك ثانيه باشد. براي می ها به يك دهم ثانيه بيشتر بعدي خوانده در مسابقات داخل پيست، زمان

 ثبت نمايند.  11.2را به صورت  11.11مثال زمان 

b) ود، يعنی شمی شود، زمان به ثانيه كامل طوالنی تر بعدي تبديل در مسابقاتی كه تمام يا قسمتی از آن در خارج از ورزشگاه انجام می

 ن كه زمان دقيقا يك ثانيه كامل باشد.می شود؛ مگر آثبت  2:39:45به صورت  2:39:44.3زمان ماراتن 

ها همان طور كه در باال گفته شد، از سه دستگاه دو ساعت با هم مطابقت داشته باشند و ساعت سوم مطابقت نداشته باشد، اگر بعد از تبديل زمان -12

مغاير باشند، زمان ميانی رسمی خواهد بود. اگر فقط دو زمان  زمان ثبت شده با دو ساعت، زمان رسمی خواهد بود. اگر هر سه زمان سنجی با هم

 در اختيار باشد، و هر دو متفاوت باشند، زمان طوالنی تر رسمی خواهد بود.
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كند و نتيجه را براي انتشككار در اختيار وقت نگهدار ارشككد كه مطابق با قوانين باال عمل خواهد كرد، زمان رسككمی هر شككركت كننده را تعيين می -13

 دهد.منشی مسابقات قرار می

 Photo Finish سيستم زمان سنجی تمام اتوماتيک و سيستم 

 سيستم

 "نامه دقت گواهی"مورد تاييد قرار گيرد، قبل از مسابقه آزمايش شده و در زمان مسابقه داراي  دووميدانی جهانیبراي اين كه يك سيستم توسط  -14

 باشد: شرح ذيل می سال مسابقه بوده و ديگر موارد به 4با اعتبار 

a)  هاي متعدد )تركيبی( لحظه پايان را كامال ثبت و ضبط نمايد. شود تا بتواند با عكسمی دوربين سيستم در امتداد خط پايان مستقر 

i بخش شده در  ذكر( در مسابقاتB-3,1.2  باشدمی اين عكس تركيبی حداقل متتشكل از هزار عكس گرفته شده در يك ثانيه . 

ii عكس در يك ثانيه خواهد بود. 111مسابقات، اين تصوير تركيبی، متشكل از  ساير( در 

 باشد.می در هر دو مورد باال، اين تصوير به صورت يك درجه زمان بندي يك پارچه به ترتيب از اول تا آخر در هر يك صدم ثانيه 

b اين كه تاخير كلی بين صداي شليك تپانچه يا اعالم بصري  كند تامی ( دستگاه به طور خودكار از طريق تپانچه استارتر شروع به كار

 مشابه آن و شروع سيستم زمان سنجی، ثابت و برابر يا كمتر از يك هزارم ثانيه باشد.

، محل تقاطع خطوط مسككير و خط پايان با يك Photo Finishبه منظور تاييد تراز بودن صككحيح دوربين و تسككهيل در قرائت فيلم دسككتگاه  -15

 ی مناسب سياه رنگ شده باشد. اين قسمت كامال در همان محل تقاطع بوده و بيش از دو سانتيمتر از لبه ابتداي خط پايان را نگيرد.طراح

 اد. توان قرار دهاي سياه رنگ مشابه را در هر طرف محل تقاطع خط مقتضی و خط پايان میبراي تسهيل بيشتر در قرائت فيلم دستگاه، نشان

ضيحات:  صوير در هر ثانيه  111بايد يك تركيب حداقل تعريف نمائيم؛  21.24چنانچه بخواهيم يك حداقل را براي تحقق دقت الزم طبق قانون تو ت

تصوير مولفه  1111كه حداقل ثانيه باشد  111/1سيستم زمان سنجی برابر با آن و تعيين  22.2براي تحقق دقت ذكر شده در قانون را داشته باشيم. 

   می گيرند. تصوير در ثانيه  1111حداقل  Photo Finishثبت شود. اغلب سيستم هاي ه در ثاني

 شود. می خوانده زمان به صورت ستون وار مدرج شده  مقام ورزشكاران از روي تصوير داراي يك مكان نما كه بر اساس-16

هاي پايان ورزشكككاران را ثبت و مشككخص كرده و بتواند يك تصككوير چاپی كه نشككان دهنده زمان هر سككيسككتم بايد بتواند به طور خودكار زمان-17

ت غييراهد. تورزشكار باشد را ارائه دهد. عالوه بر آن، سيستم داراي جدول نتايج )جهت بازبينی نتايج( باشد كه در آن زمان همه ورزشكاران را نشان د

ستارت، زمان پايان( توسط سيستم خودكار در مقياس زمانی به شكل تصوير چاپی و  دول جبعدي خودكار ارقام و ارقام دستی وارد شده )مانند زمان ا

 شود.     می نتايج نشان داده 

سنجی كه  -18 صورت خودكار سيستم زمان  سيستم  در صورتی كهالبته شود، یدر نظر گرفته مبراي ثبت زمان  كنددر مرحله پايان عمل می تنهاب

 از دقت كافی برخوردار باشد.  21.8طبق قانون 

 ها و تنظيم فواصل زمانی بين دوندگان به كار برد.توان به عنوان پشتيبان معتبر جهت تعيين مقامفيلم مربوطه را می

  انی روي فيلم اين واقعيت را به طور خودكار نشان خواهد داد.توجه: اگر مكانيزم زمان سنجی با تپانچه استارتر شروع نشود، درجه زمان بندي زم
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سمی مورد -19 شد و بنابراين نبايد براي ثبت زمان هاي ر ستی و يا خودكار با ستارت عمل می نمايد نبايد د شكل خودكار در خط ا ستمی كه به  سي

 استفاده قرار گيرد.  

 

 كاركرد سيستم 

مسئول كاركرد سيستم می باشد. پيش از استارت مسابقه وي جلسه اي را با پرسنل فنی خواهد داشت و با تجهيزات  Photo Finishسرداور   -21

سابقه خواهد گرفت تا از نحوه كا ست پيش از نوبت آغاز م ستارتر وي يك ت شد. با همكاري داور پيست و ا شنا خواهد  صب و راه اندازي آن آ كرد رو ن

صورت خو ستگاه ب ستاندارد د شت و از  1.111دكار در زمان ا ست تجهيزات نظارت خواهد دا صل نمايد. وي همچنين بر نحوه انجام ت ثانيه اطمينان حا

 صحت كاركرد دوربين )ها( اطمينان حاصل خواهد نمود.  

ند؛ باشمی هاي زمان سنجی، ترجيحا از نظر فنی مستقل شود. اين سيستممی كار گذاشته  Photo Finishحداقل در هر طرف، يك دوربين  -21

 هاي جداگانه صداي تپانچه استارتر را ضبط و تقويت كند.يعنی با منابع نيروي متفاوت و با وسايل و كابل

المللی سوي نماينده فنی )يا داور بينها از رود، قبل از شروع مسابقه، يكی از آنبه كار می Photo Finishتوجه: هرجا كه دو يا چند دوربين 

Photo Finish – ظر ها نبايد در نبه دست آمده از ساير دوربين ركوردهايها واگر تعيين شده باشد( به عنوان دستگاه رسمی تعيين شود. زمان

دهاي موجود اده از تصاوير اضافی براي حل ترديگرفته شود مگر اين كه دليلی بر ترديد در صحت كار دوربين رسمی وجود داشته باشد و يا نياز به استف

 در ترتيب پايان مسابقه باشد )يعنی دوندگان به طور كامل يا تا حدودي در دوربين رسمی نامشخص باشند.(

شد -22 ستياران خود، مقامPhoto Finishداور ار شركت كنندگان و در نتيجه زمان، با همكاري د سمی آنهاي  كرد. او   ها را تعيين خواهدهاي ر

ست. شده ا سابقات داده  شده و به دبير م سابقه منتقل  ستم نتايج م سي صورت لزوم وي همچنين د اطمينان يابد اين نتايج به طور صحيح وارد يا به  ر 

 اتخاذ خواهد نمود.  19.4تصميمات مقتضی و يا اخراج از مسابقه را طبق قانون 

 اغلب فورا بر روي صفحه نمايشگر و يا در اينترنت منتشر  Photo Finishاستفاده شود، تصوير  اوريدر مسابقات بزرگ هرگاه از فنتوضيحات: 

شود.  ستند ومی  شود كه خواهان اعتراض ه شكاران و يا افراد همراه آنها انجام می  صاوير  لیاين كار براي ورز شده و از انجام آن با ديدن ت متقاعد 

 منصرف گردند. 

گرفته شككده به عنوان زمان رسككمی در نظر گرفت مگر اين كه به هر دليلی مقام رسككمی مربوطه  Photo Finishوربين زمان هايی را كه از د-23

ستند. در چنين موردي، زماننظر دهد كه آن ست ه صل از ها مطمئنا نادر ساس اطالعات حا صورت امكان بر ا شتيبان، كه در  هاي وقت نگهداران پ

صوير  صل زمانی ت سوب می Photo Finishفوا سمی مح شده، زمان ر شتيبانی هرتنظيم  جا كه امكان عدم موفقيت  شود. چنين وقت نگهداران پ

 ابزار زمان سنجی وجود دارد با صالحديد نماينده فنی تعيين شوند.

 د:نشومی خوانده  Photo Finishها به شرح ذيل از تصوير زمان-24

a) شود، اگر زمان دقيقا يك صدم ثانيه نباشد، به يك می زمان بر مبناي يك صدم ثانيه خوانده  متر 11111تا  براي تمام مسابقات دو

 نشان می دهند.  26:17.54را به شكل  26:17.533براي مثال شود. می صدم ثانيه طوالنی تر بعدي خوانده 
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b) زمان بر مبناي يك صدم ثانيه خوانده و به  دشوبراي آن دسته از مسابقات دو كه تمام يا قسمتی از آن خارج از ورزشگاه برگزار می

ثبت  2:19:45به صورت  2:19:44.322اي دو ماراتن، زمان به دست آمده شود. براي مثال برمی ثانيه كامل طوالنی تر بعدي ثبت 

 شود.می 

 

 ( Transponder) زمان سنجی خودكارسيستم 

 تواند در مسابقات دو جاده اي مورد استفاده قرار گيرد به شرط آن كه:می IPCاستفاده از سيستم هاي زمان سنجی راداري مورد تاييد -25

a)  هيچ يك از دستگاه هاي مورد استفاده در قسمت استارت، در طول مسير يا خط پايان نبايد به گونه اي نصب شوند كه مانع يا مشكلی

 براي پيشروي )حركت رو به جلوي( يك ورزشكار به وجود آورند.

b) فرستنده( و ضمائم نصب آن بر روي لباس ورزشكار نبايد سنگينی محسوسی داشته باشد. / ندهوزن رادار )گير 

c) .سيستم با شليك تپانچه استارتر شروع به كار كند يا بايد با سيگنال استارت هماهنگ باشد 

d) يستم دخالتی داشته باشد.ورزشكار نبايد بتواند در طی مسابقه، در خط پايان يا در هر مرحله اي در فرآيند نتيجه گيري اين س 

e)  راتن زمان شود؛ يعنی براي دو مامی براي كليه مسابقات دو زمان بر مبناي يك دهم ثانيه خوانده و به ثانيه كامل طوالنی تر بعدي ثبت

 شود.می ثبت  2:39:45به صورت  2:39:44.3به دست آمده 

د. اما زمان باشسيگنال استارت تنظيم شده( و رسيدن ورزشكار به خط پايان میتوجه: زمان رسمی، زمان ثبت شده ميان دو زمان شليك تپانچه )يا 

 گردد.شود و زمان رسمی تلقی نمیسپري شده ميان دو نقطه گذشتن ورزشكار از خط شروع و پايان تنها به ورزشكار اطالع داده می

f) ان دد تا به تشخيص ترتيب رسيدن ورزشكاران به خط پايشود از داوران و / يا دستگاه هاي ضبط كننده ويدئويی استفاده گرتوصيه می

 و كمك شود.  

( مسئوليت عملكرد اين سيستم را بر عهده داشته باشد. قبل از شروع مسابقه، TRANSPONDERسر داور مسئول زمان سنجی خودكار )-26

و همه تنظيمات قابل اجرا را كنترل نمايد. وي بر آزمايش وي با كادر فنی مسككئول اين سككيسككتم مالقات و خود را با اين تجهيزات آشككنا خواهد نمود 

سنج از روي خط پايان زمان پايان ورزشكار را ضبط خواهد می نمودن اين تجهيزات نظارت نموده و اطمينان حاصل  نمايد كه عبور اين وسيله زمان 

 در صورت لزوم صورت گيرد.  21-25( fنون )كرد. وي با همكاري سر داور مسابقه تضمين نمايد كه تمهيدات الزم براي اعمال قا

 زمان سنج خودكار براي ثبت نتايج ركوردهاي جهانی در كليه مسابقات خارج از استاديوم قابل قبول است. استفاده از توضيحات: 

 ها در مواد دو ها و انتخاب: گروه بندي ها، قرعه كشی02قانون 

 (166)قانون 

 مقدماتیدور هاي كامل و گروه هاي 

 در مسابقات دو، در شرايطی كه تعداد شركت كنندگان آن چنان زياد است كه نمی توان مسابقه را فقط در يك دور )نهايی( به نحو رضايت بخشی-1

و از طريق  نندشود، تمام شركت كنندگان بايد در آن شركت كبرگزار نمود، دورهاي انتخابی برگزار خواهند شد. زمانی كه دورهاي انتخابی برگزار می

يك و  برگزار كننده اي توانايی بيشتري در برگزاري چنين دورهاي انتخابی، براي شركت در مرحله نهايی احراز صالحيت نمايند. به استثناي زمانی كه
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اران مايد تا بدين ترتيب ورزشكتواند ساير دورهاي انتخابی همان مسابقه و يا يك/چند مسابقه را زودتر برگزار ن يا چند ماده دارد. در اين صورت می

 لحائز صالحيت براي شركت در دور مسابقه انتخابی مشخص شوند. چنين رويه اي و يا ساير روش هايی كه )مانند كسب استانداردهاي الزم در خال

انتخابی  شركت در مسابقه و دوريك دوره تعيين شده با كسب مقام در يك مسابقه تعيين شده و يا از طريق رنكينگ بدست آمده( ورزشكار مجاز به 

 شده است در قوانين هر يك از مسابقات لحاظ شوند.     

شد دووميدانی جهانیمتعاقب اصالحات  2116در ماه مارس  جهانیدووميدانی پارا توضيحات: اين قانون از سوي  طبق قوانين خاص بتوان  تا تدوين 

 مسابقه را آغاز نمود و اين كار به روش هاي مختلف انجام پذير است. آن 

اري كنند. اگر نماينده فنی انتخاب نشده باشد، اين كار را كميته برگزترتيب دسته هاي دورهاي انتخابی را نمايندگان فنی تعيين شده مشخص می-2

 دهد. انجام می

( كه در هر heats( و تعداد مسابقات مقدماتی )rounds، جداول ذيل براي تعيين تعداد دوره )در صورتی كه وضعيت فوق العاده وجود نداشته باشد

به دست آمده براي  (T) و تايم (P) دور بايد برگزار شود و نيز براي انجام دور انتخابی مورد استفاده قرار گيرند. يعنی افراد صعود كرده بر اساس مقام

 هر دور از مواد دو مشخص شوند.

a)  ند. می ده در راندهاي مختلف مسابقه قراررا دورهاي انتخابی كليه  انصورت امكان، نمايندگان كشورهاي مختلف و بهترين ورزشكاردر

ذيرد كه ورزشكارانی انجام پبين ؛ تغيير ورزشكاران بين دورها تا حد امكان بايد انتخابی اولين راندبرگزاري براي اجراي اين قانون و پس از 

  گروه بندي شده اند.  21.4طبق قانون  "گروه از خطوط "در همان 

b)  بصورتیزمانی كه دورها ترتيب بندي شدند؛ توصيه می شود تا حد امكان راجع به ركورد همه ورزشكاران اطالعات كسب شود و دورها 

 بهترين ركوردها به فينال راه يابند. دارنده تعيين شوند كه 

راي اين كار ببصككورتی برگزار می شككوند كه بهترين ورزشكككاران بتوانند به دورهاي بعد و در نهايت به فينال راه يابند. توضككيحات: دورهاي انتخابی 

ت آمده بدسهاي  قرار نمی دهند )به طور كلی با توجه به ركوردهم  يك دور در كناردر را )حتی از يك تيم و يك كشور( ترجيحا بهترين ورزشكاران 

سهميدر  سب  شوند و البته ركورد ه تعيينمرحله ك سا می  سابقات بزرگ بقه را نيز مد نظر قرار می دهند(. اخير آنها در م حداقل  معيار گروه بنديدر م

ست آمده بايد بهترين ركورد  شرايط قانونی )منظور بد شكار در  سرعت باد و موارد مربوطه ورز ستدر نظر گرفتن  شد.( ا نی اين موارد را نماينده ف با

ستندات تعيين می كند و يا در  سابقه قيد می نمايند. م شركت در م شد؛ آنگاه نماينده فنی و يا كميته برگزاريشرايط  شرايطی ايجاد ن  هرگاه چنين 

ده آل ايدر سككطح آزمايشككی  در جريان تمرينات و يا مسككابقاتركوردهاي ورزشكككاران  حتی اگرد. ننمايمی براي تعيين گروه بندي تصككميم گيري 

راي برآورده ب؛ بازهم نبايد اين موارد در گروه بندي مد نظر قرار گيرند. از شرايط الزم برخوردار استمسابقات باشد و اين تصور بوجود آيد كه ورزشكار 

شكارانعملكرد در رابطه با  یالزامات قانونسازي  شتن  بهترين ورز سبت به موارد فوق دا ستانعطاف پذيري ن شكاري كبراي مثال . نياز ا بايد ه ورز

معتبر و يا شايد ركورد ضعيفی را در دوره قبل كسب نموده است )بدليل آسيب جسمی، بيماري، در موقعيت باالتري قرار گيرد ولی ركورد  بطور معمول

شرايط مطلوب(. هرچند  معد سب  شكارك ست قرار بطور معمول در گر اين ورز صگيرد؛ ليكن می وه بندي در انتهاي لي ورت نماينده فنی تعديالتی را 

صول اورزشكاران در راند انتخابی براي پيشگيري از تداخل راند انتخابی قبلی ورزشكاران را در يك دور قرار می دهد باز هم حتی اگر نتايج دهد. می 

شابه شود.  م شورهاي مختلف در دورهاي مختلف قرار گيرند. در بكار گرفته  شكاران ك شود تا حد امكان ورز نين چدر همين زمان بايد توجه ويژه اي 
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می دهند. براي اجراي اين اصكككول تبادل قبل از قرعه كشكككی خطوط انجام  وگروه بندي را بعد از تخصكككيص اوليه دورها امور مربوط به  شكككرايطی

 پذيرد: ورزشكاران به شكل زير انجام

a)  ورزشكارانی كه بهترين ركورد را در دوره قبل از مسابقه بدست آورده اند؛ و در راند اول؛ 

b)  21.4رنكينگ مشابه اي را طبق قانون در راندهاي بعدي ورزشكارانی كه b  .كسب نموده اند        

مناسب و صحيح براي تحقق نتايج مطلوب  گروه بندي –متعاقب اجراي اين اصول الزم است كه در مسابقات تعداد راندهاي برخی مواد كاهش يابد 

 ضروري است. 

 در مسابقات سطح پائين؛ نماينده فنی و يا كميته برگزاري اصول مختلفی را براي تحقق نتايج مشابه مد نظر قرار خواهند داد. 

 

 متر 422، 022، 222

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

16-9 2 3 2       

24-17 3 2 2       

32-25 4 3 4    2 3 2 

41-33 5 4 4    3 2 2 

48-41 6 3 6    3 2 2 

56-49 7 3 3    3 2 2 

64-57 8 3 8 4 3 4 2 4  

72-65 9 3 5 4 3 4 2 4  

81-73 11 3 2 4 3 4 2 4  

88-81 11 3 7 5 3 1 2 4  

96-89 12 3 4 5 3 1 2 4  

114-97 13 3 9 6 3 6 3 2 2 

112-115 14 3 6 6 3 6 3 2 2 

     

 

 

 متر   422در  4تر،  م 022در  4 متر،   222در  4، متر  822    

 ورزشكارانتعداد 
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

16-9 2 3 2       

24-17 3 2 2       

32-25 4 3 4    2 3 2 

41-33 5 4 4    3 2 2 

48-41 6 3 6    3 2 2 

56-49 7 3 3    3 2 2 

64-57 8 2 8    3 2  
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72-65 9 3 5 4 3 4 2 4  

81-73 11 3 2 4 3 4 2 4  

88-81 11 3 7 5 3 1 2 4  

96-89 12 3 4 5 3 1 2 4  

114-97 13 3 9 6 3 6 3 2 2 

112-115 14 3 6 6 3 6 3 2 2 

 متر  2522

 

 متر 5222

 

 متر 22222   

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

31-16 2 4 4       

45-31 3 6 6    2 5 2 

61-46 4 5 4    2 5 2 

75-61 5 4 4    2 5 2 

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

41-21 2 5 5       

61-41 3 8 6    2 6 3 

81-61 4 6 6    2 6 3 

111-81 5 5 5    2 6 3 

 تعداد ورزشكاران
 دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته

54-28 2 8 4 

81-55 3 5 5 

118-82 4 4 4 
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صورتی  سها به همان  از جداول تناوبی زير براي يك كالس خاص و يا ادغام كال

سی  شود.  براي ادغام كال ستفاده  شده اند، ا كه در جدول مربوطه عالمت گذاري 

 د نمود. كه در جدول زير نيامده است، جداول معمول فوق الذكر بايد اعمال شوند، در غير اين صورت جدول صحيح را نماينده فنی تعيين خواه

 

 

 

 (T11-12متر ) 822، 422، 022، 222

 

 

 (T11-12متر ) 2522

 
 

 

 

 

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

8-5 2 1 2       

12-9 3 1 1       

16-13 4 1 4    2 1 2 

21-17 5 1 7    3 1 1 

24-21 6 1 6    3 1 1 

28-25 7 1 5    3 1 1 

32-29 8 1 8 4 1 4 2 1 2 

 تعداد ورزشكاران
 دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته

12-7 2 2 2 

18-13 3 1 3 
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 (T11-12متر ) 22222، 5222

 
 
 
 

 
 

 

 ( T51-54و  T32-34متر ) 5222، 2522

 

 

 

         

                

  (T51-54و  T32-34)متر  22222

 

 
 

 

 

 

 

 

422x4  ،222مترx4 222،  مترx4 امدادي جهانی  متر

(T11-13  وT33-34 ،T51-52  وT53-54) 
 

 تعداد ورزشكاران
 دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته

12-7 2 2 2 

18-13 3 1 3 

 تعداد ورزشكاران
 دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته

21-11 2 3 4 

31-21 3 2 4 

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام اهتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

21-11 2 3 4       

31-21 3 3 1       

41-31 4 4 4    2 3 4 

 تعداد ورزشكاران
 دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته

24-13 2 4 4 

36-25 3 3 3 

48-37 4 3 1 
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 توجه: در مسابقات قهرمانی جهان و بازيهاي پارالمپيک جداول تناوبی را در قوانين فنی مربوطه لحاظ می نمايند. 

متر است چرا كه گروه بندي هر دو مواد خط كشی شده و غير خط كشيده  811توضيحات: پيچيده ترين رويداد براي تعيين توالی گروه بندي ماده 

مسئله براي تخصيص خط بسيار مهم می باشد چرا كه بطور كلی توالی بر اساس محل و زمان پايان مسابقه قبلی تعيين شده را در بر می گيرد. اين 

     .می شود و ورزشكاران طبق زمان گروه بندي و يا ركورد مسابقه قبلی رنكينگ می گيرند كه ترجيحا بهتر است از زمان گروه بندي استفاده شود

 ذيل نيز بدان اشاره شده است.(  b 21.3)همانطور كه در قانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنكينگ و تركيب گروه ها

 ها به حالت زيگزاگ و بر اساس ليست نتايج معتبر كسب شده از دور قبل گروه بندي شوند. دور اول، ورزشكاران جهت ورود به گروهدر -3

 گيرند:قرار میبعد از دور اول، دوندگان مطابق مراحل ذيل در گروه هاي دورهاي بعدي 

a)  ها بر اساس مقام گروه بنديمتر(  411در  4متر )و  411در  4 و همچنين متر( و دوهاي امدادي  411متر )و  411الی  111در مواد دو

 هاي هر دور قبلی خواهد بود. به اين منظور ورزشكاران به شرح ذيل رده بندي خواهند شد:و زمان

i.  سريع ترين برنده گروه مقدماتی 

ii.  دومين برنده سريع تر در گروه مقدماتی 

iii. سومين برنده سريع تر در گروه و الی آخر 

 تعداد ورزشكاران
 نيمه نهايی دور دوم دور اول

 زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته زمان مقام هاتعداد دسته

8-5 2 1 4       

12-9 3 1 4       

16-13 4 1 8    2 1 4 
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iv. سريع ترين دونده مقام دوم 

v.  دومين ورزشكار سريعتر براي مقام دوم 

vi.  سومين مقام دوم سريع تر و الی آخر 

vii. سريع ترين فردي كه بر مبناي زمان انتخاب شده 

viii. اندومين فرد سريع تر از بين منتخبين بر اساس زم 

ix. سومين فرد سريع تر از بين منتخبين بر اساس زمان و الی آخر 

b)  ،شكوند و فقط بر اسكاس بهتر شكدن نتايج در دور)هاي( قبلی می ليسكت هاي نتايج اصكلی براي گروه بندي اسكتفاده از در ديگر مواد

 ها را تغيير داد.توان اين ليستمی

c) گيرند، يعنی سه دسته شامل گروه بندي ذيل خواهند بود:تب شده قرار میسپس ورزشكاران در دسته هايی كه به ترتيب زيگزاگی مر 

A 1 6 7 12 13 18 19 24 

B 2 5 8 11 14 17 21 23 

C 3 4 9 11 15 16 21 22 

d) شودمی ها مشخص در تمامی موارد ترتيب اين كه كدام دسته بايد بدود به وسيله قرعه كشی و بعد از معلوم شدن تركيب دسته. 

 قابل قبول استمتر  411براي مسابقات مختلف از جمله ماده خطوط ساير استفاده از براي كاهش تعداد دورهاي مورد نياز،  توضيحات: در اولين راند

متر يك  811استارت ماده زمان . البته چنانچه در  (پيست به عنوان خط نهم استفاده می كنند مستقيم و يا بيضی شكل خطروي از )براي مثال 

   از اين روش استفاده می شود.  نيزورزشكار بيشتر داشته باشيم 

 زمان آخر در دورو استقامت ورزشكاران  دو مسافت ميانهسابقات در مبراي تعيين دورها بر پايه عدالت محوري خواهد بود. تصادفی قرعه كشی 

ير به محض تغيير شرايط جوي )بارش ناگهانی و يا تغينيز حتی در مسابقات مسير كوتاه می دانند. را براي راه يابی به دور بعدي مورد نياز انتخابی 

 عدالت محوري ايجاب می نمايد كه ترتيب دويدن بايد به شكل تصادفی باشد.  .اين مسئله رعايت می شود د(سرعت با

 

 

 قرعه كشی براي انتخاب مسيرها 

سابقه وجود دارد، متر(، كه در آن 411در  4متر )و  411در  4ها تا متر( و امدادي 811متر )و  811الی  111در مواد دو -4 ها چندين دور متوالی يك م

 شود:خطوط به شرح ذيل قرعه كشی می

a)  شود.، در اولين دور و هر دور انتخابی ديگر، ترتيب خطوط بر اساس قرعه كشی تعيين می1/21بر اساس قانون 

b) گردند.اران بعد از هر دور مطابق مراحلی كه در باال گفته شد، رده بندي میبراي دورهاي بعدي، ورزشك 

 شود:سپس سه قرعه كشی انجام می

i) مشخص  6و  5، 4، 3ها در خطوط يكی براي چهار ورزشكار يا تيم هايی كه باالترين رتبه را به دست آورده اند تا محل قرار گرفتن آن

 شود.
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ii) مشخص شود  8و  7ها در خطوط ا تيم هاي رده پنجم و ششم تا محل قرار گرفتن آنقرعه كشی بعدي براي ورزشكاران ي 

iii) مشخص شود. 2و  1ها در خطوط قرعه كشی بعدي براي ورزشكاران يا تيم هاي دو رتبه پايين تر تا محل قرار گرفتن آن 

 ل خواهد شد.خط باشد، سيستم باال ضمن تغييرات الزم اعما 8(:  وقتی تعداد خطوط كمتر از iتوجه )

توان با يك يا دو شركت كننده در هر خط يا با استارت گروهی و از پشت خط متر را می 811مسابقات مصوب (: در مسابقات مورد تاييد و iiتوجه )

قوسی شكل شروع نمود. اين به طور طبيعی بايد فقط براي دور اول به كار گرفته شود، مگر آن كه به دليل پيش آمدن وضعيت تساوي يا 

 عداد ورزشكار بيش از تعداد پيش بينی شده باشد. رسيدن به دور بعد با نظر سرداور، براي دور بعدي ت

سابقه iiiتوجه ) سبت به خط811(: در م شتري ن شكار بي سابقه فينال در مواردي كه بنا به هر دليلی تعداد ورز شامل يك م   هاي(Laneهاي )متر، 

سابقات بايد مشخص نمايد كه در كدام يك از خط سابقه حضور دارند، نماينده فنی م سابقه موجود در م شكار )براي م شتر از يك ورز وط بي

 آن الين( قرعه كشی خواهد شد.

 مانند. (: اگر تعداد مسيرها )خط ها( ا از تعداد ورزشكاران بيشتر باشد، مسير)هاي( داخلی هميشه خالی میivتوجه )

به چه صورت عمل نمايد لذا شرايط بسيار متفاوت ، از آنجا كه به طور مشخص ذكر نشده است كه نماينده فنی 3نكته  در نظر گرفتنتوضيحات: با 

ه ببه اندازه تخصيص خطوط در مسابقه مسافت كوتاه اهميت ندارد. خواهد بود. البته اين موضوع تنها بر روي اولين دور مسابقه تاثيرگذار است و 

معموال در خطوط  - نارضايتی به حداقل برسدتا  دهندنماينده گان فنی توصيه می شود ورزشكاران اضافی را در زمان ازدحام آنها در خطوط قرار 

  بيرونی قرار می گيرند تا ورزشكاران دور يكديگر جمع نشوند.

تعيين خطوط  در مورد از قبلخط بود، نماينده فنی )در نبود آنها كميته برگزاري(  8بدان اشاره شد هرگاه استاديوم داراي  4همانطور كه در توجه 

از خط اول  باشندكرده ورزشكار در مسابقه شركت  9كمتر از  و؛ باشدخط بيضی شكل در پيست  9تصميم گيري می نمايد. براي مثال زمانی كه 

 و در T11-12تخصيص خطوط در كالس هاي تلقی شده و الی آخر.  1به عنوان خط شماره  2، خط 21.4قانون  طبقمتعاقبا استفاده نمی شود. 

به ورزشكاران و راهنما اختصاص می يابد و خط  7-8، 5-6، 3-4، 1-2خط می باشد به شكل زير عمل می شود: خطوط  9پيست داراي زمانی كه 

 بال استفاده باقی می ماند.  9شماره 

 

 مسابقه تک مرحله اي )نهايی(    

( c( تا )a) 1.1و طبق قانون  IPC و بازي هايهر مسابقه اي كه فقط يك مرحله نهايی نياز دارد، خطوط / مكان هاي شروع به استثناء مسابقات  -5

متر به وسيله قرعه كشی معين می شوند. تعيين خطوط بر اساس رنكينگ مشخص شده در ليست مربوطه  111در  4و  411، 211، 111در مواد دو 

 گيرند.     می صورت  1-3( و موارد مندرج در توجه b) 21.4بدست آمده و طبق قانون نتايج 

؛ دننباش كافیدر مسابقه براي تكميل دورهاي مقدماتی و فينال شركت كننده  انورزشكارتعداد منظور از اين قانون آن است كه هرگاه توضيحات: 

در  بدست آمده دوره قبل ركوردزمان گروه بندي با توجه به  IPCوند. در بازيها و مسابقات قرعه كشی با نابرابري روبرو نش بواسطهبرتر  انورزشكار

       تعيين خطوط استفاده می شود. قرعه كشی  درمشخص می شوند و از آن مسابقه 
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طه اعم وزمانی كه قرار است چند مسابقه در يك مرحله برگزار شود، و مراحل و فينال آن تنها در يك مرحله باشد، قوانين مسابقه آن همه موارد مرب-6

 شود را مشخص كرده باشد.   از گروه بندي و قرعه كشی و روشی كه با آن نتايج نهايی تعيين می

خطی غير از آن چه نامش در آن ثبت شده نيست مگر در شرايطی كه به عقيده سرداور، تغييري را ايجاب ورزشكار مجاز به شركت در دسته يا -7

 كند.می

 مسابقات مرحله اي 

بصورت ديگري مجاز باشد، حداقل نفرات اول و دوم هر دسته براي دور  21.2در تمامی مراحل انتخابی، مگر آنكه در جداول تناوبی طبق قانون -8

اير ، س22به دور بعدي راه يابند. به غير از اعمال قانون  گروهشود در صورت امكان، حداقل سه نفر برتر هر بعدي انتخاب خواهند شد و توصيه می

و يا با تصميم نماينده )نماينده گان( فنی بر اساس مقام و زمان انتخاب شوند. وقتی  21.2توانند طبق قوانين فنی اختصاصی قانون ورزشكاران نيز می

 ورزشكاران طبق زمان هايشان انتخاب شده اند، فقط يك سيستم زمان سنجی بايد به كار رفته شود.

كه در راندهاي انجام شود متر  811در مسابقات بيش از اين كار م به استفاده از جداول مختلف نمايد، توصيه می شود توجه: چنانچه نماينده فنی تصمي

 .   حضور دارندشود و در آن تنها تعداد اندكی از ورزشكاران حائز شرايط الزم براي مسابقه می مختلف اجرا 

در غير اين صورت نماينده اعمال می شود.  21.8شند؛ بطور معمول اصول مندرج در قانون با ذكر شدههرگاه جداول در قوانين يك مسابقه توضيحات: 

 اعمال  با تغييرات اندكی 22جود دارد كه قانون البته مواردي نيز وجدول توالی تعيين شده را دنبال نمايد. فنی و يا كميته برگزاري بايد 

 811چنين شرايطی زمانی كه خطوط به اندازه كافی موجود بود و يا در ماده در  نتيجه برابر شد.سهميه براي انتخاب نفر آخر می شود؛ بويژه زمانی كه 

مسابقه بدون خط؛ نماينده فنی می تواند يك ورزشكار يك و يا در ( باشندقرار گرفته كنار هم ورزشكار در خط  1متر )در جايی كه در استارت بيش از 

می شود الزم است از  استفاده ركوردگيرييك سيستم از تنها مرحله انتخابی در  21.8ضوابط مندرج در قانون  طبقاز آنجا كه ه نمايد. فديگر را اضا

 ( همچنان سيستمphoto finish ) اشكال در سيستمركورد گيري در راندهاي انتخابی يك فايل پشتيبان تهيه شود تا در صورت سيستم هاي 

داور  نده فنی همراه بابراي دو و يا چند دور متفاوت باشد؛ نماي ركوردگيري سيستم هاي مختلفروش به كار خود ادامه دهد. در موادي كه  ركوردگيري

شتري ه خطوط بيدر جائيكمی كنند.  پيست با توجه به شرايط مسابقه منصفانه ترين روش براي انتخاب ورزشكاران و راه يابی آنها به دور بعد را انتخاب

 در اختيار داشته باشيم؛ توصيه می شود اين مسئله در اولويت اول قرار گيرد. 

 

 مسابقه تک مرحله اي )نهايی(

 طبق قوانين اجرايی مسابقات و ساير ورزشكاران گروه بندي، اختصاص رنكينگ و تعيين خطوط  d B-3.1.2 بخشدر مسابقات مندرج در -9

 روش هاي تعيين شده توسط مسئولين برگزاري مشخص می شوند؛ ليكن اين مسئله از قبل به اطالع ورزشكاران و مسئولين تيم ها می رسد.   

ق قوانين مسابقات طب بيش از يك مسابقه برگزار شود،در ولی  داشته باشيم "فينال دور"توضيحات: در مسابقات تك مرحله اي، چنانچه تنها يك 

چنانچه هيچكدام از اين موارد وجود نداشت؛ تخصيص ورزشكاران در مسابقات مختلف بر عهده شود. می برگزار مسابقه و يا سري مسابقات آن اجرايی 

  صورت می گيرد. كميته برگزاري و يا با درخواست نماينده فنی 
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در برخی مسابقات به غير از مسابقه اصلی بقيه مسابقات به . نمودن ورزشكاران در چنين موادي اعمال می شود موارد مشابه نيز براي نحوه رنكينگ

در رنكينگ كلی درج نخواهند شد ولی در ساير موارد نتايج بيش از يك مسابقه براي همين منظور در نظر گرفته می شوند و مسابقات جداگانه  عنوان

 ه اطالع باز قبل هر روشی كه براي مسابقه اعمال می شود قويا پيشنهاد می شود  براي ارائه رنكينگ كلی درج خواهند شد. "تركيبی"بصورت 

  آنها تاثيرگذار باشد. موارد مربوط بهشركت كنندگان برسد چرا كه ممكن است بر روي جوائز و ساير 

 حداقل زمان بين راندها 

 دسته دور بعدي يا دور نهايی وجود داشته باشد: در صورت عملی شدن، حداقل زمان هاي ذيل بين آخرين دسته هر دور و اولين-11

 دقيقه 45متر(:  211متر )و  211تا 

 دقيقه 91متر(:  1111متر )و  1111متر الی  211بيش از 

 . باشد نمی متر: در يك روز 1111بيش از 

 : تساوي 00قانون 

 (167)قانون 

سابقه يا داوران -1 ساس اين قوانين، داوران م شكاران برنده را  Photo Finishچنانچه بر ا و  21.22، 21.19، 19.3،  19.2 طبق قوانيننتوانند ورز

  مشخص كنند، نتيجه مساوي بودن ايشان باقی خواهد ماند.) در صورت اجرا(  21.25يا 

 (a 02.3)طبق قانون  تساوي در رنكينگ نتيجه

سرداور  a 21.3چنانچه طبق قانون  -2 شد؛  شكاران photo finishنتيجه رنكينگ برابر  سط ورز ست آمده تو به  را زمان هاي واقعی بد

 ساوي در نظر گرفته خواهد شد و براي احتساب رنكينگ باالتر تثبت می نمايد و چنانچه با يكديگر برابر بودند، نتيجه ثانيه  111/1

 می شود.  قرعه كشی

 

 جايگاه آخرين سهميه بر اساستعيين تساوي براي  نتيجه

ساس جايگاه 22.1چنانچه پس از اعمال قانون  -3 سهميه بر ا سب آخرين  شدنتيجه م، براي ك باقی مانده خط و جايگاه همچنان و  ساوي 

شد شتن خط در مواد منظور ) ،با شتراك گذا ست متر 811به ا شده اند به دور بعد راه آنگاه ( ا ساوي  شكارانی كه با يكديگر م يابند. می ورز

 . می شودانجام قرعه كشی چنانچه اين كار اجرايی نبود براي تعيين ورزشكاران به راند بعد 

 رزمانی كه انتخاب براي راند بعدي بر اساس زمان و مكان باشد )مثال انتخاب سه نفر اول در دو دور اول به عالوه دو نفر انتخابی كه تندت -4

ساس  ساوي دويده اند(، و براي آخرين دور انتخابی بر ا شكاران داراي ت شخص كردن برنده ورز شيم، براي م شته با ساوي دا مكان يك ت

 براي شركت در دور بعدي، بايد تعداد ورزشكاران انتخاب شده بر اساس زمان را كاهش داد.

 سهميه بر اساس زمانآخرين تعيين تساوي براي نتيجه 

شكاران در رده بندي يا رده بندي انت -5 ساوي ورز شدن ت سرداور براي مشخص  شركت در دور بعدي،  ، زمان Photo Finishخابی جهت 

 توان با حقيقی را بر مبناي يك هزارم ثانيه لحاظ خواهد كرد. اگر براي مشخص شدن رده بندي باز هم تساوي وجود داشت، می



94 

صميم نهايی را گرفت. ا شی ت شد باقی ماندهگر همچنان خط و جايگاه قرعه ك شتن خط در مواد  با شتراك گذا ست(  811)منظور به ا متر ا

 می شود.  انجام قرعه كشیچنانچه اين كار اجرايی نبود براي تعيين ورزشكاران به راند بعد  به دور بعد راه می يابند. متساويورزشكاران 

 : مسابقات امدادي03قانون 

 (171)قانون 

)محل خروج(  scratch( و خطوط legوسيله فاصله هر دور مسابقه ) كشيده شود تا بدين سانتيمتر در طول پيست 5بايد خطوطی با پهناي -1

 مشخص گردند.

 111در  4متر و همچنين در اولين و دومين منطقه تعويض ماده امدادي مختلط  211در  4متر،  111در  4در مسابقات امدادي قطع عضو امدادي -2

متر است. در مواد امدادي امدادي ويلچر سرعت  21د به اين صورت كه خط جدا كننده از نقطه شروع متر می باشن 31متر، هر يك از مناطق تعويض 

متر طول داشته باشند به اين صورت  41متر؛ مناطق تعويض  411در  4متر و سومين منطقه تعويض ماده مختلط امدادي  411در  4متر و  111در  4

متر می باشد. اين مناطق از نزديكترين لبه به خط استارت شروع شده و به لبه خط پايين منطقه  31كه خط جدا كننده )محل خروج( از نقطه شروع 

در  يابد ورزشكاران می رد مسئول اطمينانفگيرد، كه به خط شروع نزديك تر است خاتمه يابد. هنگامی كه تعويض در خطوط )مسيرها( انجام می

ارايی منطقه سرعت گيري )شتاب گيري( هستند. همچنين اين افراد مسئول دقت كنند قانون محل تعويض به درستی مستقر شده اند و متوجه ك

 شود.به درستی اجرا می 3/23

 ادندنمايند. كمك دستياران مسئول قرارمی مناسب خود اطمينان حاصل و موقعيت توضيحات: كمك داوران از قرار گيري هر يك از تيم ها در خط 

 مك نيز كبه آنها همچنين در صورت نياز براي قرار گيري در خط استارت هستند كه بهمراه آنها باتون نيز می باشد. ت در پيساولين سري دوندگان 

شود.  ه زمانی كه همدر موقعيت خود قرار می گيرند. براي انجام كارهاي مربوطه دوندگان بعدي منطقه تعويض باتون و كمك داوران داوران  سرمی 

سايل ارتباطی به ديگر داوران راهنمايی الزم را می نمايد كه بطور معمول در  سرداور با و ستی در جاي خود قرار گرفتند،  شكاران به در سابورز قات م

  از طريق وسايل راديويی انجام می شود. اين كار بزرگ 

و دو چرخ عقب ويلچرها بطور كامل  ورزشككككار پروتزكه حركت خود را آغاز نمايند؛ قبل از آندر زمان تعويض دوندگان، آنها همچنين يقين نمايند كه 

درصككدد گرفتن باتون و تماس با يكديگر هسككتند(. اين حركت نبايد از بيرون از ورزشكككاران )منظور زمانی اسككت كه  در داخل محدوده تعويض باشككد

 محدوه تعويض انجام شود. 

تواند هنما میهنگامی كه در يك دو امدادي تمامی دوندگان يا گروه اول/ دوندگان راهنما در الين خود مسابقه را به اتمام رساندند، ورزشكار/ دونده را-3

شد كه با ديگر سانتيمتر الين خود را روي پيست مشخص كند. رنگ اين نوار به گونه اي با 41در  5به وسيله يك نوار چسبنده به اندازه حداكثر 

 ها نمی توان استفاده كرد.Check-Marksهاي دائمی اشتباه نشود. از ديگر عالمت

متر، دستيار می تواند در منطقه تعويض حضور داشته باشد تا به ورزشكار براي قرار گيري در خط خود كمك  111در  4توجه: در مواد امدادي مختلط 

 نمايد.   

سانتيمتر بوده كه جنس آن از چوب يا فلز يا هر جنس محكم ديگر است.  31تا  28تو خالی صاف يك تكه به اندازه  يك لولهماده امدادي باتون -4

 . رنگ آن در طی مسابقه كامال قابل تشخيص باشد.گرم می باشد 51و وزن آن حداقل  باشدمی ميلی متر(  2 +ميلی متر ) 41 آنقطر بيرونی 
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 كاله كشیملزم به تهيه كميته برگزاري ، رجوع نمائيد( B-3.1.2 a/b)به بخش  IPCبازي ها و مسابقات  : در مواد امدادي ويلچر سرعتتوجه

 براي هر يك از تيم ها به رنگ متمايز می باشد بطوري كه در زمان مسابقه به سهولت تشخيص داده شود.  روي صورت

 ؛ ملزم به پوشيدن كاله كشی روي صورت نيز شماره دار دادن كاله ايمنی عالوه بر قرارورزشكاران ويلچر سرعت  امداديدر مسابقات توضيحات: 

 كنترل كاله كشی صورت می باشند. داوران اتاق اعالم مسئول در اين صورت، كميته برگزاري ملزم به تهيه كاله كشی می باشد. می باشند. 

5- 

(a  در  4براي مسابقات امدادي با ويلچر، امدادي قطع عضو و امدادي  23.6در تمامی مسابقات امدادي داخل استاديوم، به استثناي قانون

 B-3.1.2 a/bبه بخش ) IPCو بازي هاي گردد. حداقل در مسابقات متر مختلط در كل مسابقات باتون فقط توسط دست حمل می 111

آن را نيز لحاظ Time Transponder) توان در زمان سنجی )( باتون شماره گذاري و با يك رنگ متفاوت باشد و میرجوع نمائيد

 نمائيم. 

 توجه: در صورت امكان، نوع رنگ هر خط و يا ترتيب مكان استارت در استارت ليست ذكر شود.     

b ( دوندگان/ دوندگان راهنما نمی توانند از دستكش استفاده كرده يا در دستشان ماده اي باشد كه باعث بهتر گرفتن باتون شود )به غير از

 گفته شده است(.  c 4/7واردي كه در قانونم

c) اند توتواند دوباره آن را بردارد. اين دونده/ دونده راهنما میاگر باتون افتاد، فقط دونده اي/ دونده راهنمايی كه آن از دستش افتاده می

ی دهد. عالوه بر اين، چنانچه باتون بصورتبراي برداشتن مجدد باتون الين خود را ترك كند به اين شرط كه مسافت مسابقه خود را كاهش ن

بيافتد كه به سمت دو طرف پيست )مسير دو( يا در جلو ورزشكار در جهت دو )همچنين آن طرف تر از خط پايان( حركت كند، ورزشكاري 

ن شان بوده باز گردند. اگر اي/ دونده راهنمايی كه آن را انداخته اند، پس از برداشتن آن حتی االمكان به نقطه اي كه آخرين لحظه در دست 

 مراحل صحيح اجراء شده و مانعی براي ورزشكار / دوندگان راهنما ديگر به وجود نياورده، افتادن باتون باعث اخراج دونده نمی شود.

 اما اگر ورزشكار/ دونده راهنما اين قانون را رعايت نكند، تيمش از ادامه مسابقه محروم خواهد شد.  

روع شبه منطقه تعويض دونده/ دونده راهنما ورودي  دست خروج ازشود. اين رد كردن باتون از لحظه می قه تعويض دست به دست باتون در منط-6

شود. در رابطه با دست به دست كردن در منطقه تعويض، اين باتون است كه تمام می خارج شد،دست دونده خروجی / دونده در شده و وقتی كامال 

اعث ببايد مطمئنا در اين منطقه قرار داشته باشد و محل و موقعيت بدن ورزشكاران مالك نيست. رد و بدل كردن باتون در خارج از منطقه تعويض، 

 شود.اخراج ورزشكاران می

قبل ا دونده خروجی ر توسط چوب دريافت. كمك داوران بدقت هر گونه مد نظر باشد چوبقسمتهاي ، كل ب )باتون(چوتوضيحات: در تعيين موقعيت 

را قبل از آنكه  چوبچنانچه دونده خروجی  د.نمتر امدادي نقص عضو كنترل نماي 411در  4بويژه در مواد  ،از داخل شدن ورزشكار به داخل محوطه

فت كننده قبل از آنكه محوطه تعويض را اورزشكار دريآنها مطمئن شوند كه ؛ كل تيم از زمين اخراج می شود. نمايدوارد منطقه تعويض شود، لمس 

  را دريافت نموده است.  چوبترك نمايد؛ 

در  4 جهانی ( و امدادي مختلطT42-47, T61-64ها )( و امدادي قطع عضوT33-34 , T51-52 , T53-54در مسابقات ويلچري امدادي )

 را لمس كند. اين تماس در منطقه تعويض دونده ورودي هر قسمت از بدن دونده خروجی متر لحظه جابجايی ورزشكاران زمانی است كه  111
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 شود.باشد. در زمان رد و بدل كردن باتون، هل دادن ورزشكار خارج شونده باعث اخراج ورزشكاران میمی 

 متر، كاله ايمنی استفاده شده توسط ورزشكار ويلچر سرعت به شكل بخشی از اعضاء ورزشكار محسوب 111در  4توجه: در ماده امدادي مختلط 

 می شود.  

ورزشكاران/ دوندگان راهنما، قبل / پس از گذشتن از منطقه تعويض، منطقه، الين و يا موقعيت خود را حفظ كنند تا كامال مشخص شود هيچ -7

نبايد درباره اين دوندگان/ دوندگان راهنما اعمال گردد.   6/18و قانون  5/18ان راهنما به وجود نياورده اند. قانون ممانعتی براي ديگر ورزشكاران/ دوندگ

ايجاد چنانچه راهنماي دونده به طور عمد براي يك عضو تيم ديگر از طريق دويدن به خارج از جايگاه يا خط خود در زمان پايان دور خود، ممانعت 

 بايد اعمال شود.  18.2كند، قانون 

   T11-13تعويض چوب )باتون( براي مواد امدادي -8

a) توانند چوب )باتون( را حمل نمايند.ورزشكار يا دونده راهنما می 

b) شرايط مربوط به روش تعويض باتون می شكاران بدون محدوديتی انجام گيرد، به جز در مواردي كه  تواند ميان دوندگان راهنما يا ورز

 يست رعايت شود. باراهنمايی می

c) گيرد كه حمل كننده باتون آن را در منطقه تعويض به دريافت كننده باتون تحويل دهد.يك تعويض درست زمانی انجام می 

d) كند، ديگر نمی تواند براي دريافت باتون، مجددا وارد منطقه تعويض به محض اين كه دونده خارج شككونده منطقه تعويض را ترك می

 كه خيلی زود از اين منطقه خارج شده باشند، نمی توانند مجددا به منطقه تعويض باز گردند( . شود.)يعنی در زمانی

e)  شكار ستقرار هر ورز شركت كرده،  T12يك نفر كمك به ازاي هر منطقه تعويض براي كمك به ا سابقه  كه بدون دونده راهنما در م

مسابقه از محدوده مسابقه خارج شود و بايد در موقعيتی كه نماينده فنی مجاز به حضور در پيست خواهد بود. فرد كمكی بايد قبل از شروع 

منجر به دادن اخطار  7.2تخطی از اين قانون، طبق قانون  آن را تعيين نموده مستقر شود و در جريان برگزاري مسابقه تداخلی ايجاد نكند.

  و يا اخراج خواهد شد.  

د شود. تيم مقابل چنانچه امتياز ديگري كسب نكرده باشمی يم مقابل بگيرد، تيم وي از مسابقه اخراج چنانچه در مسابقه ورزشكاري باتون را از ت-9

 جريمه نخواهد شد. 

را بدود. هر چهار دونده / دوندگان راهنما كه براي همان مسابقه يا مسابقه ديگر وارد شده  leg)تواند يك دور )هر عضو يك تيم امدادي فقط می-11

هار حداكثر تا چند براي همه راندها در تركيب تيم امدادي شركت كنند. اما وقتی در يك مسابقه، تيم امدادي رقابت خود را شروع كرد، تواناند، می

توانند به عنوان ذخيره )جايگزين( در تركيب آن تيم حضور داشته باشند. تخطی از اين قانون منجر به و راهنماهاي مربوط به آنها می ديگرورزشكار 

 اخراج تيم خواهد شد. 

 نمی شود.   محسوبتعويض هاي كلی ورزشكاران  جزءتوجه: تعويض دونده راهنما 

تركيب يك تيم و ترتيب دويدن آنان حداقل يك ساعت قبل از توزيع ليست فراخوان اول )منظور زمانی است كه ورزشكاران در اتاق حضور و -11

شوند( براي دور اول رسما اعالم شود. هر گونه تغييرات ديگر تنها در صورتی مجاز است كه بيماري و يا صدمه جسمی اعالم شده، می غياب حاضر 

كه اسامی  نیورزشكار را از انجام مسابقه باز دارد و اين گزارش بايد توسط مسئول پزشكی كميته برگزاري تاييد گردد و انجام آن زمان اعالم آخر )زما
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 مكاران براي خروج از اتاق حضور/ غياب بايد ثبت شود.( همان مرحله اي است كه تيم در حال رقابت هستند. تيم به همان ترتيب اسامی و اعالورزش

 دهد. تخطی از اين قانون منجر به اخراج تيم خواهد شد. می شده در ليست مسابقه

توان بر طبق خوشه هايی )گروه هايی( از مواد امدادي را میرجوع نمائيد(  B-3.1.2) به بخش ، پارا دووميدانی جهانی در مسابقات مورد تاييد

 هاي ورزشی و شرايط و الزامات تركيب تيمی مربوطه كه در جدول ذيل آورده شده، برگزار گردد:كالس

 شرايط تركيب تيم امدادي هاي( ورزشیكالس )

T11-13  حداقل شامل يك ورزشكار كالسT11  و فقط شامل حداكثر يك ورزشكار كالسT13 باشد 

T33-34  حداقل شامل يك ورزشكار كالسT33 باشد . 

T35-38 تواند شامل حداكثر دو ورزشكار كالس فقط میT38 باشد . 

T42-47 وT61-64 تواند حداكثر شامل دو نفر ورزشكار كالس فقط میT47/T46 باشد 

T51-52  حداقل شامل يك ورزشكار كالسT51 باشد . 

T53-54  حداقل شامل يك ورزشكار كالسT53 باشد . 

 

 متر مختلط به شكل زير مشخص شده اند:  111در  4تركيب تيم، ترتيب دويدن و كالس هاي ورزشی حائز شرايط در ماده امدادي  

 باشد.می ورزشكار زن واجد شرايط الزم  2ورزشكار مرد و  2تيم داراي   -

 باشند. T13,T46/47, T38, T54ورزشكار از كالس هاي  2حداكثر  -

 می باشند.  ورزشكار از كالس هاي تعيين شده در جدول زير 2مابقی  -

 ترتيب دويدن نيز طبق جدول زير تعيين می شود:  -

 كالس هاي مجاز ترتيب دويدن

 T11-13 دونده اولی

 T42-47, T61-64 دونده دومی 

 T35-38 دونده سومی

 T33-34, T51-54 دونده چهارمی 

 

سريعترين دونده را انتخاب می نمايند، در ادامه دونده در كليه مواد امدادي، استراتژي نقش مهمی ايفاء می نمايد. براي مثال، برخی تيم ها توضيحات: 

متر  111در  4ساير تيم ها استراتژي كامال متفاوتی را دنبال می نمايند. در ماده می رسند.  تيمسريعتر بعدي را می گذارند تا به كندترين دونده در 

متر الزامات ديگري  111در  4امدادي مختلط برخالف مسابقات امدادي ويلچر و قطع عضو، در ماده امدادي مسئله به اين سهولت نخواهد بود. مختلط 

باشد. دوما، ترتيب دويدن از قبل مشخص شده در تمام مدت مسابقه رعايت می ورزشكار زن  2و ورزشكار مرد  2تركيبی از نيز وجود دارد. اوال، تيم 

ورزشكار از كالس هاي زير انتخاب  2طبق جدول فوق ورزشكاران در كالس هاي مختلف می دوند. در نهايت تنها حداكثر شود؛ اين بدان معناست كه 

، يك ورزشكار و يا دو ورزشكار را از بين اين كداممی توان هيچ یتوجه به استراتژي تيم. بنابراين با  T13, T46/47, T38, T54می شوند: 

ورزشكار از كالس هاي قبلی را می توان انتخاب نمود. براي  2البته بايد توجه داشت كه بدون توجه به استراتژي تيم، حداكثر نمود. كالس ها انتخاب 

اول و چهارم انتخاب نموده است، آنگاه براي نفرات دوم و نفرات را به ترتيب به عنوان  T54 و T13تيمی ورزشكاران كالس هاي مثال، هرگاه 

 را انتخاب نمود.  T46/47و يا  T38چهارم نمی توان ورزشكاران كالس هاي 
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 متر، ورزشكاران كامال در خطوط مسابقه دهند. 111در  4در دو امدادي -12

 تواند برگزار شود:طرق ذيل می متر به هر يك از 211در  4دو امدادي -13

a) .)تا حد امكان، كامال در خطوط مسابقه دهند )ورزشكار چهار قوس را در خطوط باشد 

b)  تواند (  در خطوط باشند، جايی كه ورزشكار می7/18براي دو دور اول و قسمتی از دور سوم تا لبه نزديك خط شكسته )توضيح در قانون

 قوس را در خطوط باشد(.  خط خود را ترك نمايد )ورزشكار سه

c)  تواند خط خود را ترك كند در خطوط باشند، جايی كه ورزشكار می 7/18در دور اول تا لبه نزديك خط شكسته مشخص شده در قانون

 )ورزشكار بايد يك قوس را در خطوط باشد(.

 استفاده شود. cشود انتخاب باشد، پيشنهاد میكارآيی نداشته  aتوجه: اگر بيش از چهار تيم در مسابقه شركت نداشته باشند و انتخاب 

 تواند برگزار گردد:متر در هر يك از طرق ذيل می 411در  4مسابقات  -14

a)  كامال در خطوط بدوند، 7/18ورزشكاران در دور اول و همچنين قسمتی از دور دوم را تا نزديك خط شكسته مشخص شده در قانون ،

 ا ترك نمايد )يعنی بايد سه قوس را در خط بدود(.تواند خط خود رجايی كه ورزشكار می

b)  تواند خط خود را ترك نمايد را در خط بدود، جايی كه می 7/18ورزشكار اولين دور را تا لبه نزديك خط شكسته مشخص شده در قانون

 )يعنی يك قوس را بايد در خط بدود(.

 اجرا شود. bگردد انتخاب اگر بيش از چهار تيم در مسابقه حضور ندارند، پيشنهاد میتوجه: در مواد امدادي به غير از مسابقات نابينايان و ويلچر، 

هاي مسابقات ورزشكاران اجازه ندارند دويدن را از خارج از منطقه تعويض شان شروع نمايند و بايد از اين مناطق مسابقه را آغاز در همه تعويض-15

 نمايد، تيمش از دور مسابقه حذف خواهد شد.كنند. چنانچه ورزشكاري از اين قانون تخطی 

متر در دور سوم و چهارم خود، تحت نظارت داور مسئول، مانند همان ترتيب جايگيري اعضاء تيم  411در  4دوندگان دو امدادي/ دوندگان راهنما -16

سد، دونده رده قبلی / دوندگان راهنما به اين نقطه میايستند.  به محض آن كه دونشان قرار گرفته و در مكان انتظار به ترتيب از داخل به خارج می

هنما / دونده  رامنتظر / دوندگان راهنما همان ترتيب را ادامه داده و نبايد محل استقرار را در همان ابتداي منطقه تعويض تغيير دهد. چنانچه دونده اي 

 اين قانون را رعايت نكند، تمامی اعضا، تيم مربوطه اخراج خواهند شد.

متر )چنانچه اين ماده كامال در خطوط برگزار نشود )دويده نشود(، دوندگان به ترتيب ليست استارت )از داخل  211در  4توجه: در مسابقات دوي امدادي 

 نمايند.می به خارج( جايگيري 

 4)شامل دوندگان راهنما( و امدادي مختلط  T11-13هاي ورزشی براي مواد امدادي ويلچري )ويلچررانی امدادي( و مواد امدادي براي كالس-17

متر كه نياز است ماده امدادي در داخل خطوط دويده )انجام( شود، به هر تيم دو الين مجاور هم اختصاص داده شود. ورزشكاران / دوندگان  111در 

و الين اختصاص يافته در امتداد خطوط خارجی دو الين توانند از هر يك از دو الين اختصاص يافته خود استفاده نمايند. خطوط داخلی هر دراهنما می

ها( هاي( شروع مسابقه و خطوط برجسته را مشخص سازد . تغييرات )تعويضهاي سكوهاي )جايگاهاختصاص يافته كشيده شود )امتداد يابد( تا فاصله

هاي ت و تعويض با نوار چسب همرنگ و هم پهناي عالمت گذاريانجام خواهد شد. امتداد خطوط باكس )مربع( استار 7و  5، 3، 1ها( براي خطوط )الين

 هاي موجود در زمين باشد(.گردند. )خطوط باكس استارت و تعويض بايد از رنگ و پهناي همانند خط كشیمی خطوط موجود در زمين مشخص 



99 

ها استفاده نشده اند )خالی هستند( و قابل استفاده متر و هر مسابقه ديگري، اگر بعضی الين 211در  4و  411در  4در يك مسابقه دو امدادي -18

توانند داخل پيست جايگيري شوند تا اعضاء تيم شان برسند به شرط اين كه ممانعت و جلوگيري براي هستند، دوندگان منتظر / دوندگان راهنما می

متر، دوندگان منتظر / دوندگان راهنما ترتيب اصلی خود را  بر  411در  4متر و  211در  4ورزشكاران ديگر به وجود نياورده يا تنه نزنند. در مسابقات 

 گردد. می نمايند. اگر يك ورزشكار / دونده راهنما از اين قانون تبعيت نكند، تيم وي از مسابقه حذف می حفظ  23.16طبق قانون 

مسابقه  و خود قرار گرفتند خطحض آنكه ورزشكاران بدرستی در . به مبه آنها محول شده استگيرند كه می محلی قرار  درو داوران توضيحات: سرداوران 

 . بر عهده دارندرا  18بويژه از قانون گزارش تخلفات از اين قوانين  واگذار شده است، مسئوليتبه آنها آغاز شد؛ سرداور و كمك داورانی كه 

متر، طبق  411در  4متر،  211در  4گرفتن ندارند؛ براي مثال مواد  در مواد امدادي ويلچر سرعت، زمانی كه ورزشكاران نيازي به داخل خط قرار -19

استفاده نمايند؛  خط اختصاص داده می شود. ورزشكاران در حالت انتظار می توانند از يكی از اين خطوط 2به ورزشكاران در حالت انتظار  23.16قانون 

اد ويلچر سرعت ورزشكار در حالت انتظار نمی تواند حالت وارد شدن به داخل خط قرار ليكن بايد تا پايان زمان تعويض در جاي خود باقی بمانند. در مو

  گيرد و چنانچه از اين مسئله تخطی نمايد از مسابقه اخراج می شود. 

ين بصورتی باشد كه موارد خاص و همچنمسابقه بايد آن  اجرايی قوانينآنگاه  وجود داشته باشد كه در مفاد اين قانون نگنجد؛ امدادي مادهچنانچه  -21

  آن مشخص شده باشد. در روش اجراي مسابقه 

 

 

 

 

 مواد ميدانی - 4قسمت 

 : شرايط كلی04قانون 

 (181)قانون 

 هاي تمرينی در محل مسابقاتحركت

پرتابی، تمرينات آزمايشی به قيد قرعه تواند در محل برگزاري و قبل از شروع مسابقه، تمرينات آزمايشی انجام دهد. در مواد هر ورزشكار می-1

 شود.مشخص شده و هميشه تحت نظارت داوران انجام می

از ذكر پرتاب آزمايشی در مواد ميدانی داشته باشد؛ در قوانين جاري  2هرچند در گذشته در قوانين ذكر شده بود كه هر ورزشكار می تواند توضيحات: 

د هر تعداد می توانبه بدين صورت تفسير می گردد كه در زمان تمرين قبل از مسابقه تعداد پرتاب ها  24.1صرفنظر شده است. قانون پرتاب ها تعداد 

می باشند و تا جائی كه زمان اجازه دهد و ورزشكاران تقاضاي  ها پرتاب حد استاندارد می باشد؛ اين تعداد حداقل پرتاب 2البته در مسابقات بزرگ باشد. 

 می توانند پرتاب نمايند.  شند پرتاب آزمايشی داشته با

 به محض شروع مسابقه، ورزشكاران حق استفاده از موارد ذيل براي انجام تمرينات را ندارند:-2

a) ( باند دورخيز يا منطقه جهشtake-off) 
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b) وسايل مسابقه 

c) دواير پرتاب يا زمين داخل آن بخش با وسيله يا بدون وسيله 

نها آدر مواد پرش طول و سه گام، در زمان برگزاري مسابقه ورزشكاران اجازه ندارند از پيست براي انجام حركات تمرينی استفاده نمايند. توضيحات:       

به  وبايد در محوطه تعيين شده خود بمانند و بدقت دستورالعمل هاي داوران را اجرا نمايند. داور و نماينده فنی مسئول كنترل مسابقات هستند 

 رزشكارانی كه از محدوده مسابقه دور شوند تذكر می دهند. با توجه به شرايط از كارت زرد و قرمز استفاده می شود.و

خطر و  جاداجراي اين قانون نبايد منجر به آن شود كه ورزشكار از دست زدن به ادوات خود براي تمرين امتناع نمايد؛ البته در صورتی كه منجر به اي      

تفسير اين قانون از اهميت زيادي برخوردار است و داوران بايد يقين نمايند كه مسابقه به شكل صحيح و در بهترين يگران نشود. تداخل با د

 ورزشكار نيز قادر باشد تا به محض آغاز مسابقه تمرين خود را كنار بگذارد.حالت پيش می رود و 

 (Markersهاي روي زمين )عالمت

3- 

a)  گيرند؛ اما در مسابقات پرش ارتفاع، هاي باند قرار میها در كنارهشود، عالمتوقتی باند دورخيز استفاده میدر مسابقات ميدانی

تواند از يك يا دو عالمت )كه يا از طرف كميته برگزاري داده شده يا مورد تاييد اين توانند در باند گذاشته شوند. دونده میها میعالمت

تواند انجام حركت دو يا جهش خود استفاده نمايد. چنانچه چنين عالماتی در دسترس نباشند، ورزشكار می كميته است( به منظور كمك در

 اده كرد.ماند استفاز نوارهاي چسبنده )نوار چسب( استفاده كند، اما نمی توان از گچ يا مواد مشابه اي كه بعد از استفاده اثراتشان باقی می

b)  تواند تواند از يك عالمت استفاده كند. اين عالمت تنها میشود، ورزشكار فقط میپرتاب استفاده میدر مسابقات پرتابی كه از دايره

روي زمين در محل مسابقه دقيقا پشت يا چسبيده به دايره پرتاب گذاشته شود. اين عالمت موقتی بوده و فقط براي همان ورزشكار 

 عالمت شخصی نبايد در داخل يا كنار منطقه فرود وجود داشته باشد. استفاده شود و نبايد جلوي ديد داوران را بگيرد. هيچ

 باشد. می توجه: هر عالمت يك تكه 

و با استفاده از پين هاي منقوش به رنگ هاي  چسبناكيك نوار را با ماده پرش ارتفاع محدوده تعيين شده چنانچه زمين خيس باشد؛ توضيحات: 

 می پوشانند.  مختلف

حال چنانچه توليد كننده در ساخت عالمت از دو باشد و محسوس بودن آن توسط داور تائيد شده باشد. می  تكی عالمتبصورت عالمت استفاده شده 

چه نچنانيز مجاز است. در ماده پرش ارتفاع  ؛، مجاز است. در صورتيكه ورزشكار هر دو عالمت خود را در يك مكان قرار دهداستفاده نموده باشد جنس

 عالمت متفاوت خود را همچنان داشته باشد.  يك عالمت ساخته شده از يك و يا دو جنس داده می شود تانوار پاره شود به ورزشكار 

 هاي نتايج مسابقات و باد سنج  عالمت

4- 

A) منطقه اي كشوري و در تواند براي اعالم شكستن ركوردهاي جهانی، و در صورت لزوم، ركوردهاي يك پرچم يا عالمت مشخص نيز می

 آن مسابقه مربوطه مورد استفاده قرار گيرد.
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 (B يك و يا چند بادسنج را در همه مسابقات پرش، پرتاب ديسك و پرتاب وزنه در موقعيت مناسبی قرار داد تا به ورزشكاران جهت و سرعت دقيق

      باد را نشان دهد.  

 ترتيب مسابقه

اعمال می شود. چنانچه ورزشكاري  24.6دهند؛ در غير اينصورت قانون قرعه كشی مشخص شده است، مسابقه می دوندگان به ترتيبی كه به وسيله-5

خواهد شد؛ ليكن نتيجه آن دور )معتبر و يا  2/8و قانون  5/13/2با تصميم خود يك دور  را به شكل متفاوت از دور قبلی بزند؛ منجر به اعمال قانون 

    باقی می ماند. اگر دور مقدماتی وجود داشته باشد، براي دور نهايی بايد دوباره قرعه كشی انجام شود. مردود( در شكل وضعيت هشدار

صميم خود  شكار با ت ضيحات: چنانچه ورز شكل متفاوت از دور قبلی بدودتو شود )براي  8.2و قانون  2.13.5طبق قانون ؛ به  به وي اخطار داده می 

 ثبت می شود. حالت اخطار  بهيكن نتيجه مسابقه )معتبر و يا مردود( لتخلف مرتبه دوم اخراج می شود( 

ها ها در يك راند ورزشكاران ثبت نخواهد شد )در انتها فقط يك تالش آنبه غير ازمواد پرتابی نشسته و پرش ارتفاع، بيش از يك نتيجه از تالش-6

 شود(. ثبت و ضبط می

شكار می شند، هر ورز شته با شكار وجود دا شت ورز ضوي، به غير از پرش ارتفاع، زمانی كه بيش از ه سه حركتدر تمامی مواد ميدانی قطع ع  تواند 

سب كرده اند می شكاري كه باالترين نتيجه را ك شت ورز شد. ه شته با شند؛ مگر آنكه در قوانين اجرايی دا شته با ضافه تر نيز دا سه حركت ا ه بتوانند 

 شكل ديگري آمده باشد. 

اعمال خواهد شد. و اگر باز هم تساوي وجود داشت، ورزشكاران  22/24اگر در آخرين دور انتخابی، دو يا چند ورزشكار نتايجشان مساوي بود، قانون 

 ج برابر شككد، مسككئله مذكور طبق قانونتوانند در دور نهايی داراي حركت اضككافی باشككند. چنانچه در پرش ارتفاع در مرحله آخر انتخابی نتايمزبور می

 زير حل و فصل می شود.   24.22

شود، مگر  شكاران در نظر گرفته می  شش پرتاب متوالی براي هر يك از ورز سته،  ش صميم بگيرد در مواد پرتابی ن پرتاب اول با  3آنكه نماينده فنی ت

( پيشنهاد می شود ترتيب مسابقات B-3.1.2بخش ) جهانیدووميدانی پارا ي هاي و بازفاصله زمانی )در دو مرحله متوالی( برگزار شود. در مسابقات 

 پرتاب متوالی به ترتيب معكوس عملكرد )نتيجه( انجام خواهد شد. 6براي 

شكار  ش 8اگر تعداد ورز شكل ديگري بيان  شكار مجاز خواهد بود؛ مگر آنكه قوانين اجرايی به  شش حركت براي هر ورز شد،  شند. ده بنفر يا كمتر با ا

اگر در اولين دور سكككه تايی )حركت ها(، بيش از يك حركت غير قابل قبول انجام شكككود، اين ورزشككككاران در راندهاي بعدي حركت ها، قبل از 

 ها همان ترتيب قرعه كشی شده خواهد بود. دهند. ترتيب آنهاي قابل قبول داشته اند مسابقه میورزشكارانی كه حركت

 در هر دو حالت:

a) ه قوانين باشد؛ مگر آنكمی ها بر عكس ترتيب رنكينگ ثبت شده بعد از سه دور اول حركت ها، ترتيب مسابقه براي سه دور آخر پرتاب

 اجرايی به شكل ديگري بيان شده باشند.  

شسته )كالس1توجه  شود،پرتاب اول در دو گروه بر 3( و در صورتيكه F51-57و   F31-34هاي ورزشی: در مواد پرتابی ن پرتاب آخر به  3  گزار 

 ترتيب معكوس عملكرد )نتيجه( انجام خواهد شد.
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b)  شته باشد، آن ورزشكارانی كه مساوي شده اند به همان ترتيب قرعه كشی اصلی اگر ترتيب مسابقه تغيير يابد و يك مساوي وجود دا

 دهند:)ابتدايی( مسابقه می

 مراجعه نماييد 25هاي عمودي به قانون (: براي پرشiتوجه )

خود را ادامه دهند، اين  مسككابقه 51.5قانون (:  چنانچه سككرداور به يك يا چند ورزشكككار اجازه بدهد در يك مسككابقه مورد اعتراض بر طبق iiتوجه )

ز يك دهند و چنانچه بيش ا می هاي خود را قبل از ديگر ورزشكككاران حاضككر در مسككابقه انجامورزشكككاران  تمامی راندهاي بعدي حركت

 دهند.می  خود ادامه مسابقه ورزشكار باشند به همان ترتيب قرعه كشی اوليه به

تعداد  و در صككورتی كه حداكثر شككش پرتاب باشككد(را تعيين نمايد )تعداد پرتاب ها ورزشككی مربوطه می تواند حاكميتی سككازمان قوانين (: iiiتوجه)

 .  مشخص می شود می رسند پس از راند سوم اضافی ورزشكارانی كه به راندهاي

سوم ivتوجه ) ضافی پس از راند  سازمان حاكميتی مربوطه در راندهاي ا ضوي، قوانين  سابقتغيير در (: در مواد ميدانی قطع ع ه  ترتيب افراد را براي م

 مشخص می نمايد.   

 زمانیاصل اين موضوع به  راند پنجم مواد ميدانی كنار گذاشته شد. در پس از پرتابدستورالعمل تغيير در نحوه  2111توضيحات: در سال 

شد  ستورالعمل در آن زمان  .ه بودبر می گردد كه تغيير در ترتيب براي اولين بار معرفی  سابقه بر اين باور بودند اين د ضافه چبر نحوه اجراي م يزي ا

 در عمل اين كار انجام نمی گرفت. پرتاب آخر خود را انجام ندهد؛  3گرفت كه می تصميم  هرگاه ورزشكار در واقع نخواهد نمود؛

 

 ثبت حركت ها

 ها به ترتيب ذيل ثبت خواهند شد:حركت-7

 گردد. گيري گرفته شده مشخص میبه غير از پرش ارتفاع، يك حركت معتبر، با همان اندازه

 مراجعه نمائيد.  2.21.3هاي استاندارد در همه موارد به قانون براي استفاده از حروف اختصاري و نشان

 تكميل )اتمام( حركت ها

اشتباه  هداور نبايد تا زمان اتمام كامل يك حركت، پرچم سفيد خود را به نشانه قابل قبول بودن آن حركت باال ببرد. چنانچه داور متوجه شود كه ب-8

 م زده است می تواند در تصميم خود تجديد نظر نمايد.   پرچ

 زمان اعالم اتمام يك حركت قابل قبول:

a) هاي عمودي، وقتی كه داور بر اساس اين قوانين تصميم بگيرد كه هيچ اشتباهی صورت نگرفته است.در پرش 

b) ند. هاي افقی، وقتی كه ورزشكار مطابق با اين قوانين محل فرود خود را ترك كدر پرش 

c) .در مواد پرتابی ورزشكاران قادر به راه رفتن، وقتی كه ورزشكار مطابق با اين قوانين دايره پرتاب يا باند دورخيز را ترك نمايد 

d) .در مواد پرتابی نشسته، وقتی كه وسيله پرتاب در منطقه مجاز فرود آمده است 

كه صورتی در كه اهميت دارد اين موضوع از آن جهت براي داور حاضر در ميدان )در مواد پرتابی( و يا محوطه فرود )در ماده پرش طول( توضيحات:  

 سرداور پرچم اشتباه زد با يك عالمت و يا نشان محل فرود مشخص شده باشد. 
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 دورهاي انتخابی

گردد كه تعداد ورزشكاران به حدي است كه اجازه نمی دهد كل مسابقه در يك دور )نهايی( به راحتی در مواد ميدانی دور انتخابی زمانی برگزار می -9

 شوند. به استثناي زمانی كه كنند و به وسيله اين دور، افراد انتخاب میبرگزار شود. در دور انتخابی، همه ورزشكاران شركت می

تواند ساير دورهاي انتخابی همان مسابقه و يا يك و يا چند  كننده اي توانايی بيشتري در برگزاري يك و يا چند ماده دارد. در اين صورت می برگزار

يا  ومسابقه را زودتر برگزار نمايد تا بدين ترتيب ورزشكاران حائز صالحيت براي شركت در دور مسابقه انتخابی مشخص شوند. چنين دستورالعملی 

 گساير روش هايی كه )مانند كسب استانداردهاي الزم در خالل يك دوره تعيين شده با كسب مقام در يك مسابقه تعيين شده و يا از طريق رنكين

ور د شوند. نتايج دور انتخابی درمی بدست آمده( ورزشكار مجاز به شركت در مسابقه و دور انتخابی شده است در قوانين هر يك از مسابقات لحاظ 

 نهايی منظور نمی شوند. 

شود؛ ليكن چنانچه ركورد عنوان بخشی از بههر چند ركورد بدست آمده توضيحات:  شرايط  فينال محسوب نمی  ساير  جهانی بدست آيد و همچنين 

 به عنوان ركورد جهانی ثبت خواهد شد.  جهانیدووميدانی پارا ؛ اين ركورد در رعايت شودبراي ثبت در ركورد جهانی 

شوند، اما در صورت امكان به گونه اي باشد كه نماينده هر كشور يا ورزشكاران در حالت عادي به دو يا چند گروه به صورت رندوم تقسيم می -11

هيالت سكند، مگر آن كه تمی هاي مختلف )متفاوت( قرار گيرند. هر گروه حركت تمرينی خود را فورا بعد از اتمام كار گروه قبلی شروع تيم در گروه

 ها وجود داشته باشد و آنان بتوانند در يك زمان و تحت شرايط مساوي مسابقه دهند. براي گروه

كشد، يك روز استراحت ميان دور انتخابی و دور نهايی در نظر گرفته شود در مسابقات پرش ارتفاعی كه بيش از سه روز طول میتوصيه می-11

 شود.

فنی براي  گيرند. اگر هيچ نمايندهدور انتخابی، استانداردهاي انتخابی و تعداد ورزشكاران در دور نهايی تصميم می نماينده)گان( فنی درباره شرايط-12

ورزشكار به دور نهايی راه يابند؛ مگر آنكه در  12گردد. بهتر آن است كه حداقل آن مسابقات تعيين نشده، اين شرايط توسط كميته برگزاري اتخاذ می

 به شكل ديگري آمده باشد.   قوانين مسابقات

ضيحات:  ست كه چنانچه در جايگاه دوازدهم براي راه يابتو شكار به فينال نتيجه  یعمدتا اين به معناي آن ا ساوي دو ورز  12از  بيشانتخاب ؛ شدم

نفر به گروه فينال غير معمول نخواهد  12بيش از  راه يابیليكن هر چند در دور انتخابی حداكثري وجود ندارد؛ . امكان پذير اسككتنفر براي دور فينال 

  بود. 

تواند تا سه حركت داشته باشد. ورزشكاري كه به استاندارد انتخابی رسيده است، نبايد در در دور انتخابی، به غير از پرش ارتفاع، هر ورزشكار می-13

 دور انتخابی شركت كند. 

)شامل پرش آزمايشی( ورزشكار فرصت دارد تا آخرين تالش )حركت( خود را بكند تا شايد بتواند  25.2در دور انتخابی پرش ارتفاع، طبق قانون -14

ی كه پس نبه ارتفاع استاندارد انتخابی برسد، مگر آن كه تعداد ورزشكاران براي دور نهايی تا آن زمان مشخص شده باشند. اين قانون شامل ورزشكارا

ابی هاي خود در دور انتخد، نمی شود. هرگاه مشخص شد كه ورزشكار به فينال رسيده است، نبايد به پرشاز سه حركت متوالی ناكام حذف نشده ان

 ادامه دهد. 
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كردن  ها به وسيله اضافهها از تعداد مورد نياز كمتر باشد، گروه فيناليستاگر هيچ ورزشكاري به ارتفاع استاندارد انتخابی نرسد يا تعداد آن-15

نتايج آنان از دور انتخابی، به حد نصاب خواهد رسيد. در پايان دور انتخابی، اگر دو يا چند ورزشكار نتايجی مشابه در پرش يا مسافت ورزشكار طبق 

 يابند.بايد به كار گرفته شود. اگر باز هم نتيجه مساوي وجود داشت، ورزشكاران مربوطه به دور نهايی راه می 22/24داشتند، قانون 

گردد در هر گروه ميله در يك زمان و به يك شود، توصيه میش ارتفاع يك مسابقه انتخابی در دو گروه به طور همزمان دارد انجام میاگر در پر-16

 شود هر دو گروه تقريبا از يك قدرت مشابه برخوردار باشند.ارتفاع باال بيايد. همچنين پيشنهاد می

از نزديك فرايند انتخابی پرش ارتفاع رعايت شوند. نماينده فنی و سرداور  24.16و  24.11قوانين مفاد در گروه بندي انتخابی پرش ارتفاع توضيحات: 

شكاران پرش خود را را دنبال نمايند و يا به عبارت ديگر  صورتی ورز سند  25.2انجام دهند كه طبق قانون ب ستاندارد الزم بر شوند و به حد ا حذف ن

ه مسئلدر دو ماده  ميدانی تساوي بين ورزشكاران  در صورت ايجادمشخص شده باشد( و  تعداد ورزشكاران فينال 24.12قانون مفاد مگر آنكه طبق )

شود.  25.9طبق ماده مربوطه  صل می  شود حل و ف شكاران زمانی كه يقين ضرورتی ندارد  24.14طبق قانون البته بايد به اين نكته نيز توجه  ورز

   دهند. ادامه باز هم به مسابقه خود براي فينال ديگر ورزشكاران شرايط توجه به بدون نمودند به فينال رسيده اند 

 

 

 

 

 زمان مجاز براي انجام حركت 

شكار اعالم -17 سئول به ورز شروع می داور م ست و زمان مجاز انجام يك حركت از زمان اعالم داور  شروع يك حركت آماده ا كند همه چيز براي 

 شود. می

ا چنانچه زمان پرتاب ها آغاز شككده باشككد و ورزشكككاري متعاقب آن، حركت خود را انجام ندهد، وقتی زمان داده شككده به اتمام رسككيد، آن حركت خط

 شود. محسوب می

 ، آن پرتاب خطا محسوب خواهد شد.  24.18زمان هاي زير بيشتر نخواهند شد. چنانچه اين زمان بگذرد، به استثناء قانون 

 انفرادي مواد 

 تعداد ورزشكاران باقی مانده در مسابقه

 

 مواد پرتابی نشسته ساير مواد ورزشكاران قطع عضوي پرش ارتفاع 

 دقيقه 1 دقيقه 1 دقيقه 1 )و يا اولين حركت هر ورزشكار( نفر 3بيش از 

 دقيقه 1 دقيقه 1 دقيقه 1.5 نفر 3يا  2

 -- ---  دقيقه  3 نفر  1

 دقيقه 1 دقيقه  2 دقيقه  2 پرتاب هاي متوالی 

 

شسته،1 توجه سه راند اول در دو  : در مواد پرتابی ن ستثناء زمانی كه  ك نماينده فنی با صالحديد خود می تواند ي گروه برگزار می گردد؛ و يا چند به ا

 دقيقه بين پرتاب سوم و چهارم وقت اضافه بدهد. 
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در موقعيتی هستند كه بتوانند در صورت آماده نبودن ورزشكار در بين پرتابها به وي وقت اضافه بدهند. در  عملی؛ سرداور و يا داور جنبهاز توضيحات: 

  ناحيه پرتاب آماده مسابقه و داوران در بيرون محوطه آن قرار گرفته اند. ؛ ورزشكار آغاز شده دادن ادوات پرتابی بهكرنومتر پس از  مواد پرتابی نشسته

زمانی كه ورزشكار پرتاب سوم خود را انجام داد و اندازه گيري ممكن است در اين زمان دستورالعمل شفاهی از سوي سرداور به ورزشكار داده شود. 

ستراحت  شد ثبت زمان يك دقيقه وقت ا شكارانجام  ست ورز صورت درخوا شود. در اين مدت زمان يك دقيقه تنها در   وي بهادوات پرتابی  ،آغاز می 

شود. چنانچه  شد آنگاهپيش از اتمام اين زمان داده می  شته با ضوعی را دا ست چنين مو شكار درخوا سبه خواهد  ورز زمان براي پرتاب چهارم فورا محا

شود و  شكار داده می  ست ورز ست كه ادوات پرتابی به د ست و داوران خارج از محل پرتاب در جايشد. )منظور لحظه اي ا سابقه آماده ا  آن بخش م

   خود مستقر شده اند.( 

دهد بايد در معرض ديد ورزشكار باشد. همچنين، داور با باال نگاه داشتن يك : ساعتی كه زمان مجاز باقی مانده براي يك حركت را نشان می2توجه 

 نمايد.  می ثانيه آخر زمان مجاز را مشخص 15پرچم زرد يا با اعالم، 

ارتفاع جديد خود گذاشكككته نشكككود، هيچ تغييري در زمان مجاز براي انجام حركت اعمال نمی گردد؛ در غير اين در پرش ارتفاع، تا ميله در : 3توجه 

 شود.هاي پياپی اعمال میصورت در جايی كه امكان دارد قانون زمان مجاز براي حركت

ی در محل مسككابقه باقی بماند، يك دقيقه ديگر به : هرگاه تنها ورزشكككاري كه در ماده پرش ارتفاع برنده شككده اسككت براي ثبت ركورد جهان4توجه 

 محدوديت زمانی تعيين شده اضافه می شود.   

ضيحات:  شوند تو شكاران چند كالس با هم ادغام می  سئله زمانی كه ورز شت. اين م شكالتی را بهمراه خواهد دا براي مثال زمانی كه براي داوران م

ست باال بردن ميله  شود درخوا شكار در يك كالس برنده آن ماده می  شود می نمايد؛ يك ورز سابقه امكان اين كار زمانی انجام می  كه موارد فنی م

هاي آن  ابقات ساير كالساين كار مجاز است. البته انجام اين كار می تواند سبب قطع موقت مساين كار را بدهد و يا نماينده فنی تشخيص دهد كه 

 ماده شود.

 دقيقه مهلت دارند. 5/1شوند، تنها : در حركت اول، تمامی ورزشكاران از زمانی كه وارد مسابقه می5توجه 

شكارانی هم كه براي مقام اول دور پرش 6توجه سابقه، بايد ورز شكاران باقی مانده در م سبه تعداد ورز ساب  jump-off: در زمان محا را دارند، به ح

 بيايند. 

شكاران از افراد اعالم كننده ) 12و  11هاي : در مواد ميدانی كالس7توجه صاص ( يا راهنما كمك دريافت میCallerكه در آن ورز كنند، زمان اخت

صل می سئول اطمينان حا شكار فرآيند )مرحله( جهت يابی خود را به اتيافته از لحظه اي كه داور م سانيده، آغاز كند كه ورز ه شود. چنانچمی مام ر

 دهد. می ورزشكاري تقاضاي تاييد شفاهی شروع تايم )ساعت تايم( مسابقه را بنمايد، يك نفر داور چنين تاييديه يا اعالمی را انجام

ين مسئله ا باشد؛می وي نيز آماده نمايد و ورزشكار بعد از می نمايند كه نفر بعدي را فرا خوان می از سيستمی استفاده توضيحات: سرداوران همواره 

همچنين يقين داشته ثانيه و يا يك دقيقه باشد.  31زمانی از اهميت بسزايی برخوردار است كه زمان تخصيص داده شده براي انجام حركت ورزشكار 

و سپس زمان را منظور می نمايند. سرداوران و داوران  باشند كه قبل از اعالم نام ورزشكار محوطه مسابقه كامال براي انجام مسابقه بعدي مهيا است

معطوف نمايند.  و يا اعالم خطا "time out"اعالم  مان،بايد توجه ويژه اي را به شرايط جاري مسابقه در زمان تصميم گيري در مورد شروع ثبت ز
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ب نيزه اسكككت )زمانی كه مواد دو بطور همزمان در يك توجه ويژه به خالی بودن محوطه دورخيز در ماده پرش طول و پرتااز جمله شكككرايط خاص 

 همينطور مسافتی كه ورزشكاران براي راه رفتن و رسيدن به قفس دايره پرتاب ديسك بايد طی نمايند. محوطه از مسابقه برگزار می شود( و 

رش پنظر گرفته شده سبب تغيير راند نهايی مواد ميدانی زمان در ورزشكار براي انجام حركت خود باقی مانده باشند؛  3و يا  2و هرگاه تنها در مجموع 

شود سابقه ماده ميدانی  1. طول نمی  شود كه در م ستارت ليست باقی مانده  3و يا  2طول تنها پرش دقيقه زمان تنها زمانی اعمال می  شكار در ا ورز

 .اولين حركت هر يك از ورزشكاران(باشند )به استثناء 

سابقه متوقف 8توجه ساعت م شد،  شته با ست بدهد و نياز به جهت يابی مجدد دا شكار جهت يابی خود را از د سابقه فقط درمی : چنانچه ورز  شود و م

 صورتی مجددا آغاز شود كه جهت يابی ورزشكار به اتمام رسيده باشد )تا هرگونه تايم سپري شده كه قبال ثبت شده را شامل گردد.(

 زمان را نگه می دارند.  ،در زمان جهت يابی مجدد توسط ورزشكاررايط اختصاص وقت اضافه ممنوع است. توضيحات: در اين ش

سته، زمان مجاز  از لحظه اي آغاز 9توجه  ش شدن می :  در مواد پرتابی ن سته  صندلی پرتاب به دايره پرتاب و ب ستن  سيله پرتاب پس از ب شود كه و

 شود.وي صندلی، به ورزشكار داده میورزشكار به صندلی خود و قرار گرفتن ر

شده توضيحات:  شكاري در زمان تعيين  ست زودتر همچنان چنانچه ورز شد؛ زمان ممكن ا شكار در جاي خود قرار نگرفته با شود. حال اگر ورز شروع 

 باشد. شده از داوران  خالیشود كه آن قسمت مسابقه می زمان از زمانی شروع ثبت آماده باشد؛  24.17قانون  1توجه  تكميلیطبق توضيحات 

 شايان ذكر است كه ساعت شماره انداز در جايی قرار می گيرد كه ورزشكار قادر به رويت آن باشد. 

 

 حركت  اجراي مجددنحوه 

تی ثبت بدرسوي آن نباشد و يا ركورد حركت  دليلی فراتر از كنترل؛ ورزشكار در انجام حركت خود با مانع روبرو شود و قادر به انجام چنانچه بهر -18

شود؛ داور  شی  ثبتحركت و يا  براي برگزاري مجددن ساباز كامل و يا بخ ست ازه قزمان م سابقه  .اختيار الزم برخوردار ا هر گونه تغيير در ترتيب م

ست.  صيص می دهند. ممنوع ا صی را براي انجام مجدد تخ شخ سابقه يك زمان م شرايط م شودبا توجه به  سابقه قبل از آنكه آغاز   ؛در مواردي كه م

   شود. می بعدي انجام  دورهايباشد؛ اين كار قبل از انجام  داشتهدرخواست تكرار 

 برايشكككود. می تكرار ورزشككككار البته موارد مختلفی وجود دارد كه بدليل بوجود آمدن نقص فنی و يا خطا در محاسكككبه مجددا حركت توضكككيحات: 

كات استفاده شود و در صورت اشكال تدار اوريو تا حد امكان از فنشود؛ می از اين موضوع از سيستم هاي كارآمد و فايل پشتيبان استفاده  جلوگيري

شود.  شيده  سابقه الزم اندي شد و م شده با شخص ن شده فورا م شكل ايجاد  ست )مگر آنكه م سابقه ممنوع ا از آنجا كه هر گونه تغييري در ترتيب م

 نمايد.می با توجه به شرايط خاص ايجاد شده در مورد حركت مجدد تصميم گيري تداوم داشته باشد(؛ آنگاه سرداور  همچنان

 مسابقه زمان برگزاري غيبت در

  انجامورزشكار  نمی تواند فورا محل مسابقه را در زمان برگزاري مسابقه ترك نمايد؛ مگر آنكه با اجازه و همراهی داور  باشد. در صورت -19

 اين كار ابتدا اخطار داده می شود ولی در صورت اصرار بر انجام اين كار ورزشكار از مسابقه اخراج می شود.   

 ورزشكار همچنان می تواند عرض پيست را رد نموده و با مربی خود صحبت نمايد. توضيحات: 

 تغيير محل مسابقه
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عمال ا نماينده فنی يا داور مسئول اختيار دارد بنا بر عقيده خود چنانچه شرايط ايجاب كند، محل مسابقه را تغيير دهد. چنين تغييري فقط زمانی-21

 ها به تمام رسيده باشد. شود كه يك راند از حركتمی

 را به وجود نمی آورد.توجه: قدرت و تغيير جهت وزش باد، شرايط كافی براي تغيير مكان يا زمان مسابقه 

در مسابقات مواد ميدانی و  اجراوجه تمايز مشخصی بين راند از آن جهت در نظر گرفته شده است كه  "راند"به جاي  "اجراراند "عبارت توضيحات: 

 راند مسابقات ايجاد شود. )براي مثال راند انتخابی و يا فينال( .

شد كه اتمام راند اجرا صورتی با شرايط ب شدي مسابقه قبل از تغيير مكان و يا زمان چنانچه  سرداور( و يا غير ممكن با رداور س؛ نماينده فنی )از طريق 

با توجه به ارزيابی شككرايط و نتايج  )هموارهاتمام رسككيده اسككت را باطل اعالم نموده در راند اجرا به بطور معمول آن دسككته از مسككابقاتی كه به تازگی 

  گرفته می شود. و مجددا مسابقه در راند بعدي از سر  (مشخص می شوند تعليقراندها و زمان 

 

 نتيجه

هاي پرش ارتفاعی است كه براي گيرند و اين شامل حركتورزشكاران بر اساس بهترين عمكرد خود از ميان حركت هايش مورد تاييد قرار می-21

 حل نتيجه مساوي و معلوم شدن نفر اول انجام گرفته است. 

 

 

 يتساو

دارد يا  كند كه آيا حالت تساوي وجودبه غير از پرش ارتفاع، دومين نتيجه برتر ورزشكارانی كه باالترين نتيجه مشابه را داشته اند، مشخص می-22

باز هم تساوي وجود داشت، بنابراين نتيجه   22/24خير. سپس چنانچه الزم باشد، سومين نتيجه برتر و الی آخر. چنانچه بعد از اعمال اين قانون 

 مساوي اعالم خواهد شد. 

ستثناءبه  شد، اين نتيجه مساوي باقی خواهد ماند.  یپرش ارتفاع، در صورت ا شته با كه براي هر مقامی، از جمله براي مقام اول، حالت تساوي وجود دا

 (11/25و  9/25)مراجعه به قانون 

 

 ( Hopping) لی لیتكنيک 

 در مواد پرش استفاده نمايند.  (Hop) لی لی كردنمی توانند از تكنيك  T61-64و  T42-44ورزشكاران كالس هاي -23

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. پرش عمودي 

 : شرايط كلی05قانون 

 (181)قانون 

ورزشكاران برساند تا زمانی كه تنها يك ورزشكار يا يك سرداور قبل از شروع مسابقه اندازه ارتفاع ميله در شروع مسابقه و در هر دور را به اطالع -1

    مساوي به عنوان برنده مسابقه باقی بماند.

  راهنماي تيم ها و يا اطالعات فنی ماده مربوطه نيامده باشد؛ بطور معمول اين كار در جلسه فنی انجام كتابچه چنانچه اين موارد در توضيحات: 

  شايان ذكر است برخی تغييرات اندك در زمان برگزاري مسابقه توسط سرداور در راستاي منافع ورزشكاران انجام می شود. می شود.      

 حركت ها

شكار می-2 صالحديد خود در پرشورز سپس با  شروع كرده و  سرداور اعالم كرده  هاي بعدي ارتفاع را تغيير تواند پرش خود را با همان ارتفاعی كه 

ك شدن برنده يشود؛ مگر آن كه براي مشخصطاي پياپی در هر ارتفاعی كه اتفاق افتاده باشد، باعث اخراج ورزشكار از ادامه مسابقه میدهد. سه خ

 مساوي به وجود آمده باشد.

ا يا دومين پرش او ب اين قانون آن جا كارآيی دارد كه يك ورزشككار ممكن اسكت پرش دوم يا سكومش در يك ارتفاع بهتر باشكد )بعد از آن كه اولين

 شكست مواجه شده باشد( و باز هم بتواند در ارتفاع بعدي پرش داشته باشد.
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 اگر ورزشكاري در يك ارتفاع مشخص پيشی گرفته است، نيازي نيست در آن ارتفاع باز هم پرش داشته باشد؛ مگر آن كه براي كسب مقام اول پرش

jump-off دهد.خود را انجام می 

تواند به پرش خود ادامه دهد تا زمانی كه از حق ادامه مسابقه ه از قبل انتخاب شده، حتی بعد از آن كه بقيه ورزشكاران باخته اند، میورزشكاري ك-3

 محروم شود. 

 مگر آن كه تنها يك ورزشكار باقی مانده و برنده مسابقه شده باشد.-4

a)  رود.می تر سانتيمتر باال 2حداقل در پرش ارتفاع، ميله بعد از هر دور 

b)  هرگز نبايد افزايش يابد. )افزايش يا باال رفتن ميله هرگز نبايد در محاسبه لحاظ شود.(  ميزان تغيير ارتفاع مانع 

 اين قوانين در زمانی كه ورزشكار در حال مسابقه، مستقيما درخواست افزايش ارتفاع ميله تا ارتفاع ركورد جهانی را كرده، به كار گرفته 

 نمی شود.

 تواند با مشورت داور مربوطه يا سرداور ارتفاع ميله خود را باال ببرد.بعد از برنده شدن يك ورزشكار، او می

 گيري    اندازه

 شود.ها بر اساس سانتيمتر و به طور عمودي از زمين تا پايين ترين قسمت بيرونی ميله افقی گرفته میگيريتمامی اندازه-5

ر دچنانچه ميله تعويض گردد آنگاه اندازه گيري مجدد صكككورت می گيرد. شكككود. می گيري يك ارتفاع جديد قبل از پرش ورزشككككار انجام اندازه-6

باشككد )به ميله برخوردي صككورت گرفته باشككد(، داوران قبل از انجام پرش بعدي  تكان خوردهگيري قبلی هاي ثبت ركورد، چنانچه ميله از اندازهپرش

 اندازه ارتفاع ميله را كنترل كنند.     مجددات ركورد، ثب

 مالحظات استفاده از پروتز

 را بررسی  b 6.12داور مربوطه تبعيت از قانون استفاده از پروتز اختياري است.  T61-64براي ورزشكاران مواد پرش ارتفاع در كالس هاي   -7

 می نمايد. 

a( چنانچه پروتز در زمان دويدن :run up شكار سابقه خود ادامه دهد و  تواندمین( از جايش در آيد، ورز  بايد ر زمان مجازدبدون آن به م

 آن را درست كرده و سپس به مسابقه خود ادامه دهد. 

bشود.  : چنانچه پروتز در زمان پرش ورزشكار از جايش درآيد و با ميله مانع برخورد نمايد، اين حركت خطا محسوب شده و ثبت می 

 (crossbarميله مانع )

باشككد. به غير از دو انتهاي آن، بقيه ميله مدور و گرد باشككد. رنگ ميله به می جنس ميله مانع از فايبرگالس يا هر جنس مناسككب ديگر غير از فلز -8

 سانتيمتر است. 2منفی  / متر با تلورانس مثبت 4شكلی باشد كه براي همه ورزشكاران قابل رويت باشد. در پرش ارتفاع، كل طول ميله مانع 

 ميليمتر با تلورانس مثبت/منفی يك ميليمتر است. 31كيلوگرم است. قطر اين ميله در قسمت مدور آن  2حداكثر وزن ميله مانع در پرش ارتفاع 

سمت انتهايی  سمت انتهايی آن. دو ق سمت مدور ميله و دو ق ست: ق شده ا شكيل  سمت ت سه ق  21تا  15عرض و ميليمتر  35تا  31ميله مانع از 

 گيرند.هاي عمودي قرار میسانتيمتر طول دارد. دو قسمت انتهايی روي قسمت نگهدارنده تيرك

 هاي عمودي قرار گيرند. باشند تا روي قسمت نگهدارنده تيركمی اين دو قسمت انتهايی داراي يك صفحه كامال مسطح 
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ع قرار داشته باشد. دو قسمت انتهايی بايد سخت و صاف باشد. جنس اين دو قسمت نبايد اين قسمت مسطح نبايد باالتر از مركز قسمت مدور ميله مان

 از الستيك يا پوشيده از جنس الستيكی يا جنس ديگري باشد كه باعث اختالف سطح روي نگهدارنده شود. 

 هد )افت داشته باشد(. سانتيمتر شكم بد 2تواند تا گيرد میميله مانع نبايد اريب بوده و وقتی در جاي خود قرار می

 7كيلوگرمی در وسكككط آن آويزان كنيد. بايد در پرش ارتفاع حداكثر  3كنترل قابليت انعطاف: وقتی كه ميله مانع در جاي خود قرار دارد، يك وزنه 

 سانتيمتر افت داشته باشد.

 انتهاي تناوبی ميله مانع  -5شكل 

 

 هاي كسب شده       مقام

 :باشدگيري جهت مشخص شدن مقام هايشان به روش ذيل میورزشكار نتيجه آخرين ارتفاع شان مشابه باشد، تصميمچنانچه دو يا چند -9

a) گيرد.ورزشكاري كه در طی تعداد كمتر پرش توانسته به آن ارتفاع دست يابد، مقام برتر را می 

b) شك شدند، ورز ساوي  شكارانی بعد از به كارگيري قانون باال باز هم م اري كه باالترين ارتفاع را با كمترين خطا زده، مقام چنانچه ورز

 كند.برتر را كسب می

c) سب می شترك مقام مربوطه را ك شكاران به طور م شدند، اين ورز ساوي  شكاران م كنند؛ مگر آن كه مقام اول در اين اگر باز هم ورز

 ميان مطرح باشد.

d) ساس قا شكاران بر ا شد، بين اين ورز سب مقام اول مطرح با شروع میjump-offدور پرش ) 11/25نون اگر ك شود؛ مگر آن كه ( 

شد( تصميم ديگري  شده با طبق قوانين فنی مسابقات، يا قبل از مسابقه يا در طی مسابقه، نماينده فنی يا داور )اگر نماينده فنی منصوب ن

ادامه پرش خودداري كنند، نتيجه تساوي براي  ( انجام نشود يا اگر ورزشكاران مربوطه در هر زمانی ازjump-offگرفته باشد. اگر پرش )

 يابند(.كسب مقام اول به همان صورت باقی خواهد ماند )دو يا چند ورزشكار به مقام اول دست می

 پرش خاتمه يافته تلقی می شود:زير به روش هاي مختلف توضيحات: 

a)  در قوانين و درج آنها طبق دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده 

b)  داور اين تصميم را خواهد گرفت(. ده فنی )در صورت عدم حضور وي ناتخاذ شده در خالل برگزاري مسابقه توسط نمايبا تصميم 

c) اول و يا در زمان انجام پرش هاي ديگر  قبل از پرشو انصراف وي رزشكار طبق تصميم و 

د دارد كه اين شرايطی وجو استارت مسابقه انجام می شود؛ ليكنتوسط نماينده فنی و يا سرداور قبل از مبنی بر پرش ننمودن هرچند هر گونه تصميم 

از  24و  2.13شروع و يا تداوم پرش را غير ممكن می سازد. سرداور طبق قوانين كار ميسر نيست مانند مواردي كه در زمان مسابقه روي می دهد و 

  اختيار الزم براي برخورد با اين مسئله برخوردار است. 
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 (jump-offپرش )

11- 

a) ( در دور پرشjump-off ورزشكاران مربوطه تا زمان اخذ نتيجه نهايی در هر ارتفاعی بپرند، يا در هر مرحله اي تمام ورزشكاران ،)

 توانند  از ادامه پرش انصراف دهند. می

b) .هر ورزشكار يك پرش در هر ارتفاع داشته باشد 

c)  بعد از اتمام پرش تمامی ورزشكاران مربوطه، دور بعديjump-off  گردد.آغاز می 1/25با ارتفاع مشخص شده طبق قانون 

d)  رود؛ چنانچه تمام ورزشكاران موفق سانتيمتر باال می 2اگر نتيجه اي حاصل نشود: چنانچه بيش از يك ورزشكار موفق شده، ميله

 آيد.سانتيمتر پايين می 2نشده اند، ميله  

e) ( اگر ورزشكاري در دور پرشjump-offاز پرش يك ا )شود. اگر رتفاع خودداري كند، به طور خودكار از كسب مقام اول حذف می

ا ر در آخر تنها يك ورزشكار باقی مانده باشد )ديگر ورزشكاران از ادامه مسابقه كنار كشيده باشند(، ورزشكار باقيمانده حتی اگر آن ارتفاع

 نپريده باشد، مقام اول را كسب خواهد كرد.      

 

 

 

 

 نمونه  –پرش ارتفاع 

 موارد و جدول ذيل فقط به عنوان نمونه هستند

 ارتفاع هايی كه توسط سرداور در ابتداي مسابقه اعالم شده است:

 متر،...... 99/1متر،  97/1متر،  94/1متر،  91/1متر،  88/1متر،  84/1متر،  81/1متر،  75/1

 ورزشكار ارتفاع )متر( ناموفق jump-offپرش  مقام

91/1 89/1 91/1  97/1 94/1 91/1 88/1 84/1 81/1 75/1 

2 X O X 2  XX X---- XO O XO O A 

1 O O X 2 XXX ---- ---- XO ---- XO ---- B 

3  X X 2  XXX ---- XO XO O ---- C 

4    3   XXX XO XO XO ---- D 

O                             با موفقيت انجام شده =X            انجام نشده ----            = ناموفق = 

A,B,C, D  متر را پريده اند.  88/1همگی 

 88/1زنند؛ كه شامل آخرين ارتفاعی كه پريده شده )يعنی ارتفاع هاي ناموفق را جمع میقانون تساوي در اين جا كارآيی دارد؛ داوران تعداد كل پرش

به نسبت سه ورزشكار ديگر، پرش ناموفق بيشتري داشته و  Dشود(.  ورزشكار می ده هاي ناموفق تا همين ارتفاع جمع زباشد )پرشمتر( نيز می

شود. حاال آنان يك پرش ديگر در ارتفاع می هنوز مساوي هستند و مقام اول مشخص  A,B,Cكند. ورزشكاران بنابراين مقام چهارم را كسب می
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اند( از آن جايی كه هر سه ورزشكار مساوي نتوانستند )ارتفاع بعدي است كه ارتفاع قبلی آن را تمامی ورزشكاران مساوي پريده خواهند داشت 91/1

  Cمتر( فقط ورزشكار  89/1آيد. در اين ارتفاع )متر پايين می 89/1ديگر ميله تا ارتفاع  jump-offمتر( را بپرند، براي يك  91/1اين ارتفاع )

موفق شده و  Bدهد كه فقط ورزشكار متر انجام می 91/1خود را در ارتفاع  jump-offسومين  A,Bد بپرد. بنابراين دو ورزشكار مساوي نمی توان

 گردد.به عنوان نفر برتر مسابقه اعالم می

يگر )چنانچه تنها يك ورزشكار ورزشكار د e 25.11 طبق قانونهرگاه ورزشكاري بطور يك جانبه تصميم به انصراف از پرش می دهد، توضيحات: 

ندارد. هرگاه بيش از يك ورزشكار در پرش باقی مانده  تعيين شده رادر ارتفاع ورزشكار نيازي به پرش باقی مانده باشد( برنده اعالم خواهد شد. 

وي  ؛خود در رده بندي قرار می گيرد پايانینتيجه انصراف داده است طبق ؛ ورزشكاري كه خواهد داشت د؛ پرش همچنان با آن ورزشكاران تداومنباش

 محروم خواهد بود.  از هر گونه حق انتخاب ارتفاع باالتر

 تاثير عوامل خارجی

شود كه به غير از ورزشكار عوامل ديگري مانند يك تند باد، ميله را از جاي خود حركت داده است: )براي مثال باد وقتی به وضوح ديده می -11

 تندي شروع به وزيدن كند.( 

a) شود. يااگر اين اتفاق بعد از اتمام پرش ورزشكار رخ داده و ورزشكار ميله را لمس نكرده، پرش اين ورزشكار  مورد قبول واقع می 

b) .اگر چنين جابجايی در هر شرايط و حالت ديگري اتفاق بيفتد، اجازه يك حركت جديد به ورزشكار داده خواهد شد 

 

 

 : پرش ارتفاع06قانون 

 (182)قانون 

 مسابقه

 كند.می ورزشكار از يك پاي خود براي شروع جهش استفاده  -1

 در موارد ذيل پرش ورزشكار، ناموفق خواهد بود: -2

a) ها افتاده باشد.اگر بعد از پرش، به دليل حركت ورزشكار در طی پرش، ميله از روي نگهدارنده 

b)  خارج از سطح عمودي نزديك ترين لبه ميله مانع، يا اگر ورزشكار زمين را با هر قسمت از بدن خود لمس كند )شامل منطقه فرود

ها(، بدون آن كه ميله براي بار اول جا گذاري شده باشد. اما اگر ورزشكار در حال پرش باشد، يك ورزشكاري منطقه قسمت ميانی يا خارجی تيرك

 د، آن پرش به اين دليل خطا محسوب نمی گردد. فرود را با پاي خود لمس كند و به عقيده داور هيچ سودي براي ورزشكار اصلی نداشته باش

c)    .در زمان دويدن قبل از پرش، ورزشكار با ميله مانع و يا قسمت عمودي تيركها برخورد نمايد 

به شود )دو نقطه را ها كشيده میمتر خارج از هر يك از تيرك 3ميليمتر،  51(: جهت كمك به اجراء اين قانون، يك خط سفيد به پهناي iتوجه )

گردد(. نزديك ترين لبه به اين خط در امتداد سطح عمودي از كند( )معموال توسط يك نوار چسبنده يا موادي شبيه با آن استفاده میهم وصل می

 باشد. می ميان لبه نزديك تر به ميله مانع
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مس كنند. اگر در طی اين لمس ورزشكار ميله را از توانند جهت جايگيري بهتر قبل از شروع دويدن خود، ميله را لمی T11(: ورزشكاران iiتوجه )

 جاي خود حركت دهد، آن حركت قابل قبول نخواهد بود.

 توانند يك وسيله كمكی بصري مناسب را روي ميله قرار دهند.می T12, T13هاي (: ورزشكاران كالسiiiتوجه )

براي كسب نتيجه منصفانه ورزشكاران در ماده  24و  2.13توضيحات: در راستاي شفاف سازي و اجراي اين قانون؛ اختيارات داور تحت قوانين 

تصميم نهايی گرفت؛ براي حفظ حقوق  نتوان بعلت اعتراض شفاهی؛ ادامه مسابقهقبل از حال چنانچه بهردليلی گيرد. می مربوطه مد نظر قرار 

  همچنان به مسابقه خود ادامه دهد. "تحت شرايط اعتراض"ورزشكار؛ وي می تواند 

 باند دورخيز و منطقه شروع جهش

-B باشد. )به فصلمی متر  25حداقل باند  IPCمسابقات بازي ها و باشد. در می متر  15متر و حداقل طول آن  16حداقل عرض باند دورخيز -3

 مراجعه نمائيد.(  3.1.2

دايره به مركزيت نقطه وسط دو تيرك  متر آخر باند دورخيز و منطقه جهش از هر طرف شعاع منطقه نيم 15حداكثر كل شيب رو به پايين در -4

 باشد. منطقه فرود به گونه اي باشد كه ورزشكار به باالي شيب برسد.می  ( %1.6) 1:167 حداكثر

 همچنان معتبر است.  2119/2118  هايمنطقه شروع جهش طبق مشخصه هاي سال توجه: باند دورخيز و

 گردد.می تجهيز  دووميدانی جهانیو قوانين امكانات دووميدانی  26.4منطقه جهش به طور كلی مسطح و بدون شيب بوده و مطابق با قانون -5

 

 

 وسايل

( crossbarها بايد بتوانند ميله مانع )آن كامال سفت و محكم باشند. اين تيرك توانند از هرجنسی باشد به شرطهاي عمودي میتيرك ها. تيرك-6

 سانتيمتر باالتر باشند.  11ها آن قدر بلند باشند كه از ارتفاع واقعی ميله حداقل را به خوبی نگهدارند. آن

 باشد.می متر  14/4 حداكثرمتر و  4 حداقلفاصله ميان دو تيرك 

مسابقه حركت داده )جابجا شوند(؛ مگر آن كه داور تشخيص دهد يا منطقه جهش يا منطقه فرود نامناسب هستند. در چنين ها نبايد در طی تيرك-7

 ها به پايان رسيده باشد.گيرد كه يك دور از حركتها فقط زمانی صورت میحالتی، تغيير تيرك

باشد. در طی پرش كامال محكم و بدون می يمتر و مسطح و مستطيل شكل سانت 6در  4ها (. ابعاد نگهدارندهcrossbarنگهدارنده ميله مانع )-8

ها ن نگهدارندهوي ايرها برعكس تيرك قرار گرفته باشد. دو انتهاي ميله مانع ها چسبيده باشند به طوري كه سطح رويی و بيرونی آنحركت به تيرك

د كرد، ميله مانع به راحتی يا رو به جلو و يا رو به عقب روي زمين بيفتد. سطح به گونه اي قرار گرفته باشند كه اگر ورزشكار به ميله مانع برخور

 باشد.ننگهدارنده زبر 

ها به ها نبايد پوشش الستيكی يا هر جنس ديگري كه باعث اصطكاك بيشتر با ميله مانع شود را داشته باشند؛ هيچ نوع فنر نيز نبايد در آننگهدارنده

 كار رفته باشد.

 ها مانند يكديگر بوده و درست باالي منطقه جهش و دقيقا زير هر دو انتهاي ميله مانع قرار گرفته باشند.دارندهارتفاع نگه
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 سمت باال پرش ارتفاع و ميله مانع    -6شكل 

 ها وجود داشته باشد.يك فضاي حداقل يك سانتيمتر ميان دو انتهاي ميله مانع و تيرك-9

 منطقه فرود

متر ارتفاع از  7/1متر عرض و  4متر طول در  6 حداقل(، اندازه منطقه فرود a,b B-3.1.2 )مراجعه به فصل IPC و بازي هاي  در مسابقات-11

 باشد. داشته پشت سطح عمودي ميله مانع 

ها وجود داشته سانتيمتري بين آن 11ها و منطقه فرود به گونه اي طراحی شوند كه به هنگام مسابقه يك فاصله باز حداقل توجه: همچنين تيرك

   ها جابجا شد، ميله مانع جابجا نشود. باشد تا اگر منطقه فرود به وسيله تماس با تيرك

 ارتفاع داشته باشد. متر  7/1متر عرض و  3تر طول، م 5 حداقلتوضيحات: در ساير مسابقات منطقه فرود 

 

 تيم داوران 

 در ماده پرش ارتفاع توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود:

سابقه ماده مربوطه را نظاره می نما-1 شده را تائيد می نمايد. يسرداور كل م شد 2وي داراي د و اندازه گيري هاي انجام  سفيد به -پرچم می با رنگ 

 گيرد كه بتواند موارد زير را مديريت نمايد:می منزله تائيد حركت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. وي طوري در محل قرار 

a) سرداور با توجمانع را لمس نمايد  به طور معمول هرگاه ورزشكار ميله شود.   ه به موقعيت ميله مانعدر ارتفاع نگهدارنده ها لرزش ايجاد می 

فاد بويژه در شرايط خاص و طبق م ؛لرزش به پايان رسيده است و متناسب با آن پرچم خود را باال بردنمايد كه می در زمانی تصميم گيري 

 و  25.11

b)  به ميله مانع دقت نزديك لتيرك ها و يا زمين هموار  بخش عموديبايد به از آنجا كه ورزشككككار ممكن اسكككت ميله مانع را لمس ننمايد؛

شود  شكار تصميم به عدم اتمام مسابقه می نمايد زيادي  ور و براي همين منظ ودزير ميله می دكناره و يا وي به و همچنين زمانی كه ورز

      قرار گيري پاهاي ورزشكار شود.  محلبايد دقت ويژه اي به 

ز نيدر صورت افتادن ميله مانع آن را در سر جاي خود قرار می دهند و در اجراي قوانين فوق و  می ايستند در كناره هاي منطقه فرود 2و  1داوران -2

 به سرداور كمك می نمايند. 

 ثبت می نمايد و ورزشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است( مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را  –داور -3
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 حركت، شماره، نتيجه( اعالم نتايج است ) داور مسئول تابلو-4

 داور مسئول زمان مقدار زمان الزم براي انجام حركت هاي آنها را اعالم می نمايد. -5

 داور مسئول ورزشكاران-6

ستم اطالعات و تابلو الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا به  : 1توجه  سي سابقات بزرگ، زمانی كه  شد. در م سنتی چيدمان داوران می با اين روند 

ست.  سنل حرفه اي نياز ا سئپر سط م سازي در اين زمينه؛ روند اجرا و امتياز دهی ماده ميدانی تو شفاف  ستم اطالعات اجرا وبراي  سي ل ثبت ركورد و 

 اهد شد. خو

 مسدود نكند. د و ديد تماشاچيان را نشوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد ننماي داوران و تجهيزات طوري جايگيري: 2توجه 

 بادسنج منظور می نمايند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد.  دادنرا براي قرار محلی: 3توجه 

 

 

 

 

 

 

 

B هاي افقی. پرش 

 كه ، T12و  T11به استثناء ورزشكاران كالس هاي  اعمال می شود؛ بطور برابر در هر دو ماده پرش طول و پرش سه گام اين قوانينتوضيحات: 

 چيدمان، پرش و عالوه بر آنها محل )قرارگيري( بادسنج و همچنين بادسنج در مواد پرش طول و سه گام با يكديگر متفاوت است. 

 : شرايط كلی07قانون 

 (184)قانون 

 دورخيز باند

متر با تلورانس  22/1شود. عرض اين باند گيري میباشد كه از خط جهش مربوطه تا انتهاي باند اندازهمی متر  41حداقل طول باند دورخيز -1

 سانتيمتر مشخص شده است.  5متر است كه به وسيله يك خط سفيد به پهناي  11/1مثبت/منفی 

البته هرگاه اين متر باشد.  25/1تواند به پهناي ها میبنا شده اند، قسمت باند دورخيز آن 2114توجه: كليه ميادين دووميدانی كه قبل از اول ژانويه 

 گردد آنگاه عرض خط طبق اين قانون باشد.  تسطيح باند مجددا بطور كامل

متر آخر باند، كل شيب رو  41استثناء قائل شود و در  دووميدانی جهانیتحت شرايط خاص،  ( باشد؛ مگر آنكه%1) 1:111شيب جانبی اين باند بايد -2

 باشد.( %1.1) 1:1111 حداكثربه پايين آن در همان باند دورخيز 

   جهش تخته و منطقه 
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 اينكه هنوز اين موارد در خواهند بود. با توجه بهالزم االجرا  11/8/99اصالح گرديده اند و از تاريخ  2121در فوريه  27.5و  27.3توجه: قوانين ذيل 

 قابل اجرا می باشند. همچنان  11/8/99رجوع نموده كه تا تاريخ  27.5و  27.3مندرج در قوانين  3لطفا به ضميمه  می باشند مرحله اخذ مشورت

شود. لبه تخته اي كه به محل فرود می ص محل جدا شدن از زمين بوسيله يك تخته فرو رفته در  محل دورخيز  و سطح  محل فرود مشخ-3

 يك تابلو پالستيكی چراغ دار براي كمك به داوران قرار داده  جهششود. در باالي خط می در نظر گرفته  جهشخط بعنوان نزديك تر است 

 می شود.   

اده ديگر از آن استفدر حال حاضر  در گذشته  از تابلو پالستيكی چراغ دار استفاده می نمودند و جهش توجه: در زمان ساخت محل دورخيز و يا تخته

 نمی شود و براي جايگزينی آن از يك تخته چشمك زن همتراز با تخته پرش استفاده می نمايند. 

فش هاي كف كباشد به طوري كه ميخ هاي محكم مناسبساخت منطقه جهش. تخته جهش سفيد، مستطيل شكل، از جنس چوب يا ديگر جنس-4

سانتيمتر  11ميليمتر و تا  2سانتيمتر عرض با تلورانس  21متر،  11/1متر طول با تلورانس  22/1ورزشكاران به آن چسبييده و نلغزد. اندازه اين تخته 

 محل پشت خط جهش متمايز از رنگ سفيد می آنكه خط جهش واضح و در تقابل با تخته پرش باشد، برايباشد. می باشد. رنگ آن سفيد می ارتفاع 

  باشد.  

چنانچه  در همه سطوح مسابقات توصيه می گردد. 28.1قويا استفاده از ويدئو و يا ساير فن آوري ها براي كمك به داوران طبق مفاد قانون -5

 در دسترس نباشد از تخته نشانگر پالستيكی استفاده می شود.  اوريفن

متر طول و از جنس  1.22و ميلی متر تلورانس(  + 2)با  سانتی متر 11به عرض  يك تكهتخته شاخص پالستيكی. اين تخته متشكل از يك تخته 

چوب و يا ساير اجناس متناسب است. رنگ آن نيز متضاد از رنگ منطقه پرش می باشد. در صورت امكان، رنگ پالستيكی آن از كنتراست رنگ 

 گيرد و يك طرف تخته پرش نزديك به محل فرود باشد. می دار باشد. تخته داخل يك چارچوب در منطقه دورخيز قرار بااليی برخور

 باشد. لبه هاي آن بصورتی برش خورده باشد كه می ميليمتر( باالتر  -+/ 1ميلی متر )با تلورانس 7سطح آن از سطح منطقه پرش به ارتفاع  

 رجوع شود.(   7درجه داشته باشد. )به شكل شماره  91همچنان زاويه ه خط جهش اليه پالستيكی  سطح آن نزديك ب

 (. 22/8/99)از تاريخ پرش و شاخص : تخته 7شكل 

 

 
ير ز اين تخته به هنگام نصب در تورفتگی آن قدر محكم باشد كه بتواند تمام نيروي وارد شده به وسيله پاي ورزشكار را تحمل كند. سطح تخته در

 هاي كف كفش ورزشكاران كامال روي آن بچسبد و سر نخورد. ماده پالستيكی از ماده اي باشد كه ميخ

 نماند.باقی ده و به گونه اي نرم باشد كه جاي پاي ورزشكاران روي آن اليه پالستيكی به وسيله يك رنده صاف ش
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ها از نزديك ترين محل فرود پا در محل فرود  تا محل اثر به جاي مانده به وسيله پاي تمامی پرش T12و  T11هاي براي ورزشكاران كالس-6

پرش خود را آغاز نكند، بلكه  take-offشود. در صورتی كه ورزشكار از منطقه ويژه  می گيري ( و يا امتداد آن اندازهtake-offشروع كننده جهش )

 باشد، انجام خواهد گرفت. گيري تا لبه منطقه جهش كه دورترين نقطه به محل فرود ورزشكار میپرش خود را قبل از اين نقطه آغاز نمايد، اندازه

 T12و  T11: محوطه جهش براي ورزشكاران كالس هاي 8شكل 

 

 

 

 منطقه فرود 

امال در وسط خط امتدادي باند دويدن باشد )يعنی اگر به طور ك. در صورت امكان، داردمتر عرض  3متر و حداكثر  75/2منطقه فرود حداقل -7

 مجازي باند دورخيز امتداد يابد، دقيقا از وسط منطقه فرود بگذرد.( 

  منطقه فرود مطابق نبود، يك نوار يا در صورت امكان دو نوار در طول منطقه فرود كشيده(: اگر محور وسط باند دويدن با محور وسط iتوجه )

 شود تا مسئله مورد نظر باال حاصل گردد )به شكل ذيل دقت فرماييد.( می

منطقه شود كه حداقل مسافت )فاصله( بين محور نقطه شروع )و به منظور ايمنی، قويا توصيه می T11-12هاي (: در كالسiiتوجه )

متر باشد. اگر اين توصيه را نتوان برآورده نمود، نماينده فنی مسابقات تمهيدات ايمنی ديگري را مد  75/1هاي منطقه فرود، ( و كنارهrunwayدورخيز

 رجوع شود.(  8به شكل  (دهد. می نظر قرار 

 محوطه فرود پرش سه گام / مركز پرش طول  -9شكل 
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محل ك ينمايند؛ حداقل می مسابقه شركت اين بايد توجه داشته باشيم كه ورزشكاران نابينا هم در تسهيالت جديد  در زمان ساختتوضيحات: 

 باشد ( متر 3.5 متر حداكثر  3آن به جاي  عرض دووميدانی جهانیعريض در آن محل تعبيه شود )طبق قوانين ( pitبرخورد پا به زمين )

  تخته جهش باشد.با منطقه فرود پوشيده از شن مرطوب و نرم بوده و سطح بيرونی آن همطراز  -8

 

 گيري هااندازه

ها از . تمامی پرش(انجام گيرد  51.5قانون گيري هر پرش بالفاصله پس از هر پرش معتبر )يا بعد از يك اعتراض شفاهی فوري بر اساس اندازه-9

 ( يا خط امتداد يافتهtake-offمحل فرود كه به وسيله هر قسمت از بدن ايجاد شده تا خط استارت )نزديك ترين شكستگی )اثر( در 

 take-off گيري به صورت عمود به خط استارت يا گيري شوند. اين اندازهاندازهtake-off   .يا خط امتداد يافته آن انجام گيرد 

ورزشكار زديك ترين جاي پاي پرش چرخش در محوطه فرود عمودي تا نن محل نزديك تري ازكليه پرش ها  T12و  T11در كالس هاي -11

اندازه گيري  اندازه گيري از لبه محوطه پرش تا دورترين نقطه محل فرودشود. هرگاه از داخل محوطه پرش جهش خود را انجام ندهد؛ می محاسبه 

   می شود. 

سانتيمتر و گرد شده  11/1به نزديك ترين  آنگاه گيري شده مضرب كاملی از سانتيمتر نيست، هاي افقی، اگر مسافت اندازهدر تمامی مواد پرش -11

 شود. می متر ثبت  11/1به پايين و نزديك ترين 

به محاسدر آن شده انجام  پرش طولشوند و می اندازه گيري محاسبه و پرش ها كليه  به روال معمول اجرا می شودمسابقه كه  زمانیتا توضيحات: 

طبق ؛ 51.5به استثناء قانون بعدي راه يابد. شود؛ اعم از داليلی كه ممكن است سبب تساوي نتايج ورزشكاران شده و اينكه آيا وي می تواند به راند 

فاده ز اقدامات جانبی استنبايد ثبت شوند. سرداوران با صالحديد خود ا ،روال معمول هيچ يك از پرش هايی كه به شكل غير متعارف انجام می شوند

 از آنها بهره گيرند. نمايند و تنها در موارد ضروري می 

محل  )معموال با فلز( بر روي بصورت عمودي پس از هر پرش مورد تائيد يك نشانبه غير از زمانی كه از تجهيزات ثبت ويدئويی استفاده می شود؛ 

وار ننشان به شكل يك نوار فلزي مدرج می باشد. . شودمی نزديكترين نقطه به خط پرش گذاشته  درده پاي ورزشكار در محل فرود نبه جاي ما

 شود. نبايد از زمين جدا شود و به هيچ عنوان می فلزي به شكل افقی بر روي طول پرش قرار داده 

 T12و  T11پرش طول در كالس اندازه گيري 

 استفاده می كنند.    + 11/1متر با  1.22در  1براي مشخص كردن محوطه فرود به اندازه  تالكومپودر از 

 انجام ( تالكوماندازه گيري پرش از نزديكترين نقطه بجاي مانده از محل پرش )در محدوده پودر چنانچه پرش در داخل محدوده صورت گيرد؛ 

زير رجوع  11پرش تا دورترين نقطه فرود محاسبه می شود. )به شكل می شود. چنانچه پرش قبل از محدوده پرش انجام شود، اندازه گيري از لبه 

 شود(. 

 

 T12و  T11اندازه گيري پرش طول در كالس : 22شكل 
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 گيري سرعت باد اندازه

 كار كند. 18.16و  18.15و  18.14طبق مفاد قوانين  باشد و 18.12و  18.11در قانون  طبق موارد مندرجباد سنج -12

 متري نصب  1.22متري خط جهش نصب شده است. باد سنج در ارتفاع   21سرداور مواد ميدانی مربوطه اطمينان حاصل نمايد باد سنج در -13

 دارد. متر از باند فاصله  2شود و حداكثر می 

شود. اين نقطه مشخص شده می  محاسبهگذرد، ثانيه از زمانی كه ورزشكار از نقطه مشخص شده در باند دورخيز می 5سرعت )شتاب( باد به مدت 

متر را دويد و همين مقدار برايش  35متر و  41متر است. چنانچه ورزشكاري كمتر از  35متر و در پرش سه گام  41در پرش طول از خط جهش 

 شود.می گيري اندازه است ، سرعت باد از زمانی كه دويدن خود را آغاز كردهكافی بود

 

 مالحظات استفاده از پروتز

 را كنترل  b 6.12اختياري است. داور مربوطه تبعيت از قانون  T61-64استفاده از پروتز براي ورزشكاران مواد پرش طول در كالس هاي  -14

 می نمايد. 

a)  مجاز خود می تواند در زمان ؛ ورزشكار تنها بدون آن به مسابقه ادامه دهد تواندمیناگر پروتز ورزشكاري در طی دويدن از جايش درآيد، ورزشكار 

 آن را درست كرده و سپس به مسابقه خود ادامه دهد. 

b)  ش در به وجود بيايد كه نزديكترين مكان به نقطه جهاگر پروتز ورزشكار به هنگام پرش بيفتد و بر اثر افتادن پروتز عالمتی روي زمين

 كند.        گيري از آن عالمت، نتيجه بازي را مشخص میمنطقه فرود است، بنابراين اندازه
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c) رش يك عدم انجام صحيح پبه منزله د، اشاگر پروتز پشت نزديك ترين عالمت در منطقه فرود به زمين افتاد، اما خارج از منطقه فرود ب

 گردد. ب شده و ثبت میمحسو

 

 : پرش طول08قانون 

 (185)قانون 

 مسابقه

 قابل اجراست.  11/8/99( تا تاريخ a) 28.1توجه: قانون 

 افتد:خطاي يك ورزشكار در موارد ذيل اتفاق می -1

a ايد؛ زمين را لمس نمورزشكار ( حين جهش در پشت خط جهش )با يكی از قسمت هاي تخته پالستيكی( يكی از اعضاء بدن و يا پروتز

 و يا در حين انجام حركت جهش باشد.   بدون جهشحال اين حركت حين دويدن 

 الزم االجراست.  11/8/99( ذيل از تاريخ a) 28.1توجه: قانون 

a)  در حال دويدن رزشكار وحال ؛ عمودي خط جهش را قطع نمايدصفحه قسمتی از پا / كفش و يا پروتز ورزشكار چنانچه حين جهش 

 باشد، يا؛يا پريدن 

b) اگر ورزشكار جهش خود را خارج از هر طرف انتهايی تخته استارت، از طرف ديگر يا قبل از خط امتداد جهش انجام دهد.   

c) .اگر ورزشكار در حين دويدن يا پريدن، به هر شكلی پشتك بزند 

d)  پس از حركت استارت ياtake-offود، ورزشكار با مسير )باند( حركت يا زمين خارج از ، اما قبل از اولين تماس ورزشكار با منطقه فر

 كند، ياباند يا خارج از منطقه فرود تماس پيدا می

e)   اگر در طی مراحل فرود، بدن ورزشكار، بجاي لمس نزديكترين مكان به شكاف )گودي( ايجاد شده روي ماسه، تخته منطقه فرود يا

 كرده باشد.   زمين خارج از فرود نزديك به منطقه خط جهش را لمس

f)  ترك نمايد. 28-2اگر ورزشكار منطقه فرود را به هر صورتی به غير از شرايط مندرج در قانون 

اگر هنگام ترك منطقه فرود اولين تماس پاي ورزشكار با مرز يا زمين خارج، به جاي نزديك بودن به شكاف ايجاد شده در ماسه، به خط  -2

هش شود كه نزديك تر به خط جكه بر اثر نامتعادل شدن ورزشكار در منطقه فرود باشد نيز میجهش نزديك باشد؛ )و اين شامل هر شكافی 

 باشد تا به گودي اوليه به وجود آمده(

 شود.توجه: اين اولين تماس، آغاز ترك منطقه محسوب می

 موارد ذيل خطا محسوب نمی گردد: -3

a باند دورخيز بدود. ( اگر ورزشكار در هر قسمتی خارج از خطوط سفيد مشخص كننده 

bبه غير از آنچه در قانون : b 1/28  گفته شده، ورزشكار قبل از رسيدن به تخته استارت، پرشtake-off .انجام دهد 
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(c  1/28طبق قوانين b اگر قسمتی از كفش يا پاي ورزشكار قبل از خط جهش، زمين خارج هر يك از دو انتهاي تخته پرش )يا منطقه ،

take-off هاي سدر كالT11-12   .را لمس كند ) 

dاگر در هنگام فرود، ورزشكار با هر قسمت از بدن خود يا با هر چيزي كه آن زمان با بدنش تماس دارد، زمين خارج از منطقه فرود يا مرز ) 

 باشد. dيا  e 1/28را لمس كند؛ مگر آن كه تخطی از قانون 

e راه برود. 28.2فرود، به طرف عقب در منطقه فرود طبق قانون ( اگر ورزشكار به طرز صحيح بعد از ترك منطقه 

 

 تماس  خط پرش و خط 

 باشد. می متر  11فاصله بين خط جهش و دورترين نقطه محل فرود حداقل -4

 مانده به نزديكترين محل فرود باشد.  3تا  1خط پرش بين -5

 3تا  1بين متر می باشد. خط تماس  11فاصله بين خط تماس و دورترين نقطه محل فرود حداقل  T12 و T11براي ورزشكاران كالس هاي -6

 باشد. می متر مانده به نزديكترين نقطه محل فرود 

 توضيحات: تيم داوران

 توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود: طول و سه گام در ماده پرش 

 د.ماده مربوطه را نظاره می نمايداور كل مسابقه -1

رنگ سفيد به  - پرچم می باشد 2وي داراي نحوه پرش را از جهت صحيح بودن آن كنترل می نمايد و اندازه پرش را اندازه گيري می نمايد. داور -2

مز را ر در جلوي تخته قرار گيرد؛ پرچم قرزمانی كه پرش اندازه گيري شد؛ توصيه می شود داومنزله تائيد حركت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. 

صورت لزوم  شود و در  شد، همزمان محوطه فرود همطراز می  شته با ست دا ستفاده نمود. )در در د شود. می توان از مخروط ا قالب تخته تعويض می 

 برخی مسابقات اين مسئوليت بر عهده سرداور مسابقه خواهد بود.(

ندازه تا خط پرش در محوطه فرود را  تماسنقطه داور در نقطه فرود محل نزديكترين -3 ميخ فلزي را قرار می دهد و نوار فلزي  ،كندمی گيري ا

صفر در نظر می گيرد. مدرج را  ستگاه زمانی كه از از نقطه  شود؛ بطور معمول نيازي به انجام اين كار نيست.  يیويدئود ستفاده می  يك كه از  زمانیا

 داور در محل فرود ضروري است؛ يك نفر نشان را در شن فرو می نمايد؛ نفر ديگر نتيجه دستگاه اپتيكی را  2 حضورسيستم اپتيكی استفاده می شود؛ 

  می خواند. 

 مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را ثبت می نمايد و ورزشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است(  –داور -4

 داور مسئول تابلو اعالم نتايج است )حركت، شماره، نتيجه( -5

 متري تخته پرش قرار می گيرد.  21داور مسئول باد سنج در -6

 می باشند.  يا چند داور و يا كمك وي مسئول همطراز نمودن محل فرود يك وپس از انجام پرش، -7

 داور و يا دستيار وي مسئول تعويض قاب می باشند. -8

 به ورزشكاران مدت زمان باقيمانده را اعالم می نمايد. داور مسئول زمان -9
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 داور ورزشكاران-11

سابقات بزرگ، زمانی كه سكيسكتم اطالعات و تابلو الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا ب1توجه  سنتی چيدمان داوران می باشكد. در م  ه:  اين روند 

ستم اطالعات سي سئل ثبت ركورد و  سط م سازي در اين زمينه؛ روند اجرا و امتياز دهی ماده ميدانی تو شفاف  ست. براي  سنل حرفه اي نياز ا جرا ا پر

 خواهد شد. 

 شوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد ننمايند و ديد تماشاچيان را مسدود نكند.  می : داوران و تجهيزات طوري جايگيري2توجه 

 : محلی را براي قراردادن بادسنج منظور می نمايند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد. 3توجه 

 : پرش سه گام09قانون 

 (186)قانون 

 شود، به اضافه موارد ذيل:قوانين مربوط به پرش طول در مورد پرش سه گام نيز به كار گرفته می

 مسابقه

 ( تشكيل شده است. jump( و پرش )step(، قدم )hopپرش سه گام به ترتيب از لی لی )-1

ر مرحله آيد(؛ درسد )فرود میپايی باشد كه به زمين میآن پاي ورزشكار كه به هنگام لی لی كردن در زمان جهش از آن استفاده شده، بايد اولين -2

 قدم، ورزشكار روي پاي ديگر خود كه براي پرش استفاده شده پايين بيايد. 

 اگر ورزشكاري در حين مرحله پرش با پاي تاب خورنده/غيرفعال خود زمين را لمس كند، خطا محسوب نمی شود.

 مرحله لی لی و قدم، به كار گرفته نمی شود.براي فرودهاي عادي در  d 1/28توجه: قانون 

 تخته استارت جهش و خط تماس 

 باشد.می متر  21مسافت ميان خط جهش و منتهی اليه منطقه فرود حداقل -3

 T45-47شككود. براي ورزشكككاران كالس می يك تخته جداگانه تعبيه  آقا و خانم، براي ورزشكككاران رسككمی پارا دووميدانی جهانیدر مسككابقات -4

 متر تنظيم گردد. 11 براي آقايان متر و 9 براي خانم ها شود كه تخته استارت به طور نرمالتوصيه می

 هاي ذيل باشد: شود كه تخته استارت بر اساس فاصلهتوصيه می T11-13براي ورزشكاران كالس 

a)  كالس ورزشیT11 متر 9، حداقل 

b)  كالس ورزشیT12  وT13 متر 11، حداقل 

براي حفظ  گردد.می ( يا نقطه فرود، براي هر مسابقه با مشورت نماينده فنی مشخص pitدقيق از تخته تا محل برخورد پا به زمين )توجه: فاصله 

  و با تائيد نماينده فنی يك خط تماس متفاوت در نظر گرفته می شود.  ايمنی

متر( وجود داشته باشد كه امكان  11/1متر )تلورانس  22/1پهناي  براي مراحل قدم و پرش، ميان تخته استارت و منطقه فرود يك منطقه جهش به-5

 جاي پاي محكم و يك نواختی را به وجود آورد.

بطور البته هر گاه منطقه دورخيز  متر پهنا داشته باشند. 25/1توانند حداكثر ساخته شده اند، می 2114توجه: تمامی مناطق جهش كه قبل از اول ژانويه 

 باشد. می پهناي آن تابع اين قانون آنگاه اشد؛ كامل تسطيح شده ب
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 توضيحات: شايان ذكر است كه در ماده پرش سه گام چنانچه موارد زير روي دهد )البته تنها به همان دليل باشد( خطا محسوب نمی شود:

a) منطقه جهش و منطقه فرود تماس پيدا نمايد و يا  در حد فاصل سفيد و يا وطبا خط 

b)  نگاه آ( بدانندتخته جهش اشكال را در داوران )براي مثال  فرود آيدمرحله گام برداشتن به دليلی خارج از كنترل خود چنانچه ورزشكار در

 داوران بطور معمول اجازه يك حركت مجدد را به ورزشكار می دهند. 

   خطا محسوب می شود.  ؛چنانچه حركت فرود در محدوده منطقه فرود انجام نشودالبته 

  C   مواد پرتابی در ورزشكاران قطع عضو 

 حركت آزمايشی در محوطه مسابقهانجام توضيحات: 

 مواد ميدانی می توانند در محوطه مسابقه قبل از استارت تمرين نمايند. ورزشكاران 

شته  ضودر گذ شكاران قطع ع شت ورز شی دا ضر محدو د؛ اما در حالنمواد پرتابی دو پرتاب آزماي صی در اين زمينه ندارند و دحا در زمان مجاز يت خا

سابقات  شند. در بازيها و م شته با شی دا شند می توانند پرتاب آزماي شته با شود a,b B3.1.2 )به بخش IPCتمرين هر اندازه كه تمايل دا ( رجوع 

 وجه تمايز قسمت انجام می شود. به  از قبل انجام شدهو به ترتيب طبق قرعه كشی پرتاب است  2تعداد استاندارد پرتاب آزمايشی همچنان 

 ( 35.5ع نمائيد. )قانون وپرتاب هاي ايمن در قانون مربوط به الزامات پرتاب هاي نشسته رج

 

 

 : وسايل پرتابی قانونی )رسمی(32قانون 

 (187)قانون 

طابقت داشته م دووميدانی جهانیهاي تعيين شده از سوي بايد با ويژگی)مگر آنكه مختص دووميدانی معلولين نباشند( مورد استفاده  یادوات پرتاب-1

 B3.1.2بخش  )بهاستفاده نمود.  جهانیدووميدانی پارا توان در مسابقات رسيده اند را می دووميدانی جهانیتاييد  بهادواتی كه آن دسته از باشند. فقط 

 رجوع شود(. 

 . ندارائه شده ا 1شماره درضميمه  جهانیدووميدانی پارا جدول اوزان ادوات پرتاب در قوانين 

ورزشكاران تنها می توانند از ادوات مرتبط با كالس خود مندرج در ضميمه   B3.1.2و طبق بخش  ابقات مورد تائيد پارا دووميدانی جهانیتوجه: در مس

  استفاده نمايند.  1شماره 

تاييد نشده است بوسيله نماينده فنی مورد ارزيابی قرار  دووميدانی جهانیكه مشخصات آنها توسط  1شماره ادوات پرتابی مندرج در ضميمه اوزان -2

 گيرند تا از مطابقت آنها با قوانين اطمينان حاصل شود.   می 

و يا ضمائم مرتبط با  انیدووميدانی جه 187توجه: اين مسئله مربوط به آن دسته از ادوات خاص دووميدانی معلولين است كه اطالعات آنها در قانون 

 آن نيامده است.  

تواند به ورزشكاران شوند. نماينده فنی با در نظر گرفتن قوانين كميته برگزاري میمی جز در مورد زير، كليه اين ادوات بوسيله كميته برگزاري فراهم -3

وسيله  همشروط بر اين كه اين ادوات قبل از مسابقات  ب اده نمايند،اجازه دهد از ادوات شخصی خود يا از ادوات ارائه شده بوسيله متصدي ملزومات استف
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ات تائيد گيرد. آن دسته از ادواتی كه در ليست ادومورد تاييد قرار  دووميدانی جهانی پاراشوند و مطابقات آنها با قوانين و مقررات  كنترلكميته برگزاري 

گيري شوند و نشان و تائيديه كميته برگزاري و نماينده )نماينده گان( فنی قبل از استفاده ورزشكاران براي نيستند؛ بايد اندازه دووميدانی جهانیشده 

اده بيش از دو وسيله نبايد از سوي ورزشكار در هر مبدين صورت كه نماينده فنی تصميم ديگري اتخاذ نمايد؛ مگرآنكه مسابقه بر روي آنها زده شود. 

 تابی ارائه شود. پر

كه در گذشته داراي تائيديه بوده اند ليكن در حال حاضر  هستندادواتی   دووميدانی جهانیادوات شخصی؛  ادوات مورد تائيد به منظور پذيرشتوجه: 

 ديگر توليد نمی شوند. 

ن مسئله اي)بدليل هزينه خريد اين ادوات(.  يك روال طبيعی استبرگزاري هاي در گذشته توسط كميته  استفاده از ادوات توليد شدهتوضيحات: 

تا الزامات  دنمسئوليت مديران فنی و دستياران آنها را سنگين می نمايد چرا كه بايد از نزديك همه ادوات شخصی موجود در مسابقات را كنترل نماي

 موجود باشد.  دووميدانی جهانیآنها درفهرست تجهيزات مورد تائيد  نامتعيين شده در قوانين رعايت شود و همچنين 

 هرگونه دستكاري ادوات پرتاب در حين مسابقات ممنوع است.-4

 

 

 

 

 وسايل كمكی

 ها مجاز نمی باشد:موارد ذيل ادوات كمكی محسوب شده و بنابراين استفاده از آن-5

a) د شرط كه در نتيجه بستن آن، دو يا چنباشد، به اين بسته شده روي دست و انگشتان مجاز می بستن دو يا چند انگشت به هم. نوار

ع وانگشت به هم به گونه اي بسته نشده باشند كه هر يك از انگشتان نتوانند آزادانه و به تنهايی حركت كنند. اين نوار بسته شده قبل از شر

 مسابقه به سرداور نشان داده شود.

b)  شامل استفاده از وزنه متصل به بدن بوده و به هر طريقی در انجام يك ورزشكار نبايد از هيچ نوع وسيله اي از هر نوع استفاده نمايد كه

 كند.حركت به ورزشكار كمك می

c) .ورزشكاران نبايد از از دستكش استفاده نمايند 

d) ه رورزشكاران نبايد هيچ ماده اي روي سطح دايره يا زير كفش خود بپاشند )يا بمالند( و نبايد از هيچ ماده اي براي زبر كردن سطح داي

 استفاده كنند. 

نانچه چآنها را به تصحيح اين شرايط راهنمايی می نمايند. نمی نمايند ورزشكارانی كه از اين قانون تبعيت  داوران در صورت اطالع از شرايط: توجه

 در رسيده باشد؛ داور پايانبه داور اخطار قبل از ورزشكار ورزشكار حركت خود را اصالح ننمايد؛ حركت وي خطا محسوب می شود. چنانچه حركت 

    اعمال می شود.  2-13-5و  8.2ر كليه موارد مورد ترديد قانون آن تصميم گيري می نمايد. دمورد 

 باشد:ها مجاز میمحسوب نشده و بنابراين استفاده از آن كمكیموارد ذيل وسيله -6
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a) توانند از يك ماده مناسب در دستانشان استفاده نمايند. ورزشكارانی كه در ماده پرتاب ورزشكاران به منظور گرفتن بهتر وسيله، فقط می

 توانند از اين ماده در اطراف گردنشان نيز استفاده نمايند. كنند، میوزنه شركت می

b) له خود را آغشته به گچ يا يك ماده مشابه اي نمايند كه به آسانی از روي توانند وسيهمچنين، در پرتاب وزنه و ديسك، ورزشكاران می

 دست و ادوات قابل پاك كردن بوده و هيچ گونه آلودگی را به همراه نداشته باشد.

 ولی بهنمايند اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ورزشكاران ممكن است دستان و يا ادوات مورد استفاده خود را آغشته به موادي توضيحات: 

فاده از آنگاه تحت هيچ شرايطی است ؛پاك نشوندبا يك پارچه خيس به راحتی اين مواد راحتی با يك پارچه خيس قابل پاك شدن می باشند. چنانچه 

 . پاك شدن آنها را كنترل نمايند ،قبل از آنكه از اين ادوات در مسابقه استفاده شودنيست. در مرحله اجرا داوران  مجازآنها 

رزشكار وشايان ذكر است اين مسئله تنها براي مواد ديسك و وزنه اعمال می شود؛ البته قانونی وجود ندارد كه استفاده از هر گونه ماده براي دست 

 رجوع شود.  31.5پرتاب نيزه را منع نموده باشد. به قانون 

c)  نوار بستن بر روي دست و انگشتان به طوري كه قانونa 5/31 .را نقض نكند 

 

 

 

 

 دايره پرتاب 

هاي آهنی، استيل يا ديگر مواد مناسب ديگر تعبيه شده و لبه بااليی آن همتراز با محوطه )زمين( بيرونی باشد. محوطه قاب دايره پرتاب از شبكه-7

 ديگر باشد. تواند از بتن، تركيبی از مواد مصنوعی محكم، آسفالت، چوب يا هر ماده مناسب اطراف دايره می

 2تواند از بتن، آسفالت يا هر ماده محكم و غيرلغزنده ديگر درست شده باشد. سطح داخلی اين محوطه كامال تراز بوده و محوطه داخلی دايره می

 ميليمتر( از لبه بااليی قاب دايره پايين تر باشد.  6سانتيمتر )با تلورانس 

 اراي اين مشخصات استفاده كرد. توان از يك دايره متحرك ددر پرتاب وزنه، می

باشد. قاب می ميليمتر(  5متر )با تلورانس  51/2ميليمتر( و در پرتاب ديسك اين قطر  5متر )با تلورانس  135/2داخلی دايره  قطردر پرتاب وزنه، -8

 ميليمتر ضخامت داشته باشد.  6دايره پرتاب سفيد بوده و حداقل 

 گفته شده به وضوح ديده شوند. 31-8توجه: رنگ اين حلقه مدور  ترجيحا غير از رنگ سفيد باشد تا خطوط سفيد رنگ مورد نياز كه در قانون 



126 

 

 نماي دايره پرتاب وزنه – 11شكل 

تواند رنگ شود و يا از چوب خط میسانتيمتر از طرفين دايره كشيده شود. اين  75سانتيمتر از لبه طوق فلزي حداقل به طول  5خط سفيدي به عرض 

 و در اين نقطه نسبت به خط مركزي قطاعمی نمايد از مركز دايره عبور ه )عقبی( اين خط سفيد يا ماده مناسب ديگر ساخته شود. امتداد فرضی لب

 درجه ايجاد نمايد.  91پرتاب زاويه 

 
 نماي دايره پرتاب ديسك – 12شكل 

 پرتاب نيزه باند دورخيز

  IPCباشد و در مسابقات  می متر 31نيزه حداقل طول باند دورخيز  پرتابدر رجوع شود(  a,b  B-3.1.2 ) به بخش، IPCبه غير از مسابقات -9

اي متر باشد. اين باند با دو خط موازي سفيد رنگ به پهن 5/36تواند متر است. در صورتی كه شرايط اجازه دهد، اين حداقل می 5/33اين طول حداقل 

شود. اين قوس با پهناي می متر انجام  8د. حركت پرتاب از پشت يك قوس دايره با شعاع نمتر از يكديگر مشخص شده باش 4سانتيمتر با فاصله  5

سفيد بوده و همتراز زمين  7حداقل  شد. رنگ آن  شود، با شد. خطبسانتيمتر از يك نوار رنگی، يا چوبی يا ماده ديگري مانند پالستيك كه خورده ن ها ا

شو 91از انتهاهاي قوس در زواياي  شيده  سفيد رنگ و حداقل ندرجه، به خطوط موازي باند دورخيز ك سانتيمتر  7سانتيمتر طول و  75د. اين خطوط 

شيب افقی باند دورخيز  شند. نهايت  شته با صی،  1:111عرض دا شرايط خا شود و  دووميدانی جهانیبوده؛ مگر آنكه تحت  ستثناء قائل  متر  21در ا

 باشد.ن( %1.1) 1:1111انتهايی باند اين شيب بيشتر از 
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 باند پرتاب نيزه و قطاع فرود – 13شكل 

 

 قطاع فرود

 پوشيده از خاكستر يا چمن يا ماده مناسب ديگري باشد كه وسيله پرتابی مورد نظر بتواند روي آن اثر ايجاد كند.قطاع فرود -11

 باشد.( %1.1) 1:1111حداكثر شيب كل رو به پايين اين بخش در باند پرتاب نبايد بيشتر از -11

12- 

a)  درجه به گونه اي مشخص گردد  92/34سانتيمتر با زاويه  5به غير از ماده پرتاب نيزه، قطاع فرود به وسيله خطوطی سفيد رنگ به پهناي

 ز دايره بگذرد. كه چنانچه لبه داخلی خطوط امتداد يابد، از مرك

متر فاصله دارند،  21( فاصله بين دو نقطه روي خطوط قطاع كه از مركز دايره 61/1در  21متر ) 12توان با ايجاد درجه اي را می 92/34توجه: قطاع 

 سانتيمتر فاصله باشد.       61به درستی تنظيم نمود. به اين نحو براي هر متر فاصله از مركز دايره بين دو نقطه 

b)  گردد به گونه اي كه چنانچه لبه داخلی اين خطوط امتداد يابند، سانتيمتر مشخص می 5در پرتاب نيزه، قطاع فرود با خطوط سفيد با پهناي

ست تالقی از ميان دو محل تقاطع لبه سمتی از آن ا شته و در مركز دايره اي كه قوس ق هاي داخلی قوس و خطوط موازي باند دورخيز گذ

 شود.درجه می 96/28مراجعه نماييد(. بنابراين قطاع فرود در اين ماده حدود  12ا قطع كنند(. )به شكل شماره كند )يكديگر ر

بايد نقطاع فرود حتی می تواند يك سطح نرم باشد؛ بطوري كه محل ضربه اوليه ادوات به وضوح توسط داوران تعيين شود. سطح فرود توضيحات:  

 و تعيين اندازه گيري را به مخاطره بيندازد.  شودطوري باشد كه سبب پرش ادوات به سمت عقب 

 ها حركت
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نجام ها از داخل دايره اوزنه و ديسك، وسيله پرتابی از داخل دايره و در ماده پرتاب نيزه از باند دورخيز پرتاب شود. وقتی كه حركتدر مواد پرتاب -13

تواند قسمت داخلی قاب را لمس نمايد )برخورد كند(. . ورزشكار میمی نمايدحركت خود را از يك حالت ساكن در داخل دايره شروع شود، ورزشكار می

 لمس نمايد.  31.2طبق موارد مندرج در قانون تواند قسمت داخلی تخته استاپ )تخته جلوي دايره پرتاب( را در پرتاب وزنه، ورزشكار همچنين می

ورزشكار به محض ورود وجود ندارد. براي ورزشكار هيچ نوع محدوديتی ورود انتخاب جهت نحوه و براي ورود به محدوده دايره از جهت توضيحات: 

 به دايره از موقعيت ثابت ادوات خود قبل از شروع مسابقه اطمينان حاصل نمايد. 

 گردد:دهد، خطا محسوب میكاري در طول زمان انجام حركت، موارد ذيل را انجام چنانچه ورزش-14

a)  گفته شده، رها نمايد. 1/33و  1/31وزنه يا نيزه را به گونه اي غير از آن چه كه در قانون 

b) ه راگر ورزشكار بعد از ورود به دايره و شروع پرتاب، با قسمتی از بدن خود، باالي قاب )يا باالي لبه داخلی قاب( يا با زمين خارج از داي

 تماس پيدا كند.

ا خط و به شكل تئوريك مركز  محسوب می شود : چنانچه تماس در حين پرتاب و پشت به خط سفيدي كه خارج از دايره است روي دهد؛توجه

     محسوب نمی شود.

c) ز هاي تخته استاپ برخورد كند )به غير ااگر در پرتاب وزنه، بدن ورزشكار به جز برخورد با قسمت داخلی تخته استاپ، به ديگر قسمت

 آيد(. لبه بااليی يا فوقانی آن كه بخشی از قسمت فوقانی يا بااليی آن به حساب می

بند كفش ورزشكاري با قسمت باالي تخته استاپ دهند. براي مثال چنانچه دقت به خرج بدر اين مورد داوران نسبت به قضاوت خود توضيحات: 

  تخته استاپ تماس خطا محسوب می شود. انتهاي اين كفش با باال و پائين  هرگونه تماسخطا محسوب نمی شود ليكن  ،تماس پيدا نمايد

d) ين باند را لمس كند.اگر در پرتاب نيزه، بدن ورزشكار، خطوط مخصوص باند دورخيز يا زمين خارج از ا 

 توجه: اگر ديسك بعد از پرتاب به ديواره قفس مخصوص برخورد كند، چنانچه از قانون ديگري تخلف نشده باشد، اين برخورد خطا محسوب 

 نمی گردد.

ی شوند. م دايره و تخته استاپ به ترتيب به عنوان بخشی از باالي قاب تخته استاپ محسوب شايان ذكر است لبه هاي داخلی باالي قابتوضيحات: 

 ب واين بدان معناست كه چنانچه ورزشكاري با لبه داخلی باالي قاب و يا تخته استاپ تماس پيدا نمايد؛ آنگاه اين حركت وي به منزله خطا محس

 می شود. 

كل اين مسئله بدين شمی باشد. ط به تكنيك هاي چرخشی مورد استفاده ورزشكاران در پرتاب ديسك و وزنه مربو b 31.14الحاق اين نكته به قانون 

ه عنوان بدايره در حين اولين چرخش نبايد آن قسمت از خارج از نيمه پشتی  قسمت باالي قاب و يا زمينبا هرگونه تماس غير ارادي  ؛تفصيل می شود

    ی شود. خطا محسوب م شود،خطا محسوب شود. البته پر واضح است استفاده از هر تكنيكی كه سبب برتري جويی و ايجاد نيروي محركه در ورزشكار 

تواند به محض شروع، حركت خود را زمان انجام پرتاب، از قوانين مربوط به مواد پرتابی تخلفی صورت نگرفته باشد، ورزشكار می طولاگر در -15

 ناتمام بگذارد، وسيله پرتابی خود را در داخل/خارج دايره يا باند دورخيز زمين گذاشته و آن جا را ترك كند. 

گفته شده به حساب  17/24كارها كه در اين پاراگراف گفته شد، با حداكثر زمان انجام يك حركت كه در قانون توجه: حداكثر زمان انجام تمامی اين 

 شود(.آيد )جزء محدوده زمانی پرتاب محسوب میمی 
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تنها جود ندارد. هيچ نوع محدوديتی براي ورزشكار و خروجمحدوده دايره از جهت نحوه و انتخاب جهت  خروج ازبراي  توضيحات: در چنين شرايطی،

 ن ديگري در اين راستا نقض نگردد. ينوامورد نظر آن است كه قمسئله 

ه باگر وزنه، ديسك يا نوك نيزه در اولين تماس خود به زمين، روي خط قطاع فرود در زمين و يا بر روي هر چيزي )به غير از قفس توري پرتاب -16

 شود.آمده است( خارج از اين خط پايين بيايد، خطا محسوب می 31.14همان صورتی كه در قسمت توجه قانون 

 تا زمانی كه وسيله پرتابی به زمين برخورد نكرده، ورزشكار نمی تواند دايره يا باند دورخيز را ترك كند.-17

a) ارج از دايره، به طور كامل شوند، در موقع ترك دايره اولين تماس با باالي حلقه آهنی يا زمين خدر پرتاب هايی كه از دايره انجام می

 گذرد، ايجاد شود.در عقب خط سفيدي كه خارج از دايره كشيده شده و از لحاظ نظري از مركز دايره می

 گردد.توجه: اولين برخورد )تماس( با باالي قاب يا زمين خارج از دايره، شروع عمل ترك دايره محسوب می

b) بايد كامال از پشت خطنيز اولين تماس ورزشكار با خطوط موازي يا زمين خارج از باند در ماده پرتاب نيزه، به هنگام ترك باند دورخ 

درجه به خطوط موازي انجام گيرد. به محض برخورد وسيله  91سفيد قوس يا خطوط كشيده شده از منتهی اليه قوس در سمت زواياي 

انونی و صحيح ترك نمايد به اين صورت كه تماسی با خط باند يا پشت رود باند دورخيز را به طور قپرتابی به زمين، از ورزشكار انتظار می

متري پشت انتهاي قوس پرتاب  4اين خط داشته باشد )خطی كه كشيده شده يا به وسيله ماده اي ديگر باند را مشخص كرده(، و در فاصله 

باند دورخيز باشد، به عنوان خارج شدن از مسير دور  وجود دارد. اگر در زمان تماس وسيله پرتابی با زمين ورزشكار پشت اين خط و داخل

 شود.خيز در نظر گرفته می

  بدنبال ايجاد يك روش اضافی براي اعالم خطادر جهت تسريع فرايند داوري تدوين شده اند و  b 31.17 سطر دوم و سوم قانون توضيحات: 

 پس از بازگشت ورزشكار به پشتپرتاب انجام شده  و اندازه گيري توسط داور پرچم سفيد رفتنباالامكان  "متري 4نشان هاي "نمی باشد. منظور از 

 دورخيز به شكل صحيح اعمال می شود(. باند ترك براي  شكلی كه همان بهاين نقطه است )

وسيله پرتاب شده قبل از باال رفتن پرچم سفيد با زمين برخورد نموده باشد. مسئله مهم آن است كه دليل ديگري براي اعالم خطا وجود نداشته باشد و 

  پرچم باال می رود.   ،به محض فرود وسيله پرتابیو  پس از پرتابمتري قرار نگيرد؛ در هر حال  4چنانچه بهردليلی ورزشكار در فاصله  ؛ضرورتا

 به طرف عقب پرتاب شوند.نبايد شود و هرگز می باند دورخيز برده  بعد از هر پرتاب به منطقه نزديك دايره يا پرتابیوسايل -18

 گيرياندازه

متر و گرد شده به پايين به  11/1ها به نزديك ترين اندازه ضرب كاملی از سانتيمتر نباشد، مسافتمدر تمامی مواد پرتابی، اگر مسافت پرتابی -19

 گيري شود.متر اندازه 11/1نزديك ترين 

 گيرد:می (  با شرايط ذيل صورت 5/51ها دقيقا بعد از هر پرتاب موفق )يا بعد از يك اعتراض شفاهی فوري تحت قوانين فصلگيرياندازه-21

a) ديسك به وجود آمده تا داخل محيط دايره در امتداد يك خط راست به مركز  / گيري از نزديك ترين عالمت كه بر اثر افتادن وزنهاندازه

 شود. می  دايره انجام

b) گيري با يك خط راست از محل اولين برخورد نوك نيزه با زمين داخل قوس تا مركز دايره قوس مربوطه انجام در پرتاب نيزه، اندازه

 شود.می
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شوند و طول پرش انجام شده در آن محاسبه می توضيحات: تا زمانی كه مسابقه به روال معمول اجرا می شود كليه پرتاب ها محاسبه و اندازه گيري  

؛ 51.5شود؛ اعم از داليلی كه ممكن است سبب تساوي نتايج ورزشكاران شده و اينكه آيا وي می تواند به راند بعدي راه يابد. به استثناء قانون می 

. سرداوران با صالحديد خود از اقدامات جانبی طبق روال معمول هيچ يك از پرش هايی كه به شكل غير متعارف انجام می شوند، نبايد ثبت شوند

 گيرند. می استفاده می نمايند و تنها در موارد ضروري از آنها بهره 

حل مبه غير از زمانی كه از تجهيزات ثبت ويدئويی استفاده می شود؛ پس از هر پرش مورد تائيد يك نشان بصورت عمودي )معموال با فلز( بر روي 

شكار در محل فرود در نزديكترين نقطه به خط پرش گذاشته می شود. نشان به شكل يك نوار فلزي مدرج می باشد. نوار به جاي مانده پاي ورز

 از زمين جدا شود.  نبايد شود و به هيچ عنوانمی فلزي به شكل افقی بر روي طول پرش قرار داده 

 

 : پرتاب وزنه32قانون 

 (188)قانون 

 مسابقه

ترين محل كند، وزنه بايد در نزديكفقط با يك دست پرتاب شود. زمانی كه ورزشكار براي شروع پرتاب در دايره جاي گيري میوزنه بايد از شانه و -1

ها برده نهابه گردن و چانه قرار گرفته يا چانه را لمس كند و دست نبايد در طول عمل پرتاب از اين وضعيت پايين تر بيايد. وزنه نبايد به پشت خط ش

 شود.

 ( مجاز نمی باشد.cartweelingهاي چرخ و فلك )جه يك: استفاده از تكنيكتو

 از استارت تا پايان، حركت پرتاب وزنه به صورت مستقيم )صاف( و مستمر باشد.  F52-57و  F33-34توجه دو: در كالس هاي 

 و يا گردن مجاز است.    و در زمان پرتاب، حركت افقی وزنه با فاصله از قفسه سينه F32توجه سه: در كالس ورزشی 

ي پرتاب به جابردن وزنه به پشت خط شانه ها به منزله آن است كه فرد نشود.  "پرت"شود و  "پرتاب"نكته مهم آن است كه وزنه بايد توضيحات: 

عمل پرتاب قابل انجام در راستاي  ه شكل مستقيمحركت عرضی بو  مجاز است پهلوها حركت جانبی F32است. در كالس  وزنه كردن درصدد پرت

 بردهشت شانه ها خط پ بهبيفتد و همينطور وزنه نبايد اغماض است. ساير عناصر عمل پرتاب به همان شكل است؛ يعنی دست نمی تواند به پائين چانه 

  شود. 

 تخته استاپ )تخته جلوي دايره پرتاب(

 بايست لبه داخلی آن با لبه داخلی قاب دايره پرتابشود كه میاين تخته سفيد رنگ و چوبی )يا جنس مناسب ديگر( به شكل قوس ساخته می-2

رجوع 11تماس داشته و عمود بر سطح دايره قرار گيرد. به گونه اي كار گذاشته شود كه مركز آن منطبق با خط مركزي قطاع فرود باشد )به شكل 

 يد( و كامال در زمين يا بتن اطراف دايره محكم شده باشد. نماي

 باشد.مجاز می ساخته شده اند همچنان دووميدانی جهانی  1984و  1983هاي توجه: استفاده از تخته استاپ هايی كه طبق قوانين سال
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 باال و كنار(نماي تخته استاپ وزنه )از  – 14شكل 

 

 اندازه ابعاد

متر( براي كشيدن قوسی با همان شعاع دايره  11/1متر )تلورانس  21/1سانتيمتر است، با يك سيم به طول  31سانتيمتر تا  2/11پهناي آن از -3

 سانتيمتر( نسبت به سطح داخلی دايره كنار تخته استاپ. 8/1سانتيمتر )تلورانس  11پرتاب و با بلندي 

 

 وزنه 

از برنج باشد و يا غالفی برنجی كه با سرب يا ماده ديگر پر شده باشد، ساخته شود. وزنه  ترسنگين  وزنه از جنس آهن خالص، برنج و يا فلزاتی-4

 كروي و سطح آن كامال صاف و صيقلی باشد. 

 يا كمتر. N7باشد؛ يعنی درجه سختی  mµ 6/1اطالعات سازنده: براي صيقلی بودن، متوسط ارتفاع سطح بيرونی وزنه بايد كمتر از

 

 

 

 

 باشد:می مشخصات وزنه به ترتيب ذيل -5

 وزنه

حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و قبول ركورد 

 )كيلوگرم(

2  3  4  5  6  261/7  

اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهيه وسايل براي 

 مسابقات )كيلوگرم(

  285/7تا  265/7  125/6تا  115/6  125/5تا  115/5  125/4تا  115/4  125/3تا  115/3  125/2تا  115/2

 131تا  111 125تا  115 121تا  111 111تا  95 111تا  85  111تا  81 حداكثر ابعاد )ميليمتر( وحداقل 

 

 توضيحات: تيم داوران
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 در ماده پرتاب وزنه توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود: 

 مربوطه را نظاره می نمايد.داور كل مسابقه ماده -1

رنگ  -پرچم می باشكككد  2را اندازه گيري می نمايد. وي داراي  پرتابرا از جهت صكككحيح بودن آن كنترل می نمايد و اندازه  تابداور نحوه پردو -2

شد. زمانی كه پر شانه خطا می با شود تابسفيد به منزله تائيد حركت و رنگ قرمز به ن صيه می  شد؛ تو رار گيرد؛ ق درون دايرهداور در  اندازه گيري 

شد، همزمان  شته با ست دا شودپرچم قرمز را در د سازي می  سيله پرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاك در درون . می توان از مخروط و

 استفاده نشود داور دوم نوار  EDM از در صورتی كهر عهده سرداور مسابقه خواهد بود(. استفاده نمود. )در برخی مسابقات اين مسئوليت بدايره 

  را بصورتی بگيرد كه از مركز دايره كشيده شود.  اندازه گيري

  . شوداندازه گيري انجام  تانشان را در نقطه پرتاب انجام شده قرار می دهد يك داور فورا پس از انجام پرتاب -3

  نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.  ؛ بدين صورت كهكه نشان قرار دارد ميخ را در نقطه اي قرار می دهد داور منشور/ -4

 قرار می دهد. در ناودان آنها را داور مسئول بازگرداندن ادوات؛ وسيله پرتابی را به محل آنها باز می گرداند و  -5

 مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را ثبت می نمايد و ورزشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است( –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتايج است )حركت، شماره، نتيجه( -7

 داور مسئول زمان به ورزشكاران مدت زمان باقيمانده را اعالم می نمايد. -8

 ول ورزشكاران داور مسئ-9

 در محل خود ادواتقرار گيري داور مسئول -11

سابقات بزرگ، زمانی كه سكيسكتم اطالعات و تابلو الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا ب1توجه  سنتی چيدمان داوران می باشكد. در م  ه:  اين روند 

سازي در اين زمينه؛ روند اجرا و امت شفاف  ست. براي  سنل حرفه اي نياز ا ستم اطالعات اجرا پر سي سئل ثبت ركورد و  سط م ياز دهی ماده ميدانی تو

 خواهد شد. 

 شوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد ننمايند و ديد تماشاچيان را مسدود نكند. می : داوران و تجهيزات طوري جايگيري 2توجه 

 

 

 : پرتاب ديسک30قانون 

 (189)قانون 

 ديسک

باشد، با يك طوقه فلزي كه لبه آن مدور است. مقطع لبه بايستی مدور باشد و  يو جنس آن از چوب يا ماده مناسب ديگربدنه ديسك توپر يا خالی -1

 توان صفحات مدوري همتراز با مركز هر دو طرف ديسك كار گذاشت.ميليمتر داشته باشد. می 6به شكل دايره واقعی گرد شده و شعاعی در حدود 

ها و وزن ديسك با ديسك را بدون ضخامت فلزي ساخت؛ اما به اين شرط كه سطح مورد نظر مسطح باشد و اندازه توانبه گونه اي ديگر، می

 هاي قانونی تطبيق كند.ويژگی
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حناي هاي ديسك در يك خط مستقيم از شروع انهر دو طرف ديسك داراي ساختمان يكسان بوده و فرورفتگی، برآمدگی يا لبه تيز نداشته باشد. كناره

 شود. ميليمتر در مركز ديسك باريك می 5/28الی  25قاب )طوقه( تا دايره اي به شعاع 

( اضافه Dشكل ديسك با مشخصات ذيل مطابقت داشته باشد. از ابتداي انحناي قاب، ضخامت ديسك به آرامی تا رسيدن به حداكثر ضخامت )نقطه 

شود. از اين نقطه تا محور مختصات ( انجام میYتري از محور مختصات ديسك )نقطه ميليم 5/28تا  25شود. اين حداكثر ضخامت در يك فاصله می

Y باشد. طرف باال و طرف پايين ديسك برابر باشد؛ پس بايد ديسك بتواند دور يك محور مختصات به راحتی ضخامت ديسك به طور پيوسته می

 بچرخد و در هر طرف متقارن باشد. 

 زبري داشته و در انتهاهاي لبه كامال صاف و صيقلی باشد. ديسك و سطح طوقه آن نبايد هيچ

 

 
 

 ديسک – 25شكل 

 

 

 

 ديسك با مشخصات ذيل همخوانی داشته باشد:-2

 ديسک

 2 751/1 5/1 1 751/1 حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و قبول ركورد )كيلوگرم(

 125/2تا  115/2 775/1تا  755/1 525/1تا  515/1 125/1تا  115/1 775/1تا  755/1 مسابقات )كيلوگرم(اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهيه وسايل براي 

 221تا  219 212تا  211 212تا  211 182تا  181 172تا  166 قطر بيرونی طوقه فلزي )حداقل تا حداكثر به ميليمتر(

 57تا  51 57تا  51 57تا  51 57تا  51 57تا  51 ميليمتر(قطر صفحه فلزي يا بخش مسطح مركزي )حداقل تا حداكثر به 

 46تا  44 43تا  41 41تا  38 39تا  37 38تا  33 ضخامت صفحه فلزي يا بخش مسطح مركزي )حداقل تا حداكثر به ميليمتر(

 13تا  12 13تا  12 13تا  12 13تا  12 13تا  11 ميليمتر از لبه )حداقل تا حداكثر به ميليمتر( 6ضخامت طوقه 

 

 توضيحات: تيم داوران 
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 در ماده پرتاب ديسك توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود:

 داور كل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نمايد.-1

رنگ سككفيد به  -پرچم می باشككد  2د. وي داراي ندو داور نحوه پرتاب را از جهت صككحيح بودن آن كنترل و اندازه پرتاب را اندازه گيري می نماي-2

يرد؛ پرچم قرار گ قفس توري وروديمنزله تائيد حركت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. زمانی كه پرتاب اندازه گيري شد؛ توصيه می شود داور در 

شود. می توان از مخروط در درون داي سازي می  سيله پرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاك شد، همزمان و شته با ست دا ره قرمز را در د

ور دوم نوار اندازه گيري استفاده نشود دا EDMاستفاده نمود. )در برخی مسابقات اين مسئوليت بر عهده سرداور مسابقه خواهد بود(. در صورتی كه از 

 را بصورتی بگيرد كه از مركز دايره كشيده شود.  

شود. -3 شده قرار می دهد تا اندازه گيري انجام  شان را در نقطه پرتاب انجام  سيله پرتابی خارج ازداور فورا پس از انجام پرتاب يك ن طاع ق چنانچه و

شوكه مجهز به فرد ديگري فرود آيد؛ همان داور و يا  ست خودر/ ممن شيدن د ست( با ك عالمت می دهد. براي  يخ )هر كدام كه به خط نزديك تر ا

     نيست. گذاشتن عالمت نيازي به  صحيحپرتاب هاي 

 داور منشور/ميخ را در نقطه اي قرار می دهد كه نشان قرار دارد؛ بدين صورت كه نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.   -4

 قرارگيري ادوات پرتابی هستند. هرگاه از نوار براي مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل  وي يا دستيارانيك و يا دو داور و -5

شده انجام فت سبه شكل نوار اندازه گيري اندازه گيري صحيح با يقين نمايند كه اندازه گيري استفاده می شود؛ يكی از اين داوران و يا دستياران وي 

   باشد. 

 مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را ثبت می نمايد و ورزشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است( –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتايج است )حركت، شماره، نتيجه( -7

 داور مسئول زمان به ورزشكاران مدت زمان باقيمانده را اعالم می نمايد. -8

 اور مسئول ورزشكاران د-9

 در محل خودپرتابی داور مسئول قرار گيري ادوات -11

سابقات بزرگ، زمانی كه سكيسكتم اطالعات و تابلو الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا ب1توجه  سنتی چيدمان داوران می باشكد. در م  ه:  اين روند 

سازي در اين زمينه؛ ر شفاف  ست. براي  سنل حرفه اي نياز ا سئپر سط م ستم اطالعات اجرا ووند اجرا و امتياز دهی ماده ميدانی تو سي ل ثبت ركورد و 

 خواهد شد. 

 د. ن: داوران و تجهيزات طوري جايگيري شوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد ننمايند و ديد تماشاچيان را مسدود نكن2توجه 

 : محلی را براي قراردادن بادسنج منظور می نمايند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد. 3توجه 

 قفس توري پرتاب ديسک

 (191)قانون 

ليكن مسائل ايمنی داوران، تماشاچيان و ورزشكاران در اولويت  ؛داده می شودو يا قفس  حصارورزشكاران نابينا تغييراتی در البته براي توضيحات: 

 باشد. از قفس ديسك براي پرتاب كالب نيز استفاده می شود. 
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هاي ديسك از يك محوطه بسته )محافظت شده( يا قفس توري انجام به منظور تامين ايمنی تماشاچيان، داوران و شركت كنندگان كليه پرتاب-3

شود و يا مواد ديگر عالوه بر پرتاب ديسك در ميادين ورزشی كه مسابقه خارج از منطقه است و با حضور تماشاچيان انجام میگيرد. قفس مورد نظر 

در زمين تمرين، استفاده از وسيله ساده تر نيز بويژه  اعمال نمی گردد؛شود. زمانی كه اين قانون در همان منطقه در حال انجام است، استفاده می

 دريافت كنيد. جهانیدووميدانی پارا هاي ملی يا بخش توانيد از سازمانطالعات بيشتر در اين زمينه را میكافی است. ا

متر در ثانيه در حال  25كيلوگرم را كه با سرعت  2قفس توري پرتاب به نحوي طرح ريزي، ساخته و نگهداري شود كه بتواند ديسكی به وزن -4

به گونه اي باشد كه خطر كمانه كردن و برگشت ديسك به طرف ورزشكار يا خارج شدن ديسك از باالي حركت است را متوقف كند. نحوه ساخت 

 مختلف استفاده كرد. ساختارهايها و توان از قفس هايی با طرحقفس توري وجود نداشته باشد. در صورت رعايت اين خصوصيات می

گيرد. می متري جلوي دايره مركزي پرتاب قرار  7متر بوده و در  6(. عرض دهانه قفس 15شكل باشد )شكل  (U) طرح قفس توري نعل اسبی-5

متري جلوي قفسه به  3متر و به فاصله  4متري لبه داخلی شبكه قفس است. حداقل ارتفاع قطعات مشبك يا صفحات توردار  6انتهاي پهناي دهانه 

  (. 2121ژانويه  1)از تاريخ متر خواهد رسيد.  6حداكثر 

 هاي اتصال صفحات قفس توري، تورها يا زير صفحات توردار به بيرون باز كند جهت جلوگيري از اين كه ديسك راه خود را از درزها يا محل

 قفس پرتاب به عمل آيد. تارهاي الزم در طرح و ساخپيش بينی

متر از مركز دايره فاصله داشته  3شرط آن كه شبكه حداقل هاي توري مهم نمی باشد به شبكه / (: شكل و ترتيبات قسمتی بيرونی صفحاتiتوجه )

 باشد.

و قراردادي را در بر داشته و باعث به وجود آمدن خطرات هاي قانونی طرح بيشتر امنيت مقدار و يا  همانهاي جديد كه (: استفاده از طراحیiiتوجه )

 باشد.می دووميدانی جهانیدر محل نشود، منوط به مجوز 

 يا  و توان به هنگام برگزاري همزمان مسابقات دو و ديسك، بلندتر گرفتباشد را می(: آن طرف قفس توري  كه به سمت پيست دو میiiiتوجه )

 شود. تا امنيت بيشتري براي ورزشكاران حاصل باشند قابل حركت  پانل ها

 دهانه قفس به اندازه ارتفاع شبكه هاي توري باشد.  شوند كه عرضمی شبكه هاي توري بصورتی بسته توضيحات: 

هاي توري هاي فوالدي با كشش زياد يا كم ساخته شود. حداكثر اندازه شبكههاي مصنوعی يا طبيعی و يا سيمتواند از فيبر يا ريسمانتور قفس می-6

 باشد.ميليمتر می 51هاي توري فوالدي ميليمتر و براي شبكه 44ريسمانی 

 است. يد شدهق دووميدانی جهانیديگر مشخصات مورد نياز براي بافت تور و مراحل بازرسی امنيتی آن در كتابچه تسهيالت مسابقات دووميدانی توجه: 

)با اين باشد. درجه می 69حداكثر خطر فاصله دو شعاع براي پرتاب ديسك از اين قفس براي شركت كنندگان راست دست و چپ دست تقريبا -7

وضعيت و تنظيم قفس توري در منطقه مسابقه براي تامين امنيت بسيار حياتی و متر رها می شود(  1.5يسك از داخل دايره اي به شعاع فرض كه د

    ضروري است. 

 آمده است.  16توجه: روش استفاده شده براي تعيين محوطه خطر در شكل
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 قفس مختص پرتاب ديسك – 16شكل 
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 هاي هم مركزقفس پرتاب ديسك با دايره – 17شكل 
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 قفس پرتاب ديسك با دواير جداگانه – 18شكل 
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 : پرتاب نيزه33قانون 

 (193)قانون 

 مسابقه

1-  

a)  ايد نيزه خيلی نبشود و می شود و پرتاب از باالي شانه يا بخش بااليی بازوي پرتاب كننده انجام می نيزه از دسته آن و فقط با يك دست گرفته

 هاي ابداعی مجاز نمی باشد.ها و روششل يا خيلی محكم )به حالت لگد زدن( پرتاب كردد. استفاده از سبك

b) هاي نيزه با زمين برخورد نمايد.شود كه سر فلزي نيزه پيش از ساير قسمتيك پرتاب در صورتی مورد قبول واقع می 

c)  كه ورزشكار نيزه را پرتاب نكرده است(، ورزشكار هيچ گاه نبايد به طور كامل به دور خود بچرخد به طوري كه تا زمان پرتاب نيزه )يعنی تا زمانی

 پشت وي به طرف قوس پرتاب قرار گيرد.  

 تفاده اس "سر نيزه" كلمه عام كنار گذاشته شده است و در حال حاضر به جاي آن "نوك نيزه" كلمه ارجاعات قبلی در اين قوانين بهتوضيحات: 

كل تعريف آن با كلمه نوك كمی مششكل سر نيزه بسيار متفاوت می باشد و براي همين منظور نشان می دهد كه به خوبی اين مسئله  می شود.

 پهناي و در حال حاضرتصميم می گيرند   33.1(b)و  31.16نيزه طبق قوانين صحيح  فرودخواهد بود. اين بدان معناست كه داوران در تعيين 

ليكن اصول همانند گذشته می باشند و زواياي فرود همچنان در . وسيع تر شده استنيز براي دسترسی  31.21bاندازه گيري طبق قانون محدوده 

 مت ته آن خطا محسوب می شود. قسفرود نيزه از فرود عرضی و يا ماده پرتاب اندك می باشد. 

محسوب نمی شود، در صورتی كه انجام پرتاب با اين قانون منطبق بوده باشد . اگر به اين دليل  چنانچه نيزه در حين پرتاب يا در هوا بشكند خطا -2

جديد  بورزشكاري تعادلش را از دست بدهد و قسمتی از اين قانون را نقض كند، پرتاب او خطا نمی باشد. در هر دو حالت به ورزشكار اجازه يك پرتا

 شود.داده می

 نيزه

 نيزه از سه قسمت اصلی سرنيزه، ميله و دستگيره نخ پيچی شده تشكيل شده است. -3

دون بميله توپر يا توخالی و از جنس فلز يا ديگر مواد مناسب باشد تا بتواند يك سوراخ ثابت و يكپارچه به وجود آورد. سطح ميله كامال صاف، -4

 ي آن صاف و يك تكه باشد. برآمدگی يا فرورفتگی، بدون شيار يا سوراخ بوده و انتها

شدن با  تواند به منظور محكم ترشود متصل شده و محكم شود. سر نيزه حتما فلزي باشد. اين فلز میبه ميله يك سر فلزي كه در انتها تيز می-5

 درجه باشد. 41از آلياژهاي فلزي ديگر تركيب شود به اين شرط كه سرنيزه كامال صاف و يكنواخت باشد. زاويه نوك نيزه نبايد بيش 

ميليمتر از ضخامت ميله بيشتر باشد. به طور كلی از جنسی باشد كه  8دستگيره )محل گرفتن نيزه( كه در مركز ثقل نيزه قرار دارد، نبايد تا بيش از -6

  ها يكسان باشد.دست روي آن نلغزد، داراي هر نوع تسمه، شيار يا سوراخ نباشد. ضخامت اين دستگيره در همه قسمت

( مراجعه شود( و حداكثر قطر ميله فورا در جلوي دستگيره باشد. بخش مركزي ميله از جمله iمقطع نيزه در سراسر طول نيزه مدور باشد )به توجه )-7

گيره تبخشی كه زير قسمت نخ پيچی شده است ممكن است استوانه اي باشد و تا انتهاي آن باند پيچی شود. در هر حال كاهش قطر ميله از جلو دس

شود. ميليمتر بيشتر باشد. از دستگيره، نيزه از نوك آن كه در جلو قرار دارد تا دم كه در انتها قرار گرفته از قطر آن كاسته می 25/1تا پشت آن نبايد از 
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ول نيزه نبايد تغيير ناگهانی در ( مراجعه شود( و در طiiتواند مستقيم يا محدب )خميده( باشد )به توجه )برش طولی دستگيره از نوك در جلو تا دم می

ميليمتر بيشتر باشد.  5/2قطر به وجود آيد به استثناء پشت نوك نيزه و جلو و پشت دستگيره نخ پيچی شده، در انتهاي سر نيزه كاهش قطر نبايد از 

 ميليمتر بيشتر شود. 311انحراف از مقطع طولی نبايد در پشت سر نيزه از 

باشد. ميانگين اين دو قطر مطابق در صد می 2قطع عرضی مدور است حداكثر اندازه مجاز بين بيشترين و كمترين قطر (: از آن جايی كه مiتوجه )

 نماييد( مدور باشد. )به جداول ذيل رجوع مختصات يك نيزه

 21/1و تيغه ضخامت سنج ميليمتر  25/1ميليمتر و به عرض  511(: شكل برش طولی با استفاده از يك ميله مستقيم فلزي به طول iiتوجه )

كند. شود. براي بررسی صحت قسمت خميده برش عمودي اين ميله به هنگام تماس با بخش كوتاه نيزه نوسان میميليمتري به سهولت بررسی می

ليمتر بين مي 21/1ها بچسبد و داخل كردن تيغه ضخامت سنجی به قطر هاي مستقيم برش عمودي، اين ميله محكم به اين قسمتدر مورد بخش

د مقياس ينيزه و اين ميله مستقيم در سراسر طول تماس غير ممكن باشد. اين كار در مورد محل اتصال نيزه و ميله انجام نمی شود. در اين هنگام نبا

 ميليمتر از محل تماس بگذرد.  25/1

 نيزه داراي خصوصيات ذيل باشد:-8

 نيزه

قبول ركورد )به انضمام دستگيره نخ پيچی شده( حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و 

 )گرم(

411 511 611 711 811 

 825تا  815 725تا  715 625تا  615 525تا  515 425تا  415 اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهيه وسايل براي مسابقات )گرم(

 71/2تا  61/2  41/2تا  31/2  31/2تا  21/2 1/2تا  2 95/1تا  85/1 (L0اندازه طول سراسري )متر( )

 16/1تا  91/1  11/1تا  86/1  92/1تا  81/1 88/1تا  78/1 /.8/. تا 75 (L1اندازه ميان نوك سر فلزي تا مركز ثقل )متر( )

 81/1تا  54/1 54/1تا  31/1  51/1تا  28/1 32/1تا  12/1 2/1تا  15/1 (L2اندازه دم تا مركز ثقل )

 331تا  251 331تا  251 331تا  251 27/1تا  22/1 /.25/. تا 2 (L3) طول سر فلزي )ميليمتر(

 161تا  151 161تا  151 151تا  141 145/1تا  135/1 /.14/. تا 13 (L4پهناي دسته نخ پيچی شده )ميليمتر( )

 31تا  25 28تا  23 25تا  21 24تا  21 23تا  21 (D0 –ضخامت ميله در ضخيم ترين نقطه )ميليمتر( )در جلوي دستگيره 

 

 ا تغيير دهد.هاي پرتابی آن رنيزه نبايد بخش متحركی داشته باشد و يا از بخش هايی درست شده باشد كه به هنگام پرتاب، مركز ثقل يا ويژگی -9

ميليمتر از سر نيزه فاصله دارد نبايد  151درجه نشود. قطر نقطه اي كه  41باريكی نيزه تا نوك نيزه فلزي به گونه اي باشد كه زاويه آن بيش از -11

 درصد حداكثر قطر ميله باشد.  91درصد حداكثر قطر ميله باشد. در نقطه مركزي بين مركز ثقل و سر فلزي، قطر نبايد بيش از  81بيش از 

 151درصد حداكثر قطر ميله باشد. در نقطه اي كه  91باريكی نيزه تا دم )انتهاي( آن طوري باشد كه قطر نقطه ميانی بين مركز ثقل و دم كمتر از -11

 متر باشد. ميليمتر ك 5/3شود. قطر ميله در انتهاي دم نبايد از درصد حداكثر قطر ميله  41نيزه فاصله دارد، قطر نبايد بيش از ميليمتر از دم 
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 توضيحات: تيم داوران 

 توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود: نيزهدر ماده پرتاب 

 داور كل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نمايد.سر-1

رنگ  -پرچم می باشككد  2د و اندازه پرتاب را اندازه گيري می نمايد. وي داراي ندو داور نحوه پرتاب را از جهت صككحيح بودن آن كنترل می نماي-2

رار گيرد؛ ق محوطه دورخيزسفيد به منزله تائيد حركت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. زمانی كه پرتاب اندازه گيري شد؛ توصيه می شود داور در 

سيله پرتاب شد، همزمان و شته با ست دا شود. می توان از مخروط در درون پرچم قرمز را در د سازي می  ی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاك

 دايره استفاده نمود. )در برخی مسابقات اين مسئوليت بر عهده سرداور مسابقه خواهد بود(. 

متري  8يده شككود بطوري كه نقطه گيرد كه از مركز دايره كشككاسككتفاده نشككود داور دوم نوار اندازه گيري را بصككورتی ب EDMدر صككورتی كه از -3

   دورخيزي بگذرد. 

سيله پرتابی يك و يا دو -4 شود. چنانچه و شده قرار می دهد تا اندازه گيري انجام  شان را در نقطه پرتاب انجام  داور فورا پس از انجام پرتاب يك ن

 خارج از قطاع فرود آيد؛ همان داور و يا فرد ديگري كه مجهز به منشور/ ميخ )هر كدام كه به خط نزديك تر است( با كشيدن دست خود عالمت 
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ستچمی دهد.  سر فرود نيامده ا سيله پرتابی در با  شخيص دهند كه و شود براي اين منظور از  نانچه داوران ت صيه می  يك عالمت قرار می دهند. تو

 نيست.   عالمت براي پرتاب هاي صحيح نيازي به گذاشتنغير از پرچم استفاده شود. ه عالئم ديگري ب

 شان قرار دارد؛ بدين صورت كه نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.  داور منشور/ميخ را در نقطه اي قرار می دهد كه ن-5

  يك و يا دو داور و يا دستياران وي مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل قرارگيري ادوات پرتابی هستند. هرگاه از نوار براي-6

يقين نمايند كه اندازه گيري صحيح با نوار اندازه گيري به شكل سفت انجام شده  اندازه گيري استفاده می شود؛ يكی از اين داوران و يا دستياران وي

 باشد.   

 مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را ثبت می نمايد و ورزشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است( –داور  -7

 ره، نتيجه(داور مسئول تابلو اعالم نتايج است )حركت، شما-8

 داور مسئول زمان به ورزشكاران مدت زمان باقيمانده را اعالم می نمايد. -9

 داور مسئول ورزشكاران -11

 داور مسئول قرار گيري ادوات پرتابی در محل خود-11

سابقات بزرگ، زمانی كه سكيسكتم اطالعات و تابلو 1توجه  سنتی چيدمان داوران می باشكد. در م  الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا به:  اين روند 

سئ سط م سازي در اين زمينه؛ روند اجرا و امتياز دهی ماده ميدانی تو شفاف  ست. براي  سنل حرفه اي نياز ا ستم اطالعات اجرا وپر سي ل ثبت ركورد و 

 خواهد شد. 

 ننمايند و ديد تماشاچيان را مسدود نكند. : داوران و تجهيزات طوري جايگيري شوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد 2توجه 

 : محلی را براي قراردادن بادسنج منظور می نمايند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد.3توجه 

 

D  مواد پرتابی ورزشكاران نشسته . 

 : شرايط كلی34قانون 

 استفاده از وسايل رسمی

ايلی كه مطابقت داشته باشد. فقط از وس دووميدانی جهانیفعلی وسايل مورد استفاده )مگر آنكه مختص دووميدانی معلولين نباشند( با مشخصات -1

 استفاده كرد.  جهانیدووميدانی پارا توان در مسابقات تحت پوشش هستند می دووميدانی جهانیپارا داراي گواهی معتبر يا مورد تاييد 

 شود.( رجوع B-3.1.2 بخش)به 

 ليست اوزان وسايل مورد استفاده دووميدانی معلولين در ضميمه شماره يك آمده است. 

 خود یمرتبط با كالس ورزش ورزشكاران تنها ملزم به استفاده از ادوات   B 3.1.2و طبق بخش  پارا دووميدانی جهانیتوجه: در مسابقات مورد تائيد 

 می باشند.  1مندرج در ضميمه شماره 

تاييد نشده است بوسيله نماينده فنی مورد ارزيابی قرار  دووميدانی جهانیكه مشخصات آنها توسط  1شماره پرتابی مندرج در ضميمه  اوزان وسايل-2

 گيرند تا از مطابقت آنها با قوانين اطمينان حاصل شود.   می 
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 و ضمائم مربوطه لحاظ نشده اند.  دووميدانی جهانی 187نكته: اين مسئله مربوط به ادواتی است كه مختص دووميدانی معلولين است ولی در قانون 

ته برگزاري ميفنی با در نظر گرفتن قوانين ك)نماينده گان( نماينده گردد. می به غير از موارد ذيل، كليه وسايل پرتابی توسط كميته برگزاري تهيه -3

مشروط بر اين كه اين ادوات  تواند به ورزشكاران اجازه دهد از ادوات شخصی خود يا از ادوات ارائه شده بوسيله متصدي ملزومات استفاده نمايند،می

ته از ادواتی كه گيرند. آن دسر مورد تاييد قرا دووميدانی جهانیشوند و مطابقات آنها با قوانين و مقررات   كنترلكميته برگزاري  توسطقبل از مسابقات 

تفاده گيري شوند و نشان و تائيديه كميته برگزاري و نماينده )نماينده گان( فنی قبل از اسنيستند؛ بايد اندازه دووميدانی جهانیدر ليست ادوات تائيد شده 

چنانچه قبال كميته برگزاري همان مدل وسيله را تهيه كرده است، استفاده از چنين وسيله اي مجاز نمی ورزشكاران براي مسابقه بر روي آنها زده شود. 

 باشد. 

 در طی مسابقه ايجاد هيچ تغييري در وسايل مجاز نمی باشد.-4

 استفاده از وسايل كمكی

 ها مجاز نمی باشد:موارد ذيل كمك محسوب شده و بنابراين استفاده از آن-5

a)  تواند مستمر یشود، اين كار مها و انگشتان استفاده میدو يا چند انگشت به يكديگر مجاز نمی باشد. اگر باندپيچی روي دستباندپيچی

باشد، مشروط بر اين كه در اين شرايط دو انگشت يا بيشتر از آن به هم بسته نشوند به صورتی كه انگشتان به تنهايی نتوانند حركت كنند. 

 روع مسابقه به سرداور نشان داده شود.باندپيچی قبل از ش

b) هاي متصل به بدن و به هر شكلی به ورزشكار به هنگام پرتاب كمك استفاده از هر وسيله اي از هر نوعی كه شامل استفاده از وزنه

 كند.می

c) هاي استفاده از دستكش مجاز نمی باشد به غير از ورزشكاران كالسF51-53  وF31-33 6/34ضاد با قانون مشروط بر آن كه در ت 

d  .نباشد 

 باشد: موارد ذيل وسيله كمكی محسوب نشده و بنابراين مجاز می-6

a) توانند از اين تواند براي بهتر گرفتن وسيله پرتابی، از ماده مناسبی فقط براي دستانش استفاده كند. پرتاب كنندگان وزنه میرزشكار میو

 ماده مناسب روي گردنشان نيز استفاده كنند. 

b) تواند وسيله پرتابی را آغشته به گچ يا ماده اي مشابه نمايد، به طوري كه از روي همچنين، در پرتاب وزنه، ديسك و كالب، ورزشكار می

 دستها و ادوات استفاده شده به آسانی پاك شده و باعث آلودگی نشود.

c)  5/34باندپيچی دست يا انگشتان به گونه اي كه با قانون a .در تضاد نباشد 

d)  5/34استفاده از دستكش به گونه اي كه در تضاد با قانون c .نباشد 

توانند از نوار )باند( يا دستكش در ( میquadriplegic)ورزشكاران فلج چهار اندام يا  F31-33و  F51-53هاي ورزشی ورزشكاران در كالس

 صندلی پرتاب يا ميله نگهدارنده صندلی پرتاب ببندند.  توانند آن دست را به دستی كه با آن پرتاب نمی كنند، استفاده نمايند و می
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 دايره پرتاب

د از تواندايره پرتاب از نوار آهنی، فوالد يا جنس مناسب ديگر كه هم سطح زمين خارج از دايره پرتاب باشد، ساخته شود. زمين اطراف دايره می-7

 . جنس بتن، مواد مصنوعی، آسفالت، چوب يا مواد مناسب ديگر باشد

ميليمتر(  6سانتيمتر )با تلورانس  2شود. سطح قسمت داخلی هموار و داخل دايره از سيمان، آسفالت، يا مواد محكم ديگر كه لغزنده نباشد، ساخته می

 باشد. می پايين تر از لبه بااليی قاب دايره پرتاب 

 مجاز است: در پرتاب وزنه، استفاده از يك حلقه قابل حملی كه شرايط الزم زير را دارد

 ( F51-57و    F31-34سطح بندهاي نگهدارنده )كالسهاي ورزشی 

a ) بندهاي نگهدارنده را كه براي انجام صحيح مواد پرتابی در مسابقات مورد تائيد  جهانیدووميدانی پاراIPC شوند را تائيد استفاده می

 مراجعه نمائيد.( a,b B-3.1.2 بخشنموده است. )به 

bرد تائيد ( در مسابقات موIPC به بخش( a, b B-3.1.2 ).قسمت درونی حلقه پرتاب از جنس سيمان، آسفالت و يا مواد  مراجعه نمائيد

 غير قابل ليز خوردن ساخته شود.  

c نگ ر سطح پرتابی سيمانی داراي دستگيره باشد. )براي مثال با جهانیدووميدانی پارا ( در زمان استفاده از وسايل نگهدارنده مورد تائيد

 زبر مانند و يا با يك نوار زبر پوشش داده شود.( 

dتوان از سكوهاي متحرك استفاده نمود. لزومی ندارد كه سكو گرد كامل باشد، ليكن در اين شرايط هالل جلويی و يا ( با صالحديد نماينده فنی می

ري در متر در پرتاب داشته باشد و تغيي 2.5متر در  2.135نيمه حلقوي بايد طراحی شود، البته بصورتی باشد كه همان تاثير سكوي گرد را با قطر 

 زاويه قطاع دايره ايجاد نكند.    

بسته مين به زطوري سكوهاي پرتابی به شكل گسترده و وسيع استفاده می شوند. نكته مهم آن است كه اين ادوات به شكل صحيح توضيحات: 

 آنها را از جاي خود تكان دهند. نتوانند در زمان پرتاب هم شوند كه حجيم ترين و سنگين ترين ورزشكاران 

 +/.115ميليمتر با تلورانس  5/2و يا  51/2تا  135/2انجام پرتاب در كليه مواد پرتابی نشسته )وزنه، ديسك، نيزه و چكش( از داخل دايره اي به قطر -8

 باشد. مجاز می ميليمتر ضخامت و به رنگ سفيد باشد. استفاده از سكوهاي سيار با رعايت اين شرايط 6درجه باشد. قاب دايره حداقل  92/34با قطاع 

 : بهتر است رنگ حلقه مدور، سفيد نباشد تا خطوط سفيد ديگر اين قانون كامال مشهود باشد.1توجه 

 : پرتاب ديسك و پرتاب كالب در داخل قفس توري انجام شود. 2توجه 

 گيريها و اندازهحركت

 شوند:در مواد پرتابی نشسته، انجام كارهاي زير خطا محسوب می-9

a)  اگر وزنه، ديسك يا نوك نيزه در اولين تماس خود به زمين، روي خط قطاع فرود در زمين و يا بر روي هر چيزي )به غير از قفس توري

 پرتاب( خارج از اين خط پايين بيايد. 

b) هاي نگهدارنده خارج از صفحه عمودي دايره پرتاب تماس پيدا كند.  چنانچه ورزشكار با هر يك از تسمه 
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متر و گرد شده به پايين به  11/1ها به نزديك ترين اندازه مامی مواد پرتابی، اگر مسافت پرتابی مضرب كاملی از سانتيمتر نباشد، مسافتدر ت-11

 گيري شود.متر اندازه 11/1نزديك ترين 

 گيرد:می با شرايط ذيل صورت  ( 51.5 قانونها دقيقا بعد از هر پرتاب موفق )يا بعد از يك اعتراض شفاهی فوري تحت گيرياندازه-11

a) گيري از نزديك ترين عالمت كه بر اثر افتادن وزنه/ ديسك به وجود آمده تا داخل محيط دايره در امتداد يك خط به مركز دايره انجام اندازه

 شود. 

b) دايره باشد؛كند تا درون محيط دايره و در امتداد يك خط به سمت مركز از جايی كه نوك نيزه با زمين برخورد می 

c)     .از اولين نقطه تماس يكی از قسمتهاي كالب در درون محيط دايره و در امتداد يك خط به سمت مركز دايره باشد   

 نشسته : الزامات پرتاب 35قانون 

 ( F51-57و  F31-34 هاي ورزشی  )كالس

ج در بخش موارد مندرقابل توجه داوران: جهت تفسير اين قانون و ديگر قوانين مربوط به شكل، ابعاد، ساختمان و ديگر خصوصيات وسايل مسابقات 

B-7.1  رعايت شوند. "وري و وسايل ورزشیافن "در رابطه با   

 ويژگيهاي صندلی پرتاب -1

(a  باشد.  می سانتيمتر 75حداكثر ارتفاع سطح نشستن شامل هر نوع تشكچه 

(b سانتی متر باشد.  31باشد و طول هر طرف آن حداقل هر صندلی پرتاب داراي نشيمنگاهی است كه به شكل مربع و يا مستطيل می

سطح نشيمنگاه هم سطح و يا قسمت جلو آن باالتر از عقب باشد. )يعنی به سمت عقب متمايل و يا شيب داشته باشد( جلوي نشيمنگاه از 

  باشد. نقسمت پشتی پائينتر 

دورترين سطح )نقطه( از ستون فقرات ورزشكار، در يك حالت نشسته است، صرفنظر از جهت ورزشكار نسبت به  FRONT)توجه: قسمت جلو )

 محل فرود وسيله پرتابی  

(c غير ارتجاعی      نستوانند از جها میتواند داراي تكيه گاههاي جانبی و پشتی با هدف ايجاد ايمنی و ثبات باشد. اين فريمفريم پرتابی می

)غير االستيك( مانند پارچه غير االستيك و يا داراي يك ساختار محكم )سفت( باشند كه حركت نكند )مانند فوالد سخت يا آلومينيوم(. 

 باشد.    میسانتی متر  5ضخامت آن از  حداكثرتواند داراي يك قسمت نرم )تشك مانند( باشد كه تكيه گاه پشت می

 باشد كه جلوي ديد داوران را بگيرد.نتوجه: ساختار صندلی پرتاب به گونه اي 

(d متحرك يا هر نوع خاصيت ديگري كه می )ن تواند به حركت دادكناره / جلو و عقب تكيه گاه نبايد داراي فنر يا اتصالهاي )لوالهاي

 وسيله پرتابی به طرف جلو كمك كند، باشد. 

 (eصاف و بدون تواند صندلی پرتاب می )داراي يك ميله نگهدارنده افقی سفت )محكم( باشد. اين ميله نگهدارنده يك تكه )يك پارچه

انحناء يا خم شدگی باشد و داراي سطح مقطع مدور يا مربع شكل، نه به صورت بيضی و يا مستطيل شكل باشد. اين ميله نگهدارنده نبايد 

 يت و ويژگی باشد كه به حركت دادن وسيله پرتابی به جلو كمك كند. داراي فنر يا لوالهاي متحرك يا هر گونه خاص
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شوند و اين كار از نظر عملی و (: اين مهم قابل درك است كه اغلب مواد در اثر فشار دچار حالت ارتجاعی شده و تا چند درجه كج می1) توجه

آن تمامی خاصيت ارتجاعی مواد كامال از بين برود. بهر حال، حالت  پذير نخواهد بود كه يك راهكار را مهندسی نمود كه براساساقتصادي امكان

 را نقض نمايد. B-7داوران روح اين قوانين و مقررات  ارتجاعی نبايد آن قدر واضح و مشخص باشد و به عقيده

تن ساخته شود. ضخامت نوار و يا ساير مواد هاي نواري شكل و يا از ساير مواد مناسب براي بهتر گرفتواند داراي اليهميله نگهدارنده می(: 2توجه )

   مورد استفاده نبايد منجر به برتري جويی و افزايش توان جسمی ورزشكار شود.  

سبت نداشتن كمی انحرافات عمودي عمودي باشد البته در حالت توضيحات: براي طول ميله عمودي حداقل و حداكثري تعيين نشده است. ميله بايد 

ميله عمودي عمل می نمايد ) مشابه نمونه ذيل( براي تقويت بعنوان می باشد. قطعه اضافی كه  مجاز درجه از قسمت عمودي 5 تا حداكثره زمين ب

    . بيرون بزند/ سكو  دايره پرتاباز ميله عمودي نبايد احتمالی قويا پيشنهاد می شود.  خم شدنجلوگيري از 

 در دايره پرتاب استفاده می شود. آنها در زمان قرارگيري  تعيين قائم بودن ميله عمودي و فريم پرتابی برايشاقول از 

صورت می گيرد تا در صورت لزوم بر روي صندلی هاي پرتابی قبل از شروع مسابقات يك كنترل اوليه  IPCشايان ذكر است در بازيها و مسابقات 

  انجام دهند. بر روي آنها ارد شدن به اتاق اعالم ورزشكاران اصالحات الزم را قبل از و

 

 قطعه اضافی براي جلوگيري از انعطاف پذيري ميله عمودي -21شكل 

 (f هيچ يك از قسككمتهاي صككندلی پرتاب شككامل هر نوع ميله نگهدارنده نبايد در خالل عمل پرتاب حركت كند )به غير از حركت اتفاقی كه به طور

 حذف نمود يعنی به غير از حركات اتفاقی اجتناب ناپذير(منطقی نمی توان آن را 

هاي نشيمنگاه را براي تطبيق با كناره و يا جلو / عقب نشيمنگاه يا ميله نگهدارنده درون فريم پرتاب برش داد. اندازه اين می توان گوشه )ها( و يا لبه

ه همان ل نشككيمنگاه ببرشككها نبايد به طور قابل توجه اي بيش از فضككاي مورد نياز براي قرار دادن باقيمانده ميله نگهدارنده در درون آنها باشككد. شككك

 شكل مربع و يا مستطيل باقی بماند.     

g گيرند. می (صفحه زير پا )تكيه گاه پا(، در صورت استفاده فقط براي حمايت )حفظ تعادل( و ثبات مورد استفاده قرار 

hدر زمان عمل پرتاب حركت ننمايد( ( استفاده از ويلچر معمولی در صورتيكه اين ضوابط را نقض ننمايد قابل قبول است. )از جمله اينكه 

 گيري و بازرسی فريم پرتاباندازه-2
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گيري و گيري و بازرسی خواهد شد. پس از اندازه( يا در محوطه مسابقات قبل از شروع مسابقه اندازهcall roomصندلی پرتاب در اتاق اعالم )

انند قبل، در توهاي پرتاب میشود. صندلینبقه از محوطه مسابقات خارج بازرسی صندلی پرتاب يك ورزشكار، اين صندلی پرتاب قبل از شروع مسا

 گيري و بررسی شوند.خالل يا بعد از هر مسابقه توسط داوران مجددا اندازه

 گيري هميشه بدون نشستن ورزشكار روي صندلی پرتاب انجام خواهد شد.توجه: اندازه

 با قوانينمسئوليت ورزشكار در قبال انطباق صندلی پرتاب -3

. در هنگام انجام اصالحات يا تنظيمات  توسط با ورزشكار می باشد 35-1مندرج در قانون  مسئوليت رعايت الزامات فوق الذكر براي صندلی پرتاب

عث تاخير در اورزشكار در صندلی پرتاب خود، هيچ گونه تاخيري نبايد در انجام مسابقه به وجود آيد )تنظيم صندلی پرتاب توسط ورزشكار نبايد ب

 6.21قانون  طبقورزشكاري در تبعيت از اين قانون تخطی نمايد آنگاه ورزشكار اجازه شركت در مسابقه را ندارد و متعاقبا چنانچه  انجام مسابقه شود(.

   قيد خواهد شد.  DNSدر جلوي نام وي حرف اختصاري 

 استقرار صندلی پرتاب -4

ر داخل هاي پا دبه هنگام استقرار و محكم نمودن صندلی پرتاب در داخل محوطه مسابقات، تمامی اجزاء صندلی پرتاب، ميله نگه دارنده و تكيه گاه

 صفحه عمودي لبه )قاب( دايره پرتاب در طول زمان مسابقات باقی بماند. 

 هاي پرتاب اختصاص زمان براي محكم نمودن صندلی-5

 رزشكار در دايره پرتاب؛ قبل از نشستن ورزشكار بر روي صندلی پرتاب در زمان تعيين شده مجاز است. نصب صندلی و

 ست: ير احداكثر زمان مجاز براي ورزشكاران تا خود را بر روي صندلی قرار دهند و همچنين چند پرتاب آزمايشی در زمان مجاز داشته باشند به شرح ز

aهاي ( چهار دقيقه براي كالسF32-34  وF54-57 و يا 

bهاي ( پنج دقيقه براي كالسF31  وF51-53  

شود كه صندلی در جهت مناسب و در سر جايش بر روي سكوي پرتاب محكم بسته شده باشد؛ بطوري كه  می : ثبت زمان  از زمانی آغاز1توجه 

 ورزشكار بتواند با نشستن بر روي آن خود را ببندد.  

( F54-57و   F32-34هاي  شود؛ زمان بين سه مرحله )راند( اول و آخر پرتاب ورزشكاران )كالس: چنانچه مسابقه در دو گروه برگزار می2توجه 

 دقيقه خواهد بود. پرتاب آزمايشی ممنوع است.    F51-53 3و  F31هاي دقيقه خواهد بود و براي كالس 2براي قرار گرفتن در روي صندلی 

رتاب قرار پات: زمان قرار گرفتن ورزشكار بر روي صندلی پرتاب و پرتاب هاي تمرينی زمانی انجام می شود كه صندلی پرتاب در درون دايره توضيح

ا زمان اولين حركت بايد آغاز شود چرمی گيرد. چنانچه زمان قانونی در اين مدت قبل از قرار گيري ورزشكاران بر روي صندلی پرتابی سپري شود، 

 ه فرض بر آن است كه ورزشكار در جاي خود قرار گرفته است. ك

براي صندلی پرتاب را داشته باشد؛ زمان مسابقه از زمانی محاسبه خواهد شد كه اين صندلی  چنانچه صندلی چرخ دار ورزشكاري الزامات تعيين شده

 در داخل دايره پرتاب و يا سكوي پرتاب بسته می شود. 
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 ( F31-34 ،F51-57شكستن وسايل نگهدارنده / ميله نگهدارنده )كالسهاي   -6

 در صورتيكه در حين اجراي پرتاب، ادوات پرتابی بشكند مسئول ناظر بايد: 

a) رتاب خود ه پدر صورتی كه ورزشكار حركت خود را درست انجام داده، به ورزشكار پيشنهاد تكرار آن پرتاب را بدهد )يعنی چنانچه ورزشكار از نتيج

 باشد و آن را درست انجام داده است، در اين صورت ورزشكار امكان انتخاب آن پرتاب و محاسبه آن را براي خود دارد( ياراضی می

bاده ب دا( اگر ورزشكار حركت خود را درست انجام نداده باشد، در اين صورت اين پرتاب نبايد محاسبه گردد و به ورزشكار اجازه انجام مجدد آن پرت

  شود. 

 : تكنيک )فن( پرتاب نشسته، بلند شدن و خطا كردن36قانون 

( همه پرتابهاي خود را از روي صندلی پرتاب در موقعيت F51-57و   F31-34در مسابقات پرتابی نشسته، همه ورزشكاران )كالسهاي ورزشی-1

 شود:نشسته انجام دهند. موقعيت نشستن به شكل زير تعريف می

(a ورزشكار ( طوري بنشيند كه هر دو پا از پشت زانو تا پشت باسنIshial tuberosity با سطح نشمينگاه در تماس باشند. در مورد )

ورزشكككارانی كه در باالي زانو داراي عضككو كوچك هسككتند و يا به طور كامل قطع زانو هسككتند، باقيمانده طول پا )ها( تا پشككت باسككن با 

 (.Ishial tuberosityنشيمنگاه در تماس باشد )

b-  .اين حالت نشسته در تمام مدت پرتاب تا زمان روي زمين قرار گرفتن ادوات حفظ شود 

 (:  هدف از اين قانون به حداقل رساندن دخالت )كمك( پاها در عملكرد ورزشكار است. iتوجه ) 

شود، در اين صورت يك ارزيابی توسط آوردن شرايط فوق الذكر می(: اگر يك ورزشكار داراي يك محدوديت آناتوميكی است كه مانع از بر iiتوجه ) 

ستثنايی ب جهانیدووميدانی پارا قبل از مسابقه انجام شود. كميته  جهانیدووميدانی  پارا نماينده فنی ه اجرا يك فرايندي را براي در نظر گرفتن چنين ا

   بگذارد بطوريكه ورزشكار بر اساس روح اين قوانين پرتاب نمايد. 

(: اين قانون بدين شكل است؛ پشت باسن منظور همان انتهايی ترين قسمت جلوي باسن ورزشكار در زمان نشستن با سطح نشيمنگاه در iiiتوجه )

    با سطح نشيمنگاه در تماس باشد.  Ishial tuberosityتماس باشد و تا حد امكان در ناحيه كفل خم شود؛ بطوري كه سينه به سمت زانوها برود و 

ورزشكار بصورت باز در گوشه سطح عمودي نشيمنگاه بر روي يك پاي (: در صورتی كه كليه الزامات اين قانون رعايت گردد بطوري كه ivتوجه )

   الزامی نيست.هر دو زانو با لبه سطح عمودي نشيمنگاه تماس كناري قرار گيرد آنگاه  صفحه

 

 02شكل 

 نشسته ساكن )ثابت(  آغاز كند.ورزشكار حركت خود را از موقعيت -2
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شكار از زمانی-3 ست می چنانچه ورز شروع حركت پرتاب در د شسته براي  سيله پرتاب را در حالت ن شروع حركت پرتاب قرار كه و گيرد )در موقعيت 

 گردد. می آيد )از جاي خود( حركت كند يا جابجا شود، اين يك خطا محسوبگيرد( تا زمانيكه آن پرتاب به زمين فرود میمی

 .  توجه: چنانچه در زمان حركت پرتاب تا زمان فرود آمدن، پشت زانو با نشيمنگاه در تماس باشد، خطا محسوب نمی شود

طا د؛ خنبه سمت جلو سر بخورند و از سطح نشيمنگاه جدا شو ي ورزشكاريك و يا دو زانو در حين پرتاب؛ توضيحات: شايان ذكر است چنانچه

 محسوب می شود.

 توضيحات: تيم داوران 

 اد پرتابی نشسته توصيه می شود تقسيم كار در ميان داوران به شكل زير انجام شود:ودر م

 سرداور كل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نمايد.-1

و نحوه سر خوردن آنها به جلو را ا و موقعيت زانوهد ندو داور نحوه پرتاب را از جهت صحيح بودن آن كنترل و اندازه پرتاب را اندازه گيري می نماي-2

رنگ سفيد به منزله تائيد حركت و رنگ قرمز به نشانه  -پرچم می باشد  2وي داراي مشاهده و همچنين پرتاب انجام شده را اندازه گيري می نمايند. 

چم قرمز را در دست داشته باشد، همزمان وسيله قرار گيرد؛ پر دايرهخطا می باشد. زمانی كه پرتاب اندازه گيري شد؛ توصيه می شود داور در محوطه 

ستفاده نمود. )در برخی مسابقات اين مس وليت ئپرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاكسازي می شود. می توان از مخروط در درون دايره ا

ار اندازه گيري را بصورتی بگيرد كه از مركز دايره كشيده استفاده نشود داور دوم بايد نو EDMبر عهده سرداور مسابقه خواهد بود(. در صورتی كه از 

 بگذرد.   از مركز دايره شود بطوري كه 

 داور فورا پس از انجام پرتاب يك نشان را در نقطه پرتاب انجام شده قرار می دهد تا اندازه گيري انجام شود. -3

 ميخ را در نقطه اي قرار می دهد كه نشان قرار دارد؛ بدين صورت كه نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.   داور منشور/-4

  می باشد. ادوات پرتابی ناودان داور مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل قرارگيري -5

 زشكاران را فراخوان می نمايد )و همچنين فردي كه نفر بعدي وي است(مسئول ركورد در برگه نتايج امتيازات را ثبت می نمايد و ور –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتايج است )حركت، شماره، نتيجه(-7

 داور مسئول زمان به ورزشكاران مدت زمان باقيمانده را اعالم می نمايد. -8

 داور مسئول ورزشكاران -9

 خود داور مسئول قرار گيري ادوات پرتابی در محل-11

سابقات بزرگ، زمانی كه سكيسكتم اطالعات و تابلو الكترونيك امتيازات وجود دارد؛ يقينا ب1توجه  سنتی چيدمان داوران می باشكد. در م  ه:  اين روند 

سئ سط م سازي در اين زمينه؛ روند اجرا و امتياز دهی ماده ميدانی تو شفاف  ست. براي  سنل حرفه اي نياز ا ستم اطالعات اجرا وپر سي ل ثبت ركورد و 

 خواهد شد. 

 : داوران و تجهيزات طوري جايگيري شوند كه مانعی براي مسير ورزشكار ايجاد ننمايند و ديد تماشاچيان را مسدود نكند. 2توجه 

 

 : پرتاب كالب37قانون 
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 مسابقات

شود. -1 شته  سر آن نگه دا سمت  ست از ناحيه گردن و/يا ق توان يا از يك حالت رو به محل فرود يا از يك حالت كالب را میكالب فقط با يك د

 پشت به محل فرود و پرتاب از روي سر انجام داد.

 وسيله پرتابی كالب

باشد. )قسمت سر، گردن، بدنه و انتها، سر( گردن و بدنه سفت و از جنس چوب باشد به طوري كه يك می : كالب شامل چهار بخش اصل ساختار-2

شده و از جنس فلز بدون بريدگی، برآمدگی يا مجموعه يكپ سيلندري ثابت  شكيل دهد. قسمت بدنه به يك قسمت انتهايی  ارچه و ثابت و محكم را ت

 هاي تيز باشد.لبه

 سطح سر، گردن و بدنه صاف )نرم( بوده، و نبايد داراي گودي يا برآمدگی، شيار يا برجستگی، حفره يا زبري )ناصافی( باشد.-3

 61 حداكثردنه ترين قسمت باي( شكل باشد و دقيقا )بدون واسطه( به قسمت گردن چسبيده باشد. قطر پهنر كروي يا سيلندري )استوانهقسمت س-4

اي شكل باشد. كالب معموال به طرف قسمت گردن و اندكی به طرف قسمت انتهايی فلزي شيب داشته تواند استوانهاين قسمت )بدنه( میو متر ميلی

 باشد.

 حائز شرايط زير باشد:كالب -5

 كالب

 گرم 397 حداقل وزن براي پذيرش در مسابقه و پذيرش ركورد

 گرم 422تا  412 اطالعات براي سازندگان )محدوده عرضه كالب براي مسابقات(

 ميليمتر 391تا  351 طول كلی )شامل انتهاي فلزي(

 ميليمتر 21تا  18 قطر گردن

 ميليمتر 61تا  51 قطر پهن ترين قسمت بدنه

 ميليمتر 39تا  38 قطر قسمت انتهايی فلزي

 ميليمتر 13تا  5/12 ضخامت انتهايی فلزي

 

 

 كالب - 22شكل 
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بنابراين توجه ويژه اي براي ايمنی همه  ؛محسوب می شود مسئولين دست اندركارپرتاب كالب يكی از چندين مواد مخاطره آميز براي توضيحات: 

اعالم اينكه ادوات پرتابی در دستان ورزشكار قرار گرفته در نظر گرفته شود. داوران، ورزشكاران و كمك هاي آنها و همچنين رسانه ها و تماشاچيان 

اعالم به ورزشكار كه اكنون زمان پرتاب است سبب باالبردن ايمنی خواهد شد؛ است سبب باالبردن ايمنی موارد مربوطه خواهد شد. افزون برآن؛ 

  . آمده است 24.17قانون  1موارد طبق توضيحات توجه 

 مسابقات داخل سالن -5قسمت 

 : اعمال قوانين محوطه باز براي مسابقات داخل سالن38قانون 

 (211)قانون 

،  تمامی قوانينی كه در بخش يك تا چهار براي مسابقات 27و  18سنجش باد طبق مندرجات قانون ذيل و الزامات  5به استثناي مفاد قوانين بخش 

 شوند. موارد ذيل براي مسابقات داخل سالن قابل اجرا است.خارج از سالن گفته شده در مسابقات داخل سالن اعمال می

 : استاديوم سرپوشيده39قانون 

 (211)قانون 

 سرپوشيده و سربسته باشد. براي ايجاد شرايط مناسب در مسابقه نور، گرما و تهويه فراهم شود.استاديوم در محيط كامال -1

ميدان مسابقه شامل يك پيست بيضی شكل، يك پيست مستقيم براي دو سرعت و دو با مانع، خطوط دو و محل فرود براي مواد پرشی است. به -2

 طور موقت يا دائمی تدارك ديده شود. كليه تجهيزات و تسهيالت مطابق با مختصات گفته شده درعالوه يك دايره و قطاع فرود براي پرتاب وزنه به 

 باشد. دووميدانی جهانیكتابچه قوانين تسهيالت دووميدانی 

در آن فرو ميليمتر است  6هاي دوندگان كه هاي كفشبايست ميختمام پيست ها، مسيرهاي دو و سطوح پرش با مواد مصنوعی پوشيده شود كه می-3

 شود.می هاي ديگر توسط مديريت استاديوم تدارك ديده شده و توسط مديريت اندازه مجاز ميخ به ورزشكار اعالم رود. ضخامت

قرار  دووميدانی جهانیمورد تاييد بخش تسهيالت دووميدانی داخل سالن  پارا دووميدانی جهانی  ود در مسابقات قهرمانی داخل سالنتسهيالت موج

 گيرد.

 مراجعه نمائيد.( B-3.1.2) به قسمت  نيز با همين تسهيالت برگزار گردد. پارا دووميدانی جهانیشود ديگر مسابقات مصوب توصيه می

 يا از مواد موقتو هاي محكم مانند بتون جنس فونداسيون كه روي آن سطح مصنوعی مسير دو و باند دورخيز و محل پرش قرار گرفته از جنس-4

تی ر)مانند صفحات چوبی يا صفحات چنداليه چوبی الوار مانند( درست شده باشد، بدون آن كه قسمتی هايی از آن حالت فنري داشته باشند و در صو

ابقه بررسی ل از هر مسكه از نظر فنی امكان پذير باشد، سراسر مسير دو حالت ارتجاعی داشته باشد. حالت ارتجاعی محل پرش براي مسابقات پرش، قب

 شود. می

 دهد.يك بخش ساخته شده يا طراحی شده است كه كمك مضاعف به ورزشكار می "بخش فنري"(: يك iتوجه )

سهيالتی دووميدانی iiتوجه ) شتر درباره كه می دووميدانی جهانی(: در كتابچه قوانين ت ست جزئيات بي صلی دانلود كرد، ممكن ا سايت ا توان از روي 

 هاي پيست و عالمت گذاري آن ديده شود. هاي داخل سالن و اندازهی و ساخت استاديومطراح
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ستاندارد جهت دريافت گواهی، گزارش اندازه(: فرمiiiتوجه ) ستم گواهی را میهاي ا سي سمی ها و مراحل  سايت ر  دووميدانی جهانیتوانيد از روي 

 دريافت كرد.

مرسوم در برگزاري مسابقات سرپوشيده است. استاديوم سرپوشيده به اندازه اي روشنايی داشته باشد كه كمبود روشنايی يك از معضالت توضيحات: 

راي انجام بچنانچه مسابقات از پوشش تلويزيونی برخوردار باشند از روشنايی بيشتري برخوردار باشد. د مختلف را در آن برگزار نمود و موابتوان 

 ان ميزان روشنايی بيشتر باشد. ركوردگيري خودكار در محوطه خط پاي

 : پيست مستقيم42قانون 

 (212)قانون 

استثناء قائل شود و شيب در جهت دويدن از  دووميدانی جهانیباشد؛ مگر آنكه تحت شرايط خاصی نبيشتر  1:111حداكثر شيب مجاز جانبی از -1

 باشد.نبيشتر  1:1111درصد( و در سراسر آن از  4/1) 1:251

 مسيرهاي دو

سانتيمتر جدا شده اند، وجود دارد. عرض اين مسيرها يكسان و  5مسير كه از طرفين با خطوطی به پهناي  8و حداكثر  6در روي هر پيست حداقل -2

 باشد. متر( كه شامل خط سفيد سمت راست می 11/1متر )با تلورانس  22/1برابر 

 تسطيح البته در صورتی كه مجددا متر باشند. 25/1توانند حداكثر مسيرهاي دو می 2114هاي ساخته شده تا قبل از تاريخ اول ژانويه توجه: كليه پيست

  عرض خط از قوانين تبعيت نمايد. آنگاه  دنگرد

 شروع و خاتمه مسابقه

متري خط پايان نيز خالی از مانع باشد تا هر ورزشكار بدون آن كه صدمه ببيند،  11متري پشت خط شروع نبايد مانعی باشد و تا فاصله  3تا فاصله -3

 متوقف شود. 

 متري خط پايان مانعی وجود نداشته باشد. 15شود تا فاصله توجه: قويا توصيه می

 متر برگزار می شود.  61مواد مسابقات در مسافت بيش از شد. در مسابقات بزرگ متر می با 61و يا  51توضيحات: اندازه پيست مستقيم 

 عاري از افراد باشد. محوطه استارت و خط پايان براي اين منظور 

نشان دهنده اين فاصله براي قرار دادن تخته هاي متر باشد.  2حداكثر  آزادتجربه در بسياري از موارد نشان داده است در پشت خط استارت، منطقه 

 شماره خط ها كافی است. خطاي استارت و 

 : پيست بيضی شكل و مسيرها42قانون 

 (213)قانون 

تواند لبه دار هاي مساوي است كه میمسير مستقيم افقی و دو قوس با شعاع 2باشد. اين پيست شامل می متر  211طول رسمی پيست ترجيحا -1

 باشد. 
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 5سانتيمتر است و يا در لبه آن خط سفيدي به پهناي  5تواند حاشيه اي از مواد و جنس مناسب داشته باشد كه پهنا و ارتقاع اين لبه داخل پيست می

دل ادهد. لبه داخلی خط يا حاشيه در سراسر پيست افقی بوده و شيبی معشود. لبه خارجی حاشيه داخل مسير يك را شكل میسانتيمتر كشيده می

 ميليمتر استفاده كرد. 51توان حاشيه دو طرف خط مستقيم را حذف نموده و به جاي آن از يك خط سفيد با پهناي داشته باشد. می( 1.1%) 1:1111

 انجام می شود.  15-2توجه: همه اندازه گيري ها طبق قانون 

 مسيرها

 مسير باشد.  6و حداكثر  4پيست حداقل -2

متري،  11/1د. كليه مسيرها با يك تلورانس نمتر )شامل خط مسير سمت راستی( باش 11/1متر و حداكثر  91/1ان حداقل پهناي يكس بههمه مسيرها 

 شوند.سانتيمتر جدا می 5پهناي مساوي داشته باشند. اين مسيرها با خطوط سفيدي به پهناي 

خود را در داخل خط هاي خود  استارتهمچنان ؛ ورزشكاران اخل استاديوم سرپوشيدهعليرغم باريك بودن عرض خط هاي مسابقات دتوضيحات: 

 البته اين بدان معنا نيست كه قسمتی از تخته استارت هاي آنها . )براي مثال دستان آنها كامال در داخل خط قرار داشته باشد(. انجام دهند

 رجوع شود(.   e  16.2نمی تواند بيرون از خط ها باشد؛ البته در صورتی كه با ديگر ورزشكاران تداخل ايجاد ننمايد )به قانون 

 كناره ها

 ها در كليه مسيرها در محل تقاطع با پيست يكسان باشد. زاويه لبه-3

 شيب داشته باشد.  1:111ثر تواند نسبت به مسير داخلی حداكتواند كامال صاف يا میمسير مستقيم می

د. همچنين ربه منظور سهولت در تغيير از مسير مستقيم به مسيرهاي خميده كناري، اين تغيير به آرامی و به طور افقی در امتداد مسير مستقيم صورت گي

 تواند اين جابجايی و تغيير حركت عمودي هم باشد.می

 عالمت گذاري قوس

تقيم ها يا در صورت نياز روي مسيرهاي مسزمانی كه لبه داخلی پيست با خط سفيدي مشخص شده است، اين لبه با پرچم يا قيف دوباره روي قوس-4

ه با زاويه سانتيمتر است ك 45ها سانتيمتر و حداقل ارتفاع آن 21سانتيمتر در  25ها سانتيمتر باشد. اندازه پرچم 15ها حداقل مشخص شود. ارتفاع قيف

لبه  ها به طرفها روي خط سفيد گذاشته شوند به طوري كه روي خارجی آنها يا قيفشوند. پرچمدرجه نسبت به سطح پيست كار گذاشته می 61

اشته متري روي خطوط مستقيم پيست گذ 11ها و متري روي قوس 5/1ها به فواصل حداكثر ها و قيفنزديك ترين خط سفيد پيست باشد. اين پرچم

 شوند. می

 شود.توجه: استفاده از يك حاشيه داخلی قويا توصيه می

متر نسبت  211بهبود دو متر و بيش از آن تائيد نمی شود.  211متر باشد ولی براي ركوردهاي  211يك پيست بيضی می تواند بيش از توضيحات: 

بسيار مفيد خواهد الين  6مسابقات حرفه اي؛ در اختيار داشتن يك پيست  به مسافت هاي كوتاه از مزاياي بيشتري برخوردار است. براي سازماندهی

 متر باشد.  1بود. پهناي خطوط پيست هاي بيضی شكل 

 د بلكه بايد در كل مسير پيست بيضی شكل قرار داده شوند. نها نبايد تنها در كنار قوس ها گذاشته شومخروط 

 لق به ورزشكار آن خط نيست. پيشنهاد متع 1اين مسئله دقت شود كه خط سفيد داخل الين  ا و يا مخروط ها بايد بهدر زمان گذاشتن پرچم ه
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 می شود در مسابقات سرپوشيده از مخروط استفاده شود. 

 : عالئم شروع و خاتمه مسير روي پيست بيضی شكل 40قانون 

 (214)قانون 

دووميدانی متري كناره دار داخل سالن در كتابچه تسهيالت دووميدانی  211اطالعات فنی و دقيق درباره ساختار و  عالمت گذاري يك پيست -1

 درج گرديده است. اصول زيربنايی كه براي معلولين اقتباس شده در ذيل آورده شده است.  جهانی

 موارد مورد نياز اوليه

هاي مستقيم پيست و در امتداد شعاع براي قسمتسانتيمتر كه در سمت راست مسيرها براي  5شروع و خاتمه مسير با خطوط سفيدي به پهناي -2

 گردد.شود، مشخص میهاي منحنی پيست كشيده میبخش

 هايهاي متفاوت يكسان باشد و اين خط روي قسمتدر صورت امكان خط پايانی براي مسابقات با مسافتاز الزامات خط پايان آن است كه -3

 تن مسير باشد. مستقيم پيست و در صورت امكان قبل از خاتمه ياف

ندگان مسافت پيمايد، براي كليه شركت كنكليه خطوط شروع مستقيم، منحنی يا متناوب طوري باشند كه وقتی ورزشكاري كوتاه ترين مسير را می-4

 پيموده شده يكسان باشد.

 لبه پيست قرار گيرد.در صورت امكان، خطوط شروع )و خطوط سرعت گيري در مسابقات امدادي( نبايد روي سراشيب ترين بخش -5

 برگزاري مسابقات

6- 

a متر و كمتر، كامال در مسيرها دويده شوند.  311( مسابقات 

 (b متر در مسيرهاي شروع و تا آخر قوس دوم طی شوند.  811متر و كمتر از  311مسابقات بيش از 

c كثر دو ورزشكار بتوانند در يك خط بدوند يا چنانچه متر هر ورزشكار يك خط جداگانه داشته باشد يا اين كه تا حدا 811( در مسابقات

توانند فقط بعد از خط باشد، يك استارت گروهی صورت گيرد. در اين نوع مسابقات، ورزشكاران می 4و  1ترجيحا شروع مسابقه در خطوط 

ابقه ه گروه داخلی بپيوندند. و يا اگر مسدويدند، بشكسته در انتهاي اولين قوس، خط خود را ترك كنند يا ورزشكارانی كه در گروه خارج می

 تواند صورت گيرد.  در دو خط )با دو قوس( برگزار شود؛ در انتهاي قوس دوم اين كار می

(d و استارت گروهی انجام شوند. چنانچه از استارت  811مسابقات بيش از )متر بدون مسير و با استفاده از خط شروع منحنی )داراي قوس

شود، خط تغيير مسير در انتهاي قوس اول و يا دوم باشد. چنانچه ورزشكاري از اين قانون تخطی نمايد از زمين اخراج گروهی استفاده می

ميليمتر است كه بعد از اولين قوس مشخص شده، به غير از مسير يك، بقيه مسيرها را  51ير مسير خطی خميده به عرض شود. خط تغيمی 

سانتيمتر  5در  5توان مخروط يا منشورهاي كوچكی به ابعاد كند. براي كمك به شركت كنندگان در شناسايی خط تغيير مسير، میقطع می

نباشد، و ترجيحا متفاوت با رنگ خط مسير و خطوط مسير، دقيقا قبل از محل تقاطع خط مسير و خط سانتيمتر  15كه ارتفاع آن بيش از 

 تغيير مسير قرار داد.
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توانند هاي ملی پارالمپيك شركت كننده میمراجعه شود( كميته B-3.1.2به بخش ، )IPCو بازي هاي  (:  در مسابقاتی به غير از مسابقاتiتوجه )

 متر از خطوط مسير استفاده نكنند. 811با توافق يكديگر براي دوي 

 توان استارت گروهی انجام داد. اين قانون براي ورزشكار، می 6خط دارند، جهت تسهيل در رقابت  6(: در پيست هايی كه كمتر از iiتوجه )

 ، اگر دونده راهنما داشته باشند، به كار گرفته نخواهد شد. 12و  11شی هاي ورزكالس

با دونده همراه مسابقه دهند براي هر كدام از  12و  11هاي شود، چنانچه ورزشكاران كالس(: در مسابقاتی كه در خطوط مسير برگزار میiiiتوجه )

 .آنها دو خط در نظر گرفته شود

 متر 022هايی با طول خطوط آغاز و پايان براي پيست 

باشد. محل اين خط چنان باشد كه جلوترين خط استارت متناوب در مسير بيرونی می خط شروع براي اولين مسير روي پيست مستقيم اصلی -7

 درجه نباشد.  12متر طوري قرار بگيرد كه زاويه لبه پيست بيش از  411مسابقات 

 بايد امتداد خط شروع در مسير يك، كامال در طول پيست و عمود بر خطوط باشد. خط پايان براي كليه مسابقات در پيست بيضی شكل

  . ندلحاظ شده ا دووميدانی جهانی كتابچه راهنمايبخش مواد دو و ميدانی رنگ هاي مورد استفاده براي نشان گذاري پيست در توضيحات: 

 ها در مواد دوها و انتخاب: گروه بندي ها، قرعه كشی43قانون 

 (215)قانون 

 دور هاي كامل و گروه هاي مقدماتی

( كه در heats( و تعداد مسابقات مقدماتی )roundsدر مسابقات داخل سالن، در به غير از موارد فوق العاده، جداول ذيل براي تعيين تعداد دوره )-1

(  به T( و زمان )Pار گيرند. يعنی افراد صعود كرده بر اساس مقام )هر دور بايد برگزار شود و نيز براي انجام اين روند احراز صالحيت، مورد استفاده قر

 دست آمده براي هر دور از مواد دو مشخص شوند.
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دغام ااز جداول تناوبی زير براي كالس خاصی و يا ادغام كالسها به همان صورتی كه در جدول مربوطه عالمت گذاري شده اند، استفاده شود.  براي 

 شوند، در غير اين صورت جدول صحيح را نماينده فنی تعيين خواهد نمود. می ول زير نيامده است، جداول معمول فوق الذكر اعمال كالسی كه در جد
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 خطی كارآيی دارد. 8هاي مستقيم خطی / پيست 6هاي بيضی در پيست تنهاتوجه: مراحل انتخابی گفته شده 

  استفاده می شود.   خطی 6استفاده از پيست هاي و براي گروه بندي طبق اين قانون تنها از فضاي باز ت ا: در مسابقتوضيحات

 قرعه كشی براي تعيين مسيرها

شود، وقتی كه دور هاي متوالی مسابقه وجود دارد، جهت تعيين ها در مسير قوسی دويده میبراي تمامی موادي كه به طور كامل يا قسمتی از آن-2

 شود:كشی انجام میخطوط سه قرعه 

a) شوددو خط بيرونی بين دو ورزشكار يا تيم هايی كه در رده بندي مرحله قبل در مقام باالتري قرار داشته اند، قرعه كشی می. 

b) شود.دو خط بعدي بين دو ورزشكار يا تيم هاي سوم و چهارم رده بندي قرعه كشی می 

c) شود.قرعه كشی می ها يا ورزشكارانخطوط داخلی باقيمانده بين ساير تيم 

d )گردد:شود به شرح ذيل تعيين میرده بندي كه به آن استناد می 

e )شود.براي دسته هاي دور اول، از فهرست مربوط به نتايج معتبر به دست آمده در طی دوره اي كه از پيش تعيين شده است، استفاده می 

f)راند اول و طبق دستورالعمل مندرج در قانون  پس ازa  21.3  متر قانون  811و يا در مادهb  21.3  .اعمال می شود 
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 تبعيت نمود.  21-5قانون و  21-4براي دورهاي بعدي، از مراحل گفته شده در قانون -3

رت وبايد طبق قوانين فنی مسابقات تدوين شوند و در صمورد استفاده جداول متفاوتی باشند؛ سپس  پيست ها داراي شكلخطوط هرگاه  توضيحات:

 اين قوانين؛ اين كار توسط نماينده فنی و يا كميته برگزاري انجام می شود. فقدان

 طول ميخ كف كفش : 44قانون 

 (216)قانون 

 داكثرحشود، آن قسمت از هر ميخ كه در پنجه يا پاشنه از كف كفش بيرون زده است، زمانی كه مسابقه روي سطحی با پوشش مصنوعی برگزار می

 رعايت شود. 6-4در قانون  اندازه مندرج حداكثر هموارهشش ميليمتر )يا آن اندازه اي كه توسط كميته برگزاري تعيين شده( باشد و 

 : مسابقات امدادي45قانون 

 (218)قانون 

 برگزاري مسابقات

در  6/42به خط شكسته ي مشخص شده در قانون متر تمام مرحله اول و اولين قوس از مرحله دوم تا نزديك ترين لبه  211در  4در امدادي -1

  متر طول می باشد و ورزشكاران دوم، سوم و چهارمی در اين محوطه استارت بزنند.  21منطقه دويدن داراي  مسيرهاي مجزا دويده شود.

 بدوند.  b 42.6متر طبق قانون  411در  4در دو امدادي -2

 بدوند.  c 42.6متر طبق قانون  811در  4در دو امدادي -3

توانند در ابتداي ورود به خط مستقيم بعد از دويدن دو يا سه قوس از مسير، خط خود را ترك كنند؛ طرح در مسابقات امدادي كه ورزشكاران می-4

 شرح داده شده است. 42-9استارت پلكانی در قانون 

متر بايد  811در  4متر و  411در  4سوم و چهارم مسابقات امدادي متر، مرحله  211در  4ورزشكاران منتظر در مرحله سوم و چهارم دوي امدادي -5

رودي وطبق دستور مسئول مربوطه، به همان ترتيب كه اعضاء تيمشان وارد قوس آخر شده اند )از داخل به خارج( بايستند. به محض آن كه ورزشكاران 

كرده و در ابتداي انجام تعويض در منطقه مربوطه نبايد موضع خود را به هم اين نقطه را گذراندند، ورزشكاران منتظر بايد همان ترتيب خود را حفظ 

 بزنند. اگر ورزشكاري از اين قانون تخطی نمايد، تيمش اخراج خواهد شد.

ر و يا ايجاد ديگتوجه: در مسابقات امدادي داخل سالن، به خاطر باريك بودن مسيرها، افراد بيشتر از مسابقات امدادي فضاي باز در معرض برخورد با يك

 شود در صورت امكان، بين خطوط جاي خالی در نظر گرفته شود.مانع ناخواسته و غير عمدي براي هم هستند. بنابراين توصيه می

 

 

 

 

 

 : پرش ارتفاع46قانون 



159 

 (219)قانون 

 محوطه باند دورخيز و جهش 

مقررات درباره سطح محوطه جهش با در نظر گرفتن سطح باالي كفه ساخته در صورتی كه كفی قابل حمل به كار رود، كليه موارد ذكر شده در -1

 شود.

متر آخر دورخيزش روي مسيري باشد كه مطابق با  15تواند دورخيز خود را روي شيب بخش قوسی پيست شروع كند به شرط آن كه ورزشكار می-2

 باشد. 26-5و  26-4و  26-3قوانين 

 : پرش هاي افقی47قانون 

 (221)قانون 

 مسير دورخيز

متر انتهايی آن بر مسيري باشد كه مطابق با  41تواند دورخيز خود را از روي قسمت شيبدار قوس پيست شروع كند به شرط آن كه ورزشكار می

 باشد. 27-1و  27-2قانون هاي 

 : پرتاب وزنه48قانون

 (222)قانون 

 قطاع فرود وزنه

 را دارا باشد، تشكيل شود. (bounceاثر بگذارد، و در عين حال حداقل ميزان پرش ) قطاع فرود از ماده مناسبی كه وزنه روي آن-1

ر انتهاي دورتر و در دو طرف آن فاصله اي كه براي حفظ سالمتی ساير ورزشكاران و مقام هاي رسمی )داوران( الزم است، با موانع دقطاع فرود -2

 از سطح محوطه فرود نگه دارد، محدود شود. bounceنه را خواه در حين پرواز يا متر ارتفاع كه وز 4نگهدارنده و شبكه حفاظتی با حدود 

درجه  92/34تواند آن چنان كه تمام قطاع شود میبه دليل محدود بودن فضاي محل مسابقه داخل سالن، محلی كه با موانع نگهدارنده محدود می-3

 رود:محدوديت هايی به كار میرا در بر بگيرد، بزرگ نباشد. شرايط ذيل درباره چنين 

a)  سانتيمتر فراتر از ركورد جهانی مردان و زنان باشد. 51مانع نگهدارنده در قسمت انتهايی حداقل 

b)  درجه متقارن باشند. 92/34خطوط دو طرف قطاع نسبت به خط مركزي قطاع 

c)  درجه باشد بگذرد يا ممكن است نسبت  92/34خطوط قطاع ممكن است شعاع وار از مركز دايره پرتاب وزنه كه شامل قطاع كامل

ها درجه موازي باشند. در صورتی كه اين خطوط قطاع موازي باشند، حداقل فاصله آن 92/34به يكديگر و نسبت به خط مركزي قطاع 

 متر باشد. 9نبايد كمتر از 

متري باشد و  8ر محدوده دد بطوري كه نامتداد داشته باشنگهدارنده / تور محافظ در طرفين به سمت مركز دايره مانع توصيه می شود توضيحات: 

 متر باشد.  5 حداقل آنهاارتفاع  طول

ها استفاده از يك سكوي متحرك در ( ضروري نيست. براي اين كالسstop boardاستفاده از مانع نگهدارنده )نشسته در مسابقات پرتاب وزنه -4

  باشد.میيك مكان مناسب در سالن سرپوشيده مجاز 
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 وزنه ساختار

نماييد(، وزنه يا بايد كال فلزي يا با پوشش فلزي باشد يا از پالستيك نرم يا الستيك كه از ماده  رجوع 1/48به نوع محل فرود )به قانون  با توجه-5

 مناسبی پر شده است، تهيه شود. در يك مسابقه نمی توان از هر دو نوع وزنه استفاده كرد.

 با پوشش فلزييا  و وزنه فلزي

 كه براي پرتاب وزنه در فضاي باز است مطابق باشد. 31-5و  31-4ها مطابق با قوانين اين نوع وزنه-6

 وزنه قاب پالستيكی يا الستيكی

ف به نحوي كه در موقع فرود بر سطح معمولی ك هستند و با ماده مناسبی پر شده اندقابی الستيكی و يا پالستيكی نرم ها داراي اين نوع وزنه -7

 سالن، آسيبی ايجاد نمی كند. وزنه كروي شكل بوده و سطح بيرونی آن صاف و بدون زبري باشد. 

 يا كمتر باشد. N7يا درجه زبري آن  mµ 6/1صاف بودن يعنی متوسط قطر سطح آن كمتر از اطالعات براي توليدكنندگان: 

 ابقت داشته باشد:وزنه با مشخصات ذيل مط-8

 وزنه

 261/7 6 5 4 3 2 حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و قبول ركورد )كيلوگرم(

اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهيه وسايل براي مسابقات 

 )كيلوگرم(

 285/7تا  265/7 125/6تا  115/6 125/5تا  115/5 125/4تا  115/4 125/3تا  115/3 125/2تا  115/2

 111 115 111 95 85 85 حداكثر ابعاد )ميليمتر(

 145 141 135 131 121 111 حداقل ابعاد )ميليمتر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقات جاده -6قسمت 

 : مسابقات جاده49قانون 
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 (241)قانون 

 مقدمه

  لدر مواردي كه گروهی از شركت كنندگان در مواد خارج از استاديوم شركت می نمايند، اين قوانين بطور طبيعی تنها براي آن ورزشكاران اعما

اران كزشمی شود و براي هر كدام با توجه به رده سنی و سطح حرفه اي جوائز و مدال تعلق می گيرد. مسئولين مسابقه اطالعات الزم را در اختيار ور

 قرار دهند و به آنها اعالم نمايند كه كدام قوانين براي آنها اعمال می شود؛ بويژه قوانينی كه مربوط به حفظ ايمنی آنهاست.   

 مسافت

 كيلومتر( باشد. 195/42تن )اكيلومتر، نيمه ماراتن و مار 11مسافت هاي استاندارد براي مردان و زنان -1

 پيست

جاده هاي ساخته شده برگزار شود. هرچند اگر تردد بيش از حد خودروها يا وضعيتی نظير آن مسيري را كه قبال عالمت گذاري شده در مسابقات -2

زمين نرم نظير چمن يا نظاير آن )مگر براي منطقه شروع و پايان(،  بغير ازتوان از مسير دوچرخه و يا پياده رو كنار جاده است نامناسب كند، می

 تواند داخل ورزشگاه باشد.كرد. شروع و پايان مسابقه میاستفاده 

در صد  51ها بيش از شود براي مسابقات مسافت هاي استاندارد، با اندازه گيري مستقيم نقاط شروع و پايان فاصله بين آن(: توصيه میiتوجه )

 مسافت مسابقه نباشد.

. اين مجاز است به غير از مواد ويلچررانی، روي چمن يا ديگر سطوح صاف نشده استارت، پايان و بخش هاي ديگر مسابقه، انجام (: iiتوجه )

 ها به حداقل رسانده شوند.بخش

تواند در داخل جاده و به سمت مجاز آن شود، مسير در امتداد كوتاهترين مسيري كه شركت كننده میدر رشته هايی كه در مسير جاده برگزار می-3

 شود.می گيري  براي مسابقه طی كند، اندازه

ها ( خط اندازه گيري در طول مسير و با رنگ مشخص كه با ديگر خط كشیرجوع شود B-3.1.2)به بخش  IPC و بازي هاي در كليه مسابقات

 اشتباه نشود، متمايز گردد. 

 يمتر برا 42در صد )يعنی  1/1از ، ترديد در مسافت نبايد بيش IPCطول مسير كمتر از مسافت رسمی آن ماده نخواهد بود. در تمامی مسابقات 

 گواهی شده باشد. دووميدانی جهانیاز قبل از سوي اندازه گير مسير مورد تاييد  ماراتن( باشد و طول مسير

 گيرد. می مورد استفاده قرار "دوچرخه تعيين اندازه شده"(: براي اندازه گيري روش iتوجه )

عامل جلوگيري از مسير "شود كه يك (: براي جلوگيري از اين كه در اندازه گيري مجدد، كوتاه بودن مسير مشخص نشود، توصيه میiiتوجه )

در صد است كه به معناي اين است كه هر كيلومتر مسير  1/1به هنگام تنظيم آن مسير ايجاد شود. در اندازه گيري هاي با دوچرخه اين عامل  "كوتاه

 متر است.   1111 "ازه گيري شدهطول اند "

يد ا(: اگر قرار باشد در روز مسابقه قسمت هايی از مسير مسابقه با استفاده از وسائل موقتی مانند مخروط، موانع يا نظاير آن محدود شود، بiiiتوجه )

 گيري انعكاس يابند. ها قبل از اندازه گيري تعيين شوند و مدارك چنين تصميماتی در گزارش اندازهمحل قرار گرفتن آن
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ز يك بين شروع و پايان بيش ا شود كاهش بلندي )ارتفاع(شود كه براي مسابقات جاده كه در مسافت هاي استاندارد برگزار می(: توصيه میivتوجه )

 درصد( يعنی يك متر در هر كيلومتر نباشد. 1/1) 1111در 

اعتبار دارد و بعد از آن پيست دوباره اندازه گيري شود حتی اگر تغيير محسوسی در آن سال  5(: يك گواهی اندازه گيري پيست فقط براي vتوجه )

 ديده نشود.

 ها به كيلومتر در معرض ديد ورزشكاران قرار گيرد.در طول مسير مسافت -4

 استارت

از دادن فرامين و )اعالم( مراحل  استفاده  متر 411شود. در مسابقات بيش از ها شروع میمسابقات با شليك تپانچه، توپ، بوق بادي يا نظاير آن-5

 "به جاي خود"دقيقه و يك دقيقه قبل از شروع مسابقه داده شود. با فرمان  3دقيقه،  5كرد. در مسابقاتی كه تعداد زيادي شركت كننده دارد، اخطار 

مسئول استارتر اطمينان يابد پاي هيچ ورزشكاري )يا هر  ورزشكاران به گونه اي در خط شروع جايگيري نمايند كه برگزار كننده اعالم كرده است.

( روي خط شروع يا زمين جلوي آن قرار نگرفته اند، و سپس مسابقه T51-54و  T33-34قسمتی از بدن( يا چرخ جلويی ويلچر )در كالس هاي 

 نمايد.را آغاز می

نبايد بيش از حد  ارج از استاديوم برگزار می شود؛ استارتر ها و داوراندر موادي كه در خدر مواد دو با مسافت هاي طوالنی و ميانی، توضيحات: 

به استارت در مواد جاده و ساير مسابقات برگزار ورزشكاران اعالم مجدد براي بازگشت خطاي استارت حساسيت نشان دهند. قوانين ممكن نسبت به 

ان در زم خود ته نقض از قوانين مشخص است و داور نبايد در تصميم گيريتقريبا غير عملی است. البشده در خارج از استاديوم امري دشوار و 

خطا دارد كامال واضح است كه سيستم ثبت زمان نيز با در جايی كه مكانيسم استارت و در مسابقات بزرگ برگزاري و پس از مسابقه تعلل نمايد. 

  به استارت در اين شرايط بهترين گزينه می باشد. ورزشكاران بازگشت  اعالماشكال مواجه شود؛ بنابراين 

 قطع عضوي می توانند با هم استارت بزنند ليكن با توجه به ركورد بدست آمده و طبق كالس هاي هر ماده  (: در مسابقات جاده، ورزشكارانiتوجه ) 

 رده بندي می شوند. 

 ،يندنماتصميم نماينده فنی مسابقات براي آن ماده، مسابقه خود را آغاز )استارت(  می توانند با (: در مسابقات جاده ورزشكاران ويلچري iiتوجه )

 رده بندي می شوند.  ليكن با توجه به ركورد بدست آمده و طبق كالس هاي هر ماده

شد. )به عنوان مثال، و جنسيت با (seed time(: گروه بندي براي مسابقات ويلچررانی جاده اي بر اساس كالس ورزشی، تايم گروه )iiiتوجه )

 T52/33/51هاي ، سپس ورزشكاران مرد كالسT54/34در رديف )هاي( جلو، سپس ورزشكاران زن كالس  T54/34ورزشكاران مرد كالس 

 ثانيه از هم جدا شوند.  31حداقل  قرار گيرند.( شروع مسابقه/دسته هر كالس ورزشی با فواصل زمانی  T52/33/51و سپس ورزشكاران زن 

تركيب گروه بندي براي مسابقه/دسته هر كالس ورزشی ورزشكار شماره يك گروه را در نقطه )موقعيت( وسط در رديف جلو تركيب و (: ivه )توج

 مراجعه شود.(  23ل ورزشكاران شماره دو و سه، در سمت راست و چپ، ورزشكاران شماره چهار و پنج در سمت راست و چپ و ... قرار گيرند. )به شك

( حداقل معيار گروه بندي بهترين ركورد a-c 3.12) جهانیدووميدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPCدر بازي ها و مسابقات توضيحات: 

 قيد خواهد تورزشكار در دوره قبل از مسابقه می باشد. اين بازه زمانی در قوانين فنی و يا در بسته اطالعاتی شرايط ثبت نام و استانداردهاي مسابقا

 شد. چنانچه اين مسئله مشخص نشده باشد آنگاه نماينده فنی با همراهی كميته برگزاري در مورد معيار گروه بندي تصميم گيري می نمايند.  
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 نمونه اي از تركيب گروه بندي مسابقات جاده با ويلچر  -03شكل  

 
نيمه ماراتن و يا سرعت جاده در عمل چندان اهميت ندارد؛ البته به ورزشكاران موقعيت  تعيين موقعيت استارت از نظر فنی در مواد ماراتن وتوضيحات: 

   اهميت دو رديف اولی زياد است. درست نشان داده شود. مورد فوق الذكر تنها يك نمونه است ولی 

 پايان

پردازند، ورزشكار جلوتر از دونده راهنما از خط كه با يك دونده راهنما به رقابت می T12و  T11هاي در مسابقات براي ورزشكاران در كالس-6

 نمايد، در غير اين صورت ورزشكار از دور مسابقه حذف خواهد شد.می پايان عبور 

 ايمنی

سابقات در م از حفظ سالمتی شركت كنندگان و مسئولين رسمی مسابقات اطمينان الزم را كسب نمايند. كميته هاي برگزاري مسابقات جاده-7

IPC ،به بخش( a,b B-3.1.2  )كميته برگزاري اطمينان خواهد يافت كه جاده هاي مورد استفاده براي مسابقه بر روي رفت و آمد رجوع شود

 وسايل موتوري در كليه جهات بسته شده است.

 هاي سبکگاه هاي نوشيدنی/اسفنج هاي مرطوب و خوردنیايست

 به غير از مواد ويلچري:-8

a) .در خط شروع و پايان كليه مسابقات آب و ديگر تنقالت مناسب در دسترس باشد 

b)  كيلومتر به غير از آب، تنقالت نيز  11كيلومتر، آب در دسترس باشد. در مواد باالي  5در كليه مسابقات، در فواصل مناسب تقريبی هر

 تواند در اين فواصل گذاشته شود. می

واصل ن از آب و/يا تنقالت در فتوا(: بنابر شرايط جوي، وضعيت جغرافيايی محل برگزاري مسابقه و وضعيت جسمانی بيشتر ورزشكاران، میiتوجه )

 مناسب و در خور شرايط استفاده كرد.  

 مهيا باشد ايستگاه هاي افشانه )آب( مهيا شود.   اگر شرايط جوي و/يا شرايط برگزاري ( :iiتوجه )

چنانچه ايستگاه هاي افشانه در محل مهيا شده باشند، نبايد كل عرض جاده را اشغال نمايند. اين از آن جهت است كه ورزشكاران / توضيحات: 

 ويلچر رانان بدون مرطوب شدن از آنجا رد شوند. شايان ذكر است بسياري از ويلچر رانان عالقه اي به اين ايستگاه ها ندارند چرا كه 

 طوقه ويلچر و دستكش آنها خيس می شود و در حركت فشار به جلوي آنها اختالل ايجاد می نمايد.             
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c) تواند به غير از آب شامل ديگر نوشيدنی ها، مكمل هاي انرژي زا يا بسته هاي خوراكی باشد. كميته برگزاري بر اساس تنقالت می

 شرايط موجود، نوع تنقالت را مشخص سازد. 

d) توانند تنقالت خود را همراه گردد، اما ورزشكاران )و همراهان دونده اش( مینقالت توسط كميته برگزاري تهيه میدر حالت عادي ت

كند در كدام ايستگاه تنقالت را در دسترس او قرار دهند. تنقالتی كه توسط ورزشكار )و می بياورند كه در اين صورت ورزشكار مشخص 

حمل توسط ورزشكار يا نماينده اش، تحت نظارت مسئولين رسمی مورد تاييد كميته برگزاري باشد. همراه دونده اش( تهيه شده از زمان 

 مسئول مربوطه اطمينان يابد اين تنقالت بعد از به تاييد رسيدن، با تنقالت ديگري تعويض نشده اند.  

e) مت روي زمين مشخص سازد. اين محل نبايد كميته برگزاري محل استقرار و تحويل تنقالت را كامال به وسيله موانع، ميز يا عال

ا را به دست همستقيما در خط مسابقه باشد. تنقالت در محلی باشند كه راحت در دسترس بوده يا اشخاصی كه مسئول اين كار هستند، آن

 شده يا مانع ورزشكاران ورزشكار  )و/يا دونده همراهش( بدهند.اين مسئولين در محل هاي تعيين شده بمانند و نبايد وارد مسير مسابقه

 شوند. تحت هيچ شرايطی، مسئول مربوطه نبايد در كنار ورزشكار بدود تا تنقالت يا آب را به او برساند.

f)  و بازي هاي در مسابقاتIPC   به بخش(B-3,1,2  (a( و )b )رجوع شود )تواند پشت محوطه حداكثر دو مسئول از هر كشور می

 ور خود مستقر شود.تعيين شده براي يك ورزشكار كش

ت تواند افراد بيشتري در قسمت تحويل تنقالتوجه: در مسابقه اي كه كشوري بيش از سه شركت كننده دارد، بر اساس قوانين فنی، آن كشور می

 داشته باشد.   

چرا كه اين ضوابط مندرج در قانون مواد برگزاري در فضاي باز گرديد؛  یهماهنگسبب  2111در سال  49در قانون انجام شده تجديدنظر توضيحات: 

 يد.   ارائه تنقالت به تيم داوران مشخص گردمسئله منطق و عملی به نظر می رسد. در نتيجه براي اولين مرتبه در اين قانون ضوابط مشخصی براي 

g)خوراكی خود را با دست يا به بدن خود حمل كند به شرط آن كه از خط شروع يا يك تواند آب يا مواد در هر زمانی ورزشكار و/يا دونده راهنما می

 ايستگاه رسمی اين كار را شروع كرده باشد. دونده راهنما نمی تواند خارج از محدوده مشخص شده به ورزشكار آب و يا مواد خوراكی بدهد.  

h)باشد. اما چنانچه ورزشكار و/يا همراهش آب يا تنقالت را براي يل پزشكی مجاز میدريافت تنقالت يا آب از به غير از ايستگاه هاي رسمی به دال

رت زرد به ااولين بار از غير از ايستگاه هاي رسمی دريافت كند يا از ورزشكار و/يا همراه دونده ديگري بگيرد، خطا لحاظ شده و داور به وسيله يك ك

كند. ورزشكار خاطی بالفاصله مسير نشان دادن يك كارت قرمز، ورزشكار را از مسابقه اخراج می دهد. براي بار دوم، داور به وسيلهاو اخطار می

 مسابقه را ترك نمايد. 

i)رد. يدونده راهنما می تواند تنقالت را براي ورزشكار خود از ايستگاه هاي تعيين شده بردارد؛ به شرط آنكه اين كار در محل تعيين شده صورت گ

 .ی تواند تنقالت را در خارج از محدوده تعيين شده به ورزشكار خود بدهددونده راهنما نم

 آنها را در استارتبدهند؛ البته در صورتی كه  را به ديگر راهنماها / ورزشكاران اسفنج هاي مرطوبورزشكار / راهنما مجازند آب، تنقالت و يا توجه: 

 دادن نجر بهممد نظر قرار می گيرد و و يا ايستگاههاي رسمی برداشته باشند. ليكن حمايت مستمر از يك ورزشكار / راهنما به شكل كمك ناعادالنه 

 می گردد.  از مسابقه اخراج ورزشكاران يااخطار و 
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ن خارج از ايت توسط راهنما در البدل شدن تنق رد وهرگونه گيرد و می توضيحات: الزم بذكر است تهيه تنقالت از محدوده مشخص شده صورت 

 محدوده انجام شود. 

 توانند نوشيدنی و تنقالت خود را به همراه داشته باشند.( میT51-54 و  T33-34هاي ورزشكاران ويلچري )كالس

ی )كالس ها به افراد با معلوليت بينايتوجه: برگزار كنندگان مسابقات تضمين نمايند كه دست اندركاران از مشكالت ايمنی خاص در ارائه نوشيدنی

T11-13 ( يا ورزشكاران داراي معلوليت در ناحيه دست )كالسT45-46 آگاهی دارند و آموزش كافی به تمامی افراد كمكی فعال در اين )

 شود.ها داده میاهايستگ

 برگزاري مسابقه

تواند با اجازه و نظارت يك داور، مسير جاده يا پيست را ترك كند مشروط بر اين كه با خارج شدن از مسير، در مسابقات جاده، ورزشكار می-9

 مسافتی را كه بايد طی كند، كوتاه نكرده باشد.

ه اي ناگر سرداور گزارش داور يا داور كمكی يا گزارشی از راه هاي ديگر را قبول كند مبنی بر اين كه ورزشكاري كه جاده مسير مسابقه را به گو-11

 شود. ترك كرده كه مسير مسابقه را براي خود كوتاه كرده است، آن ورزشكار اخراج می

نج چنانچه از دستگاه زمان سهمزمان و جدا از يكديگر وارد آن شوند. بتوانند  گان باشد تا دوندهتوضيحات: محوطه خط پايان به اندازه كافی عريض 

متر پس از  11تا  8 پايانی بين (قيفی شكل)، خطوط استفاده می شود )مانند دستگاه ويدئويی(خط پايان ترتيب تعيين همراه با سيستم بك آپ براي 

ن . طول اين خطوط بياين مكان طوري باشد كه ورزشكاران قادر به سبقت از يكديگر نباشندمتر باشد.  81/1 الی 71/1خط پايان باشند و پهناي آنها 

نمايند. در انتهاي هر خط، داوران شماره و نام ورزشكاران را  قطعرا بصورتی هدايت می نمايد كه خط پايان را متر می باشد و ورزشكاران  41تا  35

 در صورت لزوم تراشه هاي سيستم زمان سنج را بهبود می بخشند. يادداشت می نمايند و 

را بتوان پشت سر آخرين ورزشكار  بعديپر است، طناب  خطوقتی يك د؛ بطوري كه نورودي ورزشكاران داراي طناب باشو محل  اين خطوط در انتها

 داشته باشد.  به همين منوال ادامهكار و  شود وارد خط پايانیتا نفر بعدي بتواند  قرار داد

پيگيري هر گونه درخواست تجديد نظر خواهی احتمالی، داوران و مسئول ثبت زمان در هر طرف خط پايان قرار می گيرند و توصيه می شود براي 

چند متر آن طرف تر از خط پايان براي تعيين ترتيب رد شدن يك داور بهمراه تجهيزات ويدئويی )در صورت امكان با يك دستگاه زمان سنج( 

 قرار می گيرد. ورزشكاران 

 سرداور در فواصل و ايستگاه هاي تعيين شده حضور داشته باشد. ساير داوران در طول مسير مسابقه حضور داشته باشند.  -11

مشكالتی را در اجرا خواهد داشت ولی در  7.3و  7.2و قانون  49اخطار اولی در زمان اجراي قانون اقدامات  پيگيريپر واضح است توضيحات: 

اير سپيشنهاد می شود اين كار به داوران و يا كمك داوران قسمت هاي مختلف محول شود و آنها با صورت امكان، داور ملزم به انجام اين كار است. 

در  7.2توجه قانون مفاد الم اخطار و يا اخراج ورزشكار يكديگر را مطلع نمايند. اما ذكر اين نكته مهم است طبق و در زمان اعداوران در ارتباط باشند 

 برخی شرايط اخراج ورزشكار می تواند بدون اخطار قبلی صورت گيرد. 

ه شكل صيه می شود يك سيستم ديگر بدر محل وجود ندارد و زمانی كه بدنبال داشتن يك سيستم بك آپ هستيم؛ توزمانی كه سيستم زمان سنج 

 داشته باشيم.  49.11مواد مندرج در 
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 هاي متمايز كننده ورزشكاران را تهيه و ميان ورزشكاران هر كالس ورزشی توزيع نمايند.كميته برگزاري شماره -12

باشند. هر گونه تعويضی بدون ( دونده راهنما می2مجاز به استفاده از حداكثر دو ) T11-12در طی برگزاري مسابقات جاده، ورزشكاران كالسهاي -13

كيلومتري براي مسابقات ماراتن و در  31و )نيمه راه(  21.1،  21، 11مزاحمت براي ديگران صورت گيرد و در مسابقات ماراتن اين كار در مسافتهاي 

 كيلومتر انجام شود.  11كيلومتر براي مسابقات  5اتن و در فاصله كيلومتر براي مسابقات نيمه مار 11فاصله )عالمت( 

 شود.شود كه برگزار كنندگان اطمينان يابند كه مسابقه به طور كامل در شرايط نور )آفتاب( خوب برگزار می(: قويا توصيه میiتوجه )

مورد  انركوردشجايگزين هر دو بايد مسابقه را به اتمام برسانند تا  (: جنانچه تعويض دوندگان راهنما صورت گيرد، ورزشكار و دونده راهنمايiiتوجه )

 تاييد قرار گيرد.

با تشخيص نماينده فنی و كميته برگزاري می تواند در يك محدوده نشان گذاري ديگر انجام  (: با توجه به چيدمان پيست، تعويض دوندگانiiiتوجه )

  شود.  

ه بقصد تغيير راهنماي دونده از قبل به داور و نماينده فنی مسابقات اعالم گردد. كادر فنی شرايط تعويض را مشخص نموده و آنها را از قبل  -14

 ورزشكاران اطالع خواهد داد. 

 گردد.می از آن مسابقه حذف  توجه: اگر تعويض دونده راهنما پس از اين كه ترتيبات و هماهنگی انجام شد، صورت نگيرد، ورزشكار مربوطه

 (draftingتعقيب كردن )

 (T51-54 و   T33-34هاي )كالس 

  T33-34در مواد سرعت جاده و زمانی كه ورزشكاران كالس هاي قوانين؛  B-3.1.2طبق بخش  جهانیدووميدانی پارا  رسمیدر مسابقات -15

باشد. تعقيب كردن در پشت سر يك ورزشكار از يك كالس ورزشی ديگر يا جنسيت ديگر ممنوع میبا يكديگر مسابقه می دهند؛ T51-54   و

 تخطی از اين قانون سبب اخراج ورزشكار مربوطه از مسابقه می گردد. همچنين تعقيب وسايل نقليه و موتور سيكلت از سوي ورزشكاران ممنوع است. 

 5گر در يك فاصله اي كمتر از عملكرد از طريق دنبال كردن ورزشكار دي در يعنی تالش براي به دست آوردن يك برتري drafting(: iتوجه )

 متر. 

  شوند، اعمال نمی گردد.كه يك كالس محسوب می T54و  T53هاي كالسمواد جاده براي مسابقات  49.15 : قانونii)توجه )

 

 

 

 

 : اعتراض و درخواست تجديد نظر7بخش 

 اعتراض و درخواست تجديد نظر  -52قانون 

 (146)قانون 
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السبندي نين و مقررات كآئين نامه مبارزه با دوپينگ و قوا طبقكه به ترتيب كالسبندي ومبارزه با دوپينگ  در مورداين قوانين اعتراضات مطروحه 

 را در برنمی گيرد.  بررسی می شوند پارا دووميدانی جهانی

 اعتراضات

نده براي شركت در مسابقه قبل از شروع مسابقه براي نماي)به استثناء موارد كالسبندي و مبارزه با دوپينگ( اعتراضات مربوط به وضعيت ورزشكار -1

حل  هچنانچه مسئله مذكور قبل از مسابقهرگاه نماينده فنی تصميمی را اتخاذ نمود؛ حق درخواست اعتراض براي وي محفوظ است. فنی ارسال شود. 

دووميدانی پارا ارجاع داده می شود. در چنين مواردي  IPCمسابقه دهد و موضوع به  "تحت اعتراض"در شرايط و فصل نشود، ورزشكار می تواند 

 متعاقبا ممكن است ركورد وي دستخوش تغييراتی شود. در مورد وضعيت ورزشكار تصميم گيري می نمايد و  موردي بطورپس از اتمام مسابقه  جهانی

     ارسال شوند. دقيقه از زمان اعالم رسمی نتايج آن ماده  31اعتراضات مربوط به نتايج و يا نحوه برگزاري مسابقه در طی -2

  كميته برگزاري مسابقات مسئول تضمين زمان اعالم همه نتايج ثبت شده می باشد. 

و يا  می شود( ست كه در برگه نتايج ثبتآغاز می شود )منظور زمانی ا TICدر از زمان اعالم نتايج اي  دقيقه 31 زمانتوضيحات: بطور معمول اين 

اين فرايند است. چنانچه كسی براي اين كار انتخاب نشده طبق قوانين فنی مسابقات مشخص شده است. دبير هيئت ژوري فرد مسئول مديريت 

   با داور مربوطه است.  مباحثهاين كار براي تضمين رعايت محدوديت زمانی تعيين شده و اين كار را مديريت می نمايد.  TIC؛ فرد ديگري در باشد

ان شود. بيبه داور از وي و يا نماينده رسمی تيم  هر گونه اعتراض در اولين مرحله بطور شفاهی از سوي ورزشكار و يا فرد ديگري به نمايندگی-3

 )يا درخواست اعتراض(.  باشندحضور داشته راند مسابقه  همانچنين فردي و يا تيمی تنها در صورتی از حق اعتراض برخوردار است كه در 

وع را ضمربوطه را در نظر داشته باشد. داور در مورد اعتراض مربوطه تصميم گيري می نمايد و يا موبراي تحقق يك تصميم منصفانه، داور مستندات 

در ؛ حق درخواست تجديد نظر خواهی به ژوري محفوظ است. چنانچه داور به هيئت ژوري ارجاع می دهد. چنانچه داوري تصميمی اتخاذ نمايد

 به وي داده می شود.  و يا ساير مسئولين مستقر در مسابقات  TICباشد؛ اعتراض از طريق ن دسترس

 در ماده دو -4

a) فاهی فوري را برعليه خطا گرفتن حركت استارتش، بنمايد، داور مسابقات دو، چنانچه شك داشته باشد، اگر يك ورزشكار يك اعتراض ش

بدهد تا از حقوق تمامی افراد مرتبط )ساير ورزشكاران( در ماده  "تحت اعتراض"تواند به اين ورزشكار اجازه شركت در مسابقه به صورت می

، هانیدووميدانی جحت اعتراض در صورتی كه بر اساس سيستم اعالن استارت مورد تاييد مربوطه، حمايت گردد. رقابت كردن به صورت ت

ور داده شود(، مگر اينكه به ط« تحت اعتراض»اشتباه اعالم شود، نبايد مجاز دانسته شود )به ورزشكار خاطی نبايد اجازه رقابت به صورت 

 اين وسايل ممكن است نادرست باشد.استثنايی داور مشخص نمايد كه اطالعات ارائه شده به وسيله 

b) ( توسط داور استارتر 17،5تواند براساس عدم اعالم يك استارت اشتباه يا عدم اعالم يك استارت خطرناك )بر اساس قانون يك اعتراض می

د(. ام وي اعتراض كرتوان به اين اقدصورت گيرد )يعنی در صورتی كه داور استارتر، يك استارت اشتباه يا خطرناك را اعالم نكند، می

تواند توسط يا از طرف ورزشكاري كه در آن مسابقه شركت كرده، صورت گيرد. اگر چنين اعتراضی مورد قبول واقع شود، اعتراض فقط می

مستوجب اخراج  17،5و  17.8و  17.7توانسته باعث خطر شود و بر اساس قانون هر ورزشكاري كه مرتكب استارت خطا شده يا رفتارش می

يا گرفتن اخطار از مسابقه است، در اينصورت از دور مسابقه كنار گذاشته شده يا اخطار بگيرد. در صورت حذف يا عدم حذف از مسابقه يا 
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گرفتن اخطار يا عدم اخطار، سر داور از اختيار باطل اعالم كردن كل يا قسمتی از آن مسابقه برخوردار باشد و بر اساس نظر و قضاوت وي، 

 شود.  می   اده يا قسمتی از آن مجددا برگزاركل آن  م

   . اعمال می شودهمچنان  b  51.4قانون  طبقو يا عدم وجود دستگاه اطالع رسانی حق درخواست تجديدنظر خواهی  استفادهدر صورت توجه: 

c)  اخراج نادرست ورزشكار از مسابقه بدليل خطاي استارت باشد و پس از مسابقه  بدليلچنانچه اعتراض و يا درخواست تجديد نظر خواهی

ز زمان آغاز ايك فرصت ديگر داده می شود تا بتواند ثبت ركورد نمايد و متعاقبا چنانچه اين كار زودتر ورزشكار به تائيد شود، اعتراض وي 

راند بعد  انتخابی بهورزشكاران اجازه ندارند بدون شركت در مسابقات  هيچ يك ازصورت گيرد به راند بعد صعود می نمايد. مسابقات بعدي 

د بعد وقت قبل از ران ضيقبدليل د؛ براي مثال ند مگر آنكه داور و يا هيئت ژوري بدليل شرايط خاص آن مورد اجازه اين كار را بدهنراه ياب

 طوالنی بودن مسابقه.  و يا

  ژوري در ساير موارد و در زمان مقتضی نيز اعمال می شود.  مچنين براي داور، هيئتتوجه: اين قانون ه

d)  كه نمايد می مشخص ، سرداور در ابتدا نماينده ورزشكار / تيمی مطرح شده  كه از خط پايان نگذشته است اعتراض از سوي هرگاه 

 و بدون در نظر گرفتن اعتراض مطرح شده از مسابقه اخراج شده و يا بايد اخراج شود. ورزشكار و يا تيم مورد نظر بدليل تخطی از قانون

       .بودخواهد  مردود آنگاه اعتراض اعتراض مطرح شده در اين خصوص باشد چنانچه

ليه ؛ وي ملزم است كباشدمی مرتكب خطاي استارت  توضيحات: زمانی كه داور استارت درصدد تصميم گيري در مورد اعتراض شفاهی آنی ورزشكار

در  ،عتراض ورزشكار؛ به ورزشكار اجازه دهد تحت شرايط اعتراضمعتبر بودن ااحتمال  تنها در صورتو  را مد نظر قرار دهد اطالعات در دسترس

 ض اعترا براير تخاذ می شود، اين تصميم تابع درخواست تجديد نظتصميم نهايی توسط داور ا. پس از اتمام مسابقه؛ شركت نمايدمسابقه 

دستگاه ثبت استارت خطاي استارت را بدرستی ثبت نموده باشد و يا زمانی كه با مشاهده مستقيم خطاي براي ايجاد شفافيت؛ چنانچه می باشد. 

ا ربه ورزشكار تحت شرايط اعتراض اجازه شركت در مسابقه  نمی تواندداور استارت ورزشكار محرز باشد؛ جاي هيچگونه اعتراضی وجود ندارد و 

   بدهد. 

داور همه عوامل را در نظر اين قوانين نه تنها براي خطاي استارت اعمال می شود بلكه براي خطاي بازگشت به استارت مجدد نيز اعمال می شود. 

 ه ماراتنمسابقدر  ؛ براي مثالخاصدر مورد شرايط صميم گيري نمايد. ( مسابقه تيا كلداشته باشد و بصورت خاص در مورد برگزاري مجدد بخشی )

 شرايط بدين شكل نخواهدالبته در مورد ماده سرعت تكرار شود. مسابقه  وي، مجدداعدم بازگشت ورزشكار و ضرورتی ندارد بدليل خطاي استارت 

  . گذار است ورزشكاران تاثيرديگر ادامه مسابقه و  استارت بر نحوهاستارت در  ورزشكارخطاي بود و 

يك و يا چند ورزشكار بدليل اشتباه در اعالم خطاي استارت و يا حق مشخص شود كه  در راند انتخابیچنانچه به عبارت ديگر؛ به عنوان مثال 

به چه صورت انجام  شد؛ محاكاين شرايط داور می تواند به اين افراد اجازه مسابقه مجدد دهد و اگر ؛ تضييع شده استبازگشت مجدد به استارت 

  شود. 

 ورزشكاري كه به اشتباه خطاي استارت براي وي در نظر گرفته شده است و از مسابقه اخراج شده در قانونبراي بررسی وضعيت مطالب مورد نياز 

 c 51.4    .آمده است  
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طا گرفتن يك تالش توسط داور، بنمايد در اين صورت داور آن در يك ماده ميدانی، اگر يك ورزشكار اقدام به يك اعتراض شفاهی فوري برعليه خ-5

گيري شود و نتيجه آن ثبت شود تا بدين ترتيب از حقوق ساير افراد تواند بنا بر صالحديد خود دستور دهد كه اين تالش وي اندازهمسابقه می

 تراض:)ورزشكاران( مرتبط با اين مسابقه محافظت و حمايت نمايد. چنانچه تالش مورد اع

(a) ار باشند، ورزشكهاي يك ماده ميدانی افقی انجام گيرد كه در آن بيش از هشت نفر ورزشكار در حال رقابت میدر خالل سه راند اول تالش

مورد اعتراض درصورتی به راند بعدي خود در آن ماده صعود خواهد كرد كه اعتراض وي يا تجديد نظر خواهی بعدي وي مورد قبول قرار 

 گيرد.

(b)  در يك ماده پرش عمودي، كه در آن ورزشكار مربوطه، فقط در صورتی كه اعتراض وي يا تجديد نظر خواهی بعدي وي مورد قبول واقع

تواند، در صورت شك و ترديد، به اين ورزشكار اجازه ادامه مسابقه شود، به يك ارتفاع )پرش( باالتر صعود خواهد كرد، در اين مورد، داور می

 ز حقوق تمامی ورزشكاران مرتبط يا شركت كننده در اين مسابقه ي تحت اعتراض حمايت نمايد. را بدهد تا ا

و يا از طريق داور در مواردي كه سرداور يقين دارد تصميم گرفته شده داوران صحيح بوده است؛ بويژه زمانی كه خود با نظارت خود توضيحات: 

 مجاز به ادامه مسابقه نيست.  ؛ ورزشكارمتوجه اين موضوع شده استدستگاه ويدئو 

 اعتراض شفاهی قرار گيرد؛ آنگاه داور بايد اقدامات زير را انجام دهد:محاسبه ركورد بدست آمده تحت تاثير ولی هرگاه 

a) عالمت ايجاد شده توسط  ،ممنوع است؛ براي مثال در ماده پرش طول نمودن اعتراض باشدنقض از قوانين به وضح مشخص  هرگاه

 . می باشدموضوع مشخص كننده كامال محل فرود وسيله پرتابی در خارج از قطاع و يا در ماده پرتابی بر روي تخته ورزشكار مربوطه 

b)  د(.نمايهرگاه ترديدي وجود داشت به روال مسابقه ادامه دهد )و فورا تصميم گيري نمايد و از هر گونه ايجاد وقفه در مسابقه جلوگيري 

ی كه ادوات زمانو  )به استثناء مواد پرتابی نقطه فرودرا بهمراه دارد بايد ميخ فلزي و يا منشور  ي كهنحوه اجراي صحيح اين قانون بدان معناست داور

مواره هنيز ؛ اين امكان فوري ورزشكار جداي از اعتراض شفاهید. نشان گذاري نمايحتی با ديدن پرچم قرمز را  پرتابی خارج از قطاع فرود می آيند(

  زده باشد. و يا تصادفی پرچم  یوجود دارد كه داور بطور اشتباه

تحت اعتراض قرار دارد، تنها در صورتی در شرايط عملكرد مورد اعتراض اين ورزشكار يا هرگونه نتيجه به دست آمده توسط وي در خالل زمانی كه -6

تلقی  اورزشكار مربوطه در چارچوب قوانين به رقابت پرداخته و عملكرد وي ديگر به عنوان يك خطها مشخص نمايد كه معتبر خواهد بود كه نتيجه

  نمی شود.

باشد آنگاه ورزشكار ديگر می تواند به مسابقه خود ادامه دهد؛ نتايج اين ورزشكار  "تحت اعتراض"در مواد ميدانی هرگاه نتيجه ورزشكار در حال مسابقه 

خواهد ( مورد قبول پذيرش اعتراض)حتی در صورت  مچنان بدون در نظر گرفتن اعتراض شفاهی ورزشكار تحت اعتراضو ركوردهاي نهايی وي ه

 بود.   

 

 

 تجديد نظرخواهی در خصوص اعتراضات 
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دقيقه به  31باشد و چنين تجديدنظرخواهی ظرف تجديد نظر خواهی در خصوص يك تصميم اتخاذ شده در قبال يك اعتراض، امكان پذير می -7

 شود:می هيئت ژوري تجديد نظر ارائه 

a) می باشد.  پس از تصميم داور كه يك ماده هاز زمان اعالم رسمی نتيجه اصالح شد پس 

b) ر يا از طرف داور به افراد )فرد( اعتراض كننده، مبنی بر اينكه هيچ گونه امكان اصالح در نتيجه مسابقه پس از نظر ارائه شده توسط داو

 مورد نظر وجود ندارد.

رگه بمسئول از طرف ورزشكار يا تيم مربوطه باشد و به همراه  كميته ملی پارالمپيكجديد نظر خواهی به صورت مكتوب و با امضاي نماينده رسمی ت

مسابقات ارائه گردد. چنانچه فرجام خواهی مورد قبول واقع نشود اض يا معادل آن به نرخ رايج كشور ميزبان يورو به عنوان حق اعتر 211مبلغ اعتراض 

يا ) توانند اعتراضيا مجوز ارائه نداشته باشد، مبلغ حق اعتراض و تجديد نظر خواهی ضبط خواهد شد. ورزشكار يا تيم مربوطه تنها در صورتی می

يمی در ت تجديد نظر خواهی( نمايند كه در آن دور از مسابقه مورد اعتراض شركت كرده باشند )يا در مسابقه اي شركت نمايند كه در آن سيستم امتياز

 باشد.( حال اعمال می

دهد. اگر داور  می اطالع (TIC)توجه: داور مربوطه پس از تصميم خود در خصوص يك اعتراض، فوراً زمان اخذ تصميم را به مركز اطالعات فنی 

اتخاذ  مقادر به اعالم شفاهی تصميم خود به تيم )ها(/ ورزشكاران مربوطه نباشد، زمان رسمی اعالن، همان زمان اعالم نتيجه اصالح شده و يا تصمي

 خواهد بود. (TIC)شده مركز اطالعات فنی 

نمايد و  میمربوطه و به استثناء زمانی كه تصميم وي نياز به تائيديه دارد؛ مشورت با تمامی افراد مرتبط از جمله داور هيئت ژوري تجديد نظر -8

 (بررسی هرگونه اسناد و مدارك موجود ديگر را مد نظر قرار دهد. چنانچه اين چنين مدارك و شواهد، شامل هرگونه شواهد بصري )فيلم ويدئويی

 گيرد.می د تاييد و قبول قرار موجود، قاطع و مسلم نباشد، در اين صورت تصميم داور مور

تواند موضوع را مجددا بررسی نمايد و در اين صورت تصميم جديد اجرايی خواهد بود. چنانچه شواهد متقنی ارائه شود؛ هيئت ژوري تجديد نظر می-9

نكه بخش حاكميتی مربوطه با توجه به شوند؛ مگر آبه طور معمول چنين بررسی هايی پيش از مراسم اهداي مدال آن ماده در حال برگزاري انجام می

 شرايط موجود نظر ديگري داشته باشد.   

البته ( می توانند در تصميم خود تجديد نظر نمايند. 51.9( و ژوري )قانون 2.13.6(، سرداور )قانون 2.14.2توضيحات: در شرايط خاص داوران )قانون 

 م اجرايی باشد. در صورتی كه امكان اين كار وجود داشته باشد و آن تصمي

يد دتصميمات مربوط به مواردي كه در اين قوانين مد نظر قرار نگرفته و در اين قوانين گنجانده نشده اند، متعاقباً توسط رئيس هيئت ژوري تج-11

 گزارش شود. جهانیدووميدانی پارا نظر به مدير ورزش / نماينده منصوب شده 

براساس اين مقررات( و نيز تصميمات هيئت ژوري تجديد نظر قطعی و نهايی تلقی شود و حق تصميمات داور )مشمول تجديد نظر خواهی -11

 هيچگونه تجديد نظر خواهی نزد هر مرجع ديگري شامل دادگاه داوري ورزش، وجود نخواهد داشت.

پس از اتمام مراسم اهداء جوائز نزد كميته  يورو و يا معادل پول رايج كشور( تا 211توضيحات: هرگاه درخواست اعتراضی مطرح می شود؛ هزينه آن ) 

را مد نظر قرار  ي ذينفعدرخواست هاي همه طرف هادر بررسی خود اين كار از آن جهت انجام می شود كه هيئت ژوري برگزاري باقی می ماند. 
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گاه داشته ن بررسی درخواستبراي هيئت ژوري  فوق نزدديگر نيازي نيست كه مبلغ تغييري حاصل شد، هيئت ژوري اوليه و هرگاه در تصميم  دهد

     شود. 

 جهانی دووميدانی پارا  رسمیهاي رفع اختالف در مسابقات دستورالعمل

، كميته برگزاري محلی مسابقات با مشورت مدير ورزش دووميدانی / جهانیدووميدانی مصوب به عنوان بخشی از فرآيند تاييد برگزاري مسابقات 

هاي مربوط به اعتراضات و تجديد نظر خواهی در هاي خاص رفع اختالفاتی را خارج از دستورالعملتواند دستورالعملمی IPCده نماينده منصوب ش

 مراجعه شود.(  B-3.1.2وضع نمايد.  )به فصل  جهانیدووميدانی پارا  رسمیمسابقات 

ووميدانی دپارا هاي رفع اختالفات براي يك مسابقه خاص، لطفا با مدير مسابقات مربوطه و/ يا نماينده فنی براي اطالعات مربوط به دستور العمل

 ارتباط برقرار نمائيد.  جهانی

 : ركوردهاي منطقه اي و جهانی8بخش 

 : ركوردهاي منطقه اي و جهانی 51قانون 

 (261و  261)قانون 

 ، به نشانی اينترنتی زير مراجعه نماييد:جهانیدووميدانی پارا جهت كسب اطالعات كامل از مراحل درخواست ثبت ركوردهاي منطقه اي و جهانی 

 www.worldparaathletics.org 

 فرم هاي جاري درخواست ثبت ركورد در تارنما لحاظ شده اند. توضيحات: 

 ارسال و تائيد 

توسط ورزشكاران واجد شرايط )و يا ورزشكاران شركت كننده در ماده امدادي( در مسابقات  تنها جهانیدووميدانی پارا ركوردهاي جهانی و منطقه اي -1

 :زير نيز باشند B-4بخش حائز شرايط آيند و اين ورزشكاران می به دست  جهانیدووميدانی پارا مورد تاييد 

a)  داراي كالس ورزشی با وضعيت تاييد شده(C) يا 

b) مدت دار داراي كالس ورزشی با وضعيت مشمول بازنگري (R)  باشندپس از ثبت ركورد. 

شوند، هيچ يك از نتايج كسب شده از استاديوم برگزار میدر خارج  49و مسابقاتی كه طبق قانون  4.8و  4.7به استثناي مواد ميدانی كه طبق قانون -2

 تائيد نخواهند شد. ،كه در خالل يك مسابقه مختلط بدست آمده باشد ورزشكار در صورتی

 خواهند بود.  51.22طبق مفاد مندرج در فصل خانم هاتوجه: ركوردهاي مسابقه ماده سرعت جاده 

مورد قبول هستند: ركوردهاي ثبت شده در مسابقات منطقه اي و  جهانیدووميدانی پارا ركوردهاي بدست آمده در سري مسابقات زير از سوي -3

 جهانی )خارج از سالن سرپوشيده(  

الشرايط شركت در مسابقات بر اساس اين قوانين و  بايست واجدورزشكار به دست آورنده ركورد )و يا ورزشكاران شركت كننده در ماده امدادي( می-4

 باشد. IPCمقررات بوده، ساير ضوابط و شرايط اين قوانين به نحو مقتضی رعايت شده و تحت حاكميت يك عضو 

، مسئول جهانیدووميدانی پارا براي مسابقات تحت پوشش مراجعه شود.(  B-3.1.2)به فصل  جهانیدووميدانی پارا نماينده فنی منصوب در بخش -5

 خواهد بود. جهانیدووميدانی پارا تاييد رعايت و اجراي تمامی الزامات  دستورالعمل 

http://www.worldparaathletics.org/
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 يدر زمانی كه نتيجه اي برابر و يا برتر از ركورد فعلی باشد، بخش حاكميتی كشور مربوطه اي كه در آن ركورد ثبت شده است بدون هيچ تاخير-6

 يچ حاصل نشود، ه جهانیدووميدانی پارا نمايد. تا زمانی كه تائيديه می را ارسال  جهانیدووميدانی پارا ديه تمام اطالعات مورد نياز براي اخذ تائي

را در جريان ارسال  جهانیدووميدانی پارا نتيجه اي به عنوان ركورد محسوب نخواهد شد. بخش حاكميتی كشور مربوطه در اسرع وقت طی نامه اي 

 عملكرد ثبت شده قرار دهد.   

تواند یشود. اين سازمان متوجه: طبق قوانين و مقررات، بخش حاكميتی كشور مربوطه به سازمان رسمی مسئول اعزام ورزشكاران به مسابقه اطالق می

 كميته ملی پارالمپيك و يا فدراسيون ملی دووميدانی و يا سازمان امور ورزشكاران معلول در آن كشور باشد.  

تر و يا مساوي با ركورد فعلی جهانی در آن ماده باشد. اگر يك ركورد با ركورد فعلی جهان يكسان باشد، اين ركورد از همان ركورد به دست آمده باال-7

 جايگاهی كه ركورد اوليه )فعلی( جهانی داراست، برخوردار باشد.

 جهانیدووميدانی پارا ده براي دفتر مركزي كميته روز از زمان ركورد بدست آم 31در طی  جهانیدووميدانی پارا فرم درخواست رسمی ثبت ركورد -8

 دانلود نمود.  جهانیدووميدانی پارا درخواست و يا از روي تارنماي  جهانیدووميدانی پارا توان از دفتر مركزي ارسال شود. فرم مذكور را می

 (لينك تعيين شده)

 .مورد نياز است جهانیدووميدانی پارا  مسابقات مصوب توجه: فرم درخواست ثبت ركورد براي عملكردهاي بدست آمده در

 مراجعه شود.(  B-3.1.2)به فصل 

 سازمان حاكميتی كشوري كه در آن ثبت ركورد انجام شده است فرم درخواست رسمی را همراه با مدارك زير ارسال نمايد:-9

a شده مسابقات )و يا فايل آن(  منتشر: برنامه 

b .نتيجه رسمی ماده مذكور؛ اعم از همه اطالعات مورد نيازي كه در اين قوانين مشخص شده اند : 

c در هر ماده دو كه از روش كامال اتوماتيك براي ثبت زمان استفاده شود، عكس :Photo Finish  آن ماده و برگه كاليبراسيون دستگاه

(Zero Control Test Image براي دو تا مسافت حداكثر )متر نيز الزم است.  411در  4متر و همينطور دو امدادي  811 

d شوند؛ البته در صورتی كه چنين اطالعاتی موجود و يا در اختيار باشند.  می : ساير اطالعات مورد نياز نيز طبق اين قوانين ارسال 

 ها در صورتی مورد تاييد قرار خواهند گرفت كه در مسابقات ذيل به دست آمده باشند:تن پارا دووميدانی جهانیركوردهاي جهانی و منطقه اي -11

a)  در بازيها و مسابقاتIPC مورد تائيد يا مسابقات  وIPC  به فصل(a,c B-3.1.2  ).يا مسابقات مورد تاييد مراجعه شود 

 برگزار شده باشند، يا IPCاساس آيين نامه مبارزه با دوپينگ  كه بر پارا دووميدانی جهانی

b)  نگ در آن تاييد نمايد كه كنترل دوپي جهانیدووميدانی پارا ، مشروط بر اينكه نماينده فنی پارا دووميدانی جهانیدر مسابقات مورد تاييد

پارا ت مورد تاييد انامه مبارزه با دوپينگ فدراسيون نظارت كننده مربوطه و بر اساس فرآيند تقاضاي برگزاري مسابقمسابقات بر اساس آئين

 انجام گرفته باشد. جهانیدووميدانی 

 سنجش مجددهمراه با براي ثبت نهايی  T61-62تائيد ركوردها؛ كليه ركوردهاي جهانی و منطقه اي ورزشكاران كالس هاي  به منظور: 1توجه 

 د. ن( در اتاق اعالم باشMASHحداكثر استاندارد قد مجاز )
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، حتی در صورتی كه ورزشكار زننده ركورد در لحظه ثبت ركورد خود تست دوپينگ نشده جهانیدووميدانی پارا اي : ركوردهاي جهانی و منطقه 2توجه

 .باشد، مورد تاييد قرار خواهد گرفت

متعاقباً خارج از اعتبار )باطل( اعالم ركوردهاي به دست آمده در دورهاي مقدماتی، در دورهاي مربوط به شكستن حالت تساوي، در هر ماده اي كه -11

 توان جهت تاييد ارائه نمود.گردد را میمی

 و كميته فنی ورزشی اين رشته به همراه يكديگر مجاز به تاييد ركوردهاي جهانی هستند. جهانیدووميدانی پارا مديريت -12

گواهينامه رسمی ركورد جهانی را جهت  ارائه به دارندگان ركورد جهانی  یجهاندووميدانی پارا زمانی كه يك ركورد جهانی مورد تاييد قرار گرفت، -13

 در دسترس قرار خواهد گرفت. جهانیدووميدانی پارا تهيه و ارسال خواهد كرد و عملكرد )نتيجه( آنها به روز خواهد شد و در وب سايت رسمی 

 گيرد، به روز نمايد. اين ليستيك ركورد جهانی جديد مورد تاييد قرار می ليست رسمی ركوردهاي جهانی را هر باري كه جهانیدووميدانی پارا  -14

تا تاريخ صدور اين ليست، به عنوان بهترين نتايج به دست آمده تاكنون توسط يك ورزشكار يا تيمی از ورزشكاران  IPCارائه دهنده نتايج مورد تاييد 

 در هر يك از مسابقات مورد تاييد باشد.

 داليل آن را ارائه خواهد كرد. جهانیدووميدانی پارا ورد تاييد قرار نگيرد، اگر ركورد م -15

 شرايط خاص

 . به استثناي مواد جاده:26

a مطابقت داشته باشد. 3: ركورد در يك سالن مورد تائيد دووميدانی انجام گيرد و با قانون 

b يارد( بزرگتر  441متر ) 3/412كه ركورد در آن به ثبت رسيده نبايد از  متر يا بيشتر، پيستی 211: جهت تأييد شدن هر ركورد در هر مسافت از

 باشد و مسابقه در داخل اين پيست انجام شده باشد.

c متر بيشتر باشد، به جز در مواردي كه با دو شعاع مختلف  51: عملكرد بدست آمده در يك پيست بيضی شكل و شعاع خط دو پيست نبايد از

درجه را  181درجه يك محل دور )گردش(  61شود كه در اين صورت قوس )كمان( طوالنی تر نبايد بيشتر از یيك حالت منحنی ايجاد م

 تشكيل دهد. 

d :باشد، انجام گيرد.    منطبق می 15توان در يك پيستی كه با قانون عملكردي كه در مواد دو خارج از سالن بدست آمده باشد را تنها می 

 پيست )دو و ويلچر سرعت(  ركوردهاي مواد داخل. 27

a ثبت زمان عملكرد ورزشكار توسط وقت نگهداران رسمی و با سيستم :Photo Finish   تائيد شده )در آن تست كاليبراسيون طبق قانون

 مراجعه شود.(  21.25( انجام شده باشد. )به قانون Transponderانجام شده باشد( و يا سيستم زمان سنج خودكار ) 21.21

b متر امدادي(، تنها زمان ثبت شده عملكردهايی كه از طريق  سيستم  411در  4متر )و همينطور  811: براي دوهاي سرعت حداكثر تا مسافت

 انجام شده اند، مورد قبول هستند.   Photo Finishزمان گيري اتوماتيك 

c ند، اطالعاتی از قبيل سرعت باد؛ بصورتی كه در اين قوانين ذكر شده متر بدست آمده ا 211: براي نتايجی كه در فضاي آزاد و تا مسافت حداكثر

متر بر ثانيه بيشتر باشد، اين ركورد مورد قبول  2است؛ ارسال شوند. چنانچه سرعت وزش باد محاسبه شده در جهت موافق دونده به طور متوسط از 

 قرار نخواهد گرفت.
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d عملكرد وي تائيد نخواهد شد. را نقض نمايد 18.5: در صورتيكه ورزشكار قانون ، 

e هاي متصل به ابزار اعالن استارت مورد متر( در صورت امكان در آن تخته استارت 411در  4متر )شامل  411: براي تمامی ركوردها حداكثر تا دو

 هاي عكس العملباشد به طوري كه زمانها صحيح مورد استفاده قرار گيرند و در صورت استفاده از اين ابزار عملكرد آن دووميدانی جهانیتأييد 

 گرفته شده و در نتايج آن ماده ثبت شود.

 كوردهاي مواد امدادير. 28

 زمان ثبت شده اولين ورزشكار تيم امدادي را نمی توان براي ثبت ركورد ارسال نمود.  

 مواد ميدانی ركوردهاي . 29

aاده از خط كش )متر( نواري فلزي مدرج و مورد تاييد يا به وسيله يك ابزار : عملكرد به وسيله سه نفر داور مسابقات ميدانی با استف 

 گيري شود.تاييد شده اند، اندازه 11گيري طبق قانون ها به وسيله يك داور مجرب در زمينه اندازهگيري علمی مورد تاييد كه دقت آناندازه

bارائه شوند. اگر سرعت بادنيز گيري شده اند : در پرش طول و پرش سه گام، اطالعات مربوط به سرعت باد، كه براساس اين قوانين اندازه  

( RUN UPگيري شده در جهت پرش، در پشت سر ورزشكار به طور متوسط از دو متر بر ثانيه در خالل پرش )شامل زمان دورخيز يا اندازه

 اين ركورد مورد قبول قرار نخواهد گرفت.بيشتر باشد، 

cتوانند براي بيش از يك عملكرد در يك مسابقه مورد قبول قرار گيرند؛ مشروط بر اينكه هر ركورد تاييد شده، معادل و يا باالتر : ركوردها می

 از بهترين عملكرد قبلی به دست آمده در آن لحظه باشد.

d وسيله پرتابی قبل از مسابقه كنترل شود. چناچه سرداور در طی مسابقه متوجه شود نتيجه اي مساوي 11/2: در مواد پرتابی، بر اساس قانون ،

تواند فورا آن وسيله پرتابی مورد استفاده را مشخص و كنترل نمايد كه آيا وسيله پرتابی مطابق قانون هست يا نه و يا شده يا ارتقاء يافته، او می

 بعد از مسابقه كنترل شوند. 2.11هاي پرتابی دوباره طبق قانون معموال، اين وسيله تغييراتی در آن داده شده است.

 . ركوردهاي مواد جاده )دو و ويلچر سرعت(  02

aگيري درجه : پيست )مسير دو( به وسيله يك و يا چندين داور اندازهA  ياB  دووميدانی جهانیمورد تاييد/AIMS گيري شود؛ بطوري اندازه

 گيري مربوطه و ساير اطالعات مورد نياز در دسترس باشند. گزارش اندازه جهانیدووميدانی پارا كه طبق اين قانون و با توجه به درخواست 

bدرصد  51يشتر از ايد بگيري شده اند، نب: نقاط شروع و پايان يك پيست )مسير دو( كه براساس يك خط مستقيم فرضی بين اين دو نقطه اندازه

 از مسير مسابقه از هم فاصله داشته باشند.

c يك متر در هر كيلومتر( بيشتر باشد.1:1111: كاهش كلی در برآمدگی بين نقطه شروع و پايان نبايد از( 

dن باشند )پس از اخذ مشاوره با سازماگيري پيست را انجام داده و يا داوران رسمی ديگري كه واجد شرايط میگيري پيست كه اندازه: داور اندازه

ارك و مد گيري شده طبق اسنادگيريهاي جزء به جزء صورت گرفته تائيد نمايد كه پيست اندازهمربوطه( و با در دست داشتن يك نسخه از اندازه

دريافت شده داور اندازه گيري می باشد. وي با خودرو پيش رو در زمان برگزاري مسابقه نيز در پيست حاضر شده و صحت مشخصات پيست 

 مذكور را تائيد می نمايد.      
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eكان، مورد بررسی : پيست در نزديك ترين زمان ممكن به زمان مسابقه، در همان روز مسابقه يا بالفاصله بعد از مسابقه در صورت ام

 ، فردي به غير از شخصAگيري داراي گواهينامه درجه گيري( مجدد قرار گيرد. ترجيحا اين اندازه گيري توسط يك داور اندازه)اندازه

 اندازه گير اصلی  انجام شود.

گيري اندازه    Bگيري با درجه و يك داور اندازه Aرجه گيري با ديا يك داور اندازه Aگيري داراي درجه توجه: اگر پيست قبال توسط حداقل دو داور اندازه

 باشد، طبق اين قانون نيازي به انجام بررسی )تائيد( نخواهد بود.  شد و حداقل يكی از آنها براي تائيد پيست در مسابقه حاضر می

fند. اين مسافت هاي ميانی نيز در خالل : ثبت ركوردها در مواد جاده اي در مسافت هاي ميانی تابع شرايط مندرج در اين قانون باش 

 ند. گيري پيست نشان گذاري شوند و طبق اين قانون تائيد شوگيري و ثبت شوند و متعاقبا به عنوان بخشی از اندازهاندازه گيري پيست اندازه

 ثبت ساير ركوردها -02

 (065)قانون 

a)  .بازيها، مسابقات قهرمانی و ساير ركوردها توسط سازمان هاي ذيربط مسابقه و يا كميته برگزاري كنترل و ثبت می گردند 

b)  ايی ر قوانين اجرچنانچه دو  محسوب می شودركورد ثبت شده بهترين نتيجه بدست آمده در هر سري از مسابقات طبق قوانين و مقررات

 .  می تواند با ناديده گرفتن تاثيرات سرعت باد باشدمسابقات بدان اشاره شده باشد 

 

 ها ركورد جهانی مشخص شده اندموادي كه براي آن-00

 (F.A.Tنتايجی كه بر اساس زمان سنجی تمام خودكار به دست آمده )

 (H.Tنتايجی كه بر اساس سيستم زمان سنجی دستی به دست آمده )

 (T.Tبه دست آمده ) خودكارنتايجی كه بر اساس سيستم زمان سنجی 

 آقايان 

 متر امدادي 411در  4متر امدادي،  111در  4متر،  811متر،  411متر،  211متر،  F.A.T  =111فقط 

F.A.T  ياH.T  =1511  ،متر 11111متر،  5111متر 

 T.Tو يا   H.Tيا  F.A.T  مسابقات جاده 

   كيلومتر، نيمه ماراتن، ماراتن كامل 11 

 ارتفاع، پرش طول، پرش سه گامپرش ها= پرش 

 پرتاب ها= پرتاب وزنه، پرتاب ديسك، پرتاب نيزه، پرتاب كالب

 خانم ها 

 متر امدادي 411در  4متر امدادي،  111در  4متر،  811متر،  411متر،  211متر،  F.A.T  =111فقط 

F.A.T  ياH.T  =1511  ،متر 11111متر،  5111متر 
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 مسابقات جاده 

 T.Tو يا  H.Tيا  F.A.T  كيلومتر، نيمه ماراتن، ماراتن كامل 11  

 پرش ها= پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام

 پرتاب ها= پرتاب وزنه، پرتاب ديسك، پرتاب نيزه، پرتاب كالب

 متر   411در  4ماده امدادي جهانی     F.A.Tجهانی: فقط 

ی باشد بصورتاختالف زمان جدا از يكديگر انجام شود.  آقايان و خانم هاتنها بصورتی برگزار می شوند كه زمان استارت خانم ها مسابقه جاده : 1توجه 

ا در نظر ر ورزشكاران بايد بيش از يك دور در پيست بدوند؛ بويژه در پيست هايی كه احتمالی ، گام برداشتن، تداخلگرفتن كمكمواردي چون كه 

 بگيرند. 

 اعطاء مدال و ديپلم: 9بخش 

 اعطاء مدال و ديپلم: 50قانون 

  .ها واجد شرايط براي دريافت مدال هستندتنها فيناليست جهانیدووميدانی  رسمی پارادر مسابقات -1

 و گيرند. ساير ورزشكارانمی سكوي دريافت مدال قرار روي در  مسابقه داده اندهر تيم كه در فينال در  و چهار راهنما امدادي چهار ورزشكارمواد در 

 هاي خود را دريافت خواهند كرد.دالم، شركت داشته اندها در اين مسابقات هر يك از اين تيمكه در ( 23طبق قانون كه ) راهنماها

نام شككده اند و از ثبتاي كه نمايند. فقط آن دسككته از راهنماهاي دوندهمی هاي نهايی اعالم ورزشكككاران راهنما )هاي( دونده خود را در ثبت نام-2

 باشند. می معيارهاي ذيل برخودار باشند، واجد شرايط دريافت يك مدال در كنار ورزشكاران برنده مدال

a )باشككند، فقط آن دسككته از با اسككتفاده از چند نفر دونده راهنما میانجام مسككابقه بينا / نابينا مجاز به كه ورزشكككاران كم در مواد انفرادي

شكار راهنماهايی  شرايط دريافت مدال به همراه ورز شند، واجد  سانده با شكار مربوطه به اتمام ر سابقه را )از دور اول تا فينال( با ورز كه كل م

 خود خواهند بود.

   باشند.(: راهنماها در مواد ميدانی واجد شرايط دريافت مدال نمی1توجه )

نمايد، در اين صكككورت اين دوندگان راهنما يك نفر دونده راهنما در مسكككابقه اسكككتفاده می(: چنانچه ورزشككككار اعالم نمايد كه از بيش از 2توجه )

 واجدالشرايط دريافت مدال نخواهند بود.

b ) مدال حاضر شوند. مراسم اهداء امدادي، دوندگان راهنماي همراه ورزشكاران برنده مدال در فينال، بايد در در مواد 

شكار بر سابقه به رقابت پرداختهتوجه: در موادي كه يك ورز صورت دوندگنده مدال كه با بيش از يك نفر دونده راهنما بين راندهاي م ان اند، در اين 

 راهنما واجد شرايط دريافت مدال نخواهند بود.

شكاران نابينا می مواد انفراديدر -3 ست كه ورز سابقات جاده و پي ستفاده كنند، تمامی دوندگان راهنماي دو و ميدانی در م توانند از دوندگان راهنما ا

ريافت واجد شرايط دمسابقات مندرج در قوانين اجرايی  ديپلم اعطاء خط مشی)شامل مسابقاتی كه در آن راهنمايان متعدد شركت كرده اند(، بر اساس 

 هستند.  مديپل
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گذارد و البته اين تفاوت ها در مواد دو و ميدانی می  تاثير وي مسككابقه بر نتايج ورزشكككار، ركوردگيري زمان برگزاري تغييرات كالس ورزشككی در -4

 . اين قوانين صورت می گيرد 5.3متفاوت است. ثبت نام مجدد پس از تغييرات كالس ورزشی تابع تائيديه نماينده فنی و طبق قانون 

 مواد دو  

ت. نيس آن مادهچنانچه كالس ورزشی بازبينی شده همچنان در ميان كالس هاي ورزشی واجد شرايط مسابقه باشد؛ نيازي به ثبت نام مجدد در 

 به ورزشكار تعلق می گيرد. ركورد، رتبه و جايزه 

ليكن مدال و رتبه داده شده به وي ورزشكار معتبر خواهد بود ( هاي)ركورد هچنانچه كالس ورزشی جزء كالس هاي واجد شرايط نباشد، آنگاه نتيج

 باطل است.  

 مواد ميدانی 

چنانچه كالس ورزشی بازبينی شده همچنان در ميان كالس هاي ورزشی واجد شرايط مسابقه باشد؛ نيازي به ثبت نام مجدد در آن ماده نيست. 

 د.نددا محاسبه شومج ،طبق كالس بازبينی شدهبدست آمده امتيازات ورزشكار بايد و جايزه  رتبهبراي تعيين چنانچه از سيستم امتيازي استفاده شود؛ 

 مشابه قوانين كالس قبلی باشد. تنها در صورتی معتبر خواهند بود كه قوانين آن كالس بازبينی شده  درركورد )هاي( بدست آمده ورزشكار 

؛ البته در صورتی كه قوانين كالس آنگاه نتيجه )ركوردهاي( ورزشكار معتبر خواهد بودچنانچه كالس ورزشی جزء كالس هاي واجد شرايط نباشد، 

 .  باطل استبه وي داده شده ليكن مدال و رتبه بازبينی شده مشابه قوانين كالس قبلی باشد 
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 ضمائم

 

  2ضميمه 

 جهانی  دووميدانیپارا وزن ادوات رشته 
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 3ضميمه شماه 

 جاري خواهند بود. 99آبان ماه  11تا تاريخ  27.5و  27.3توجه: قوانين ذيل 

   جهش تخته و منطقه 

شود. لبه تخته اي كه به محل فرود می محل جدا شدن از زمين بوسيله يك تخته فرو رفته در  محل دورخيز  و سطح  محل فرود مشخص  -3

 يك تابلو پالستيكی چراغ دار براي كمك به داوران قرار داده  جهششود. در باالي خط می در نظر گرفته  جهشخط بعنوان نزديك تر است 

 می شود.   

اي هوري كه ميخهاي محكم مناسب باشد به طمنطقه جهش. تخته جهش سفيد، مستطيل شكل، از جنس چوب يا ديگر جنس ارساخت -4

 2سانتيمتر عرض با تلورانس  21متر،  11/1متر طول با تلورانس  22/1كف كفش ورزشكاران به آن چسبييده و نلغزد. اندازه اين تخته 

 سانتيمتر ارتفاع می باشد. رنگ آن سفيد می باشد. 11ميليمتر و تا 

متر طول و  1.22ميلی متر تلورانس( و  + 2سانتی متر )با  11تخته شاخص پالستيكی. اين تخته متشكل از يك تخته يك تكه به عرض  -5

از جنس چوب و يا ساير اجناس متناسب است. رنگ آن نيز متضاد از رنگ منطقه پرش می باشد. در صورت امكان، رنگ پالستيكی آن از 

يك طرف تخته پرش نزديك به محل  كنتراست رنگ بااليی برخوردار باشد. تخته داخل يك چارچوب در منطقه دورخيز قرار می گيرد و

 فرود باشد. 

ميليمتر( باالتر می باشد. لبه هاي آن بصورتی برش خورده باشد كه اليه  -+/ 1ميلی متر )با تلورانس 7سطح آن از سطح منطقه پرش به ارتفاع 

 شود.(  رجوع  6درجه داشته باشد. )به شكل شماره  45پالستيكی سطح آن نزديك به خط جهش همچنان زاويه 

 

 شاخص تخته پرش و تخته  -6شكل 

 با يك اليه پالستيكی پوشيده شود.  تا انتهاي آن شاخص  فوقانی تختهميليمی متري ابتداي بخش  11حدود از 

 اين تخته به هنگام نصب در تورفتگی بايد آن قدر محكم باشد كه بتواند تمام نيروي وارد شده به وسيله پاي ورزشكار را تحمل كند. 

 هاي كف كفش ورزشكاران كامال روي آن بچسبد و سر نخورد. سطح تخته در زير ماده پالستيكی از ماده اي باشد كه ميخ

 نماند.باقی اليه پالستيكی به وسيله يك رنده صاف شده و به گونه اي نرم باشد كه جاي پاي ورزشكاران روي آن 

 رس داشته باشيم تا در زمان پاك نمودن جاي پاي ورزشكار مسابقه به تاخير نيفتد. توجه: توصيه می شود تخته هاي پالستيكی يدكی در دست


