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  قوانين مسابقات پاراكانو 
2015  

  )11/10/1393( 2015الزم االجراء از اول ژانويه 
  

  مقدمه
  اين سند حاوي قوانيني است كه بر موارد ذيل حاكميت دارد:

  الف) پاراكانو
  ب) برگزاري مسابقات پاراكانو

  
  زبان

  است.  ICFزبان انگليسي نوشتاري تنها زبان رسمي براي كليه ارتباطات در اين قوانين و زمان برگزاري مسابقات پاراكانو 
  به منظور ايجاد يكپارچگي، قوانين هجي، نقطه گذاري و دستور زبان انگليسي بريتانيايي بر اين قوانين حكمفرما است. 

  مردان استفاده مي شود، شامل ورزشكاران زن نيز مي شود.هر لغتي كه در اين قوانين براي 
  

  قانون حق كپي رايت
ممكن است از اين قوانين كپي گرفته شود. در تايپ و كنترل اين قوانين توجه زيادي شده و اصل اين قوانين بر روي سايت 

ICF  .موجود مي باشد. لطفا بدون مشورت، در تايپ اين قوانين تغييري ايجاد نكنيد  
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OCOG كميته برگزاري بازي هاي المپيك و پارالمپيك  
CSPC كميته كانو سرعت  
PC كميته پاراكانو  

]GR[   قوانين كلي (قابل تغيير توسط كنگرهICF(  
]TR[   قوانين فني ( قابل تغيير توسط هيات مديرهICF(  

  جهاني، تمامي مسابقات بين المللي هايتمامي مسابقات قهرماني جهان، تمامي جام  مسابقات
  زنان Va’aمردان،  Va’aكاياك مردان، كاياك زنان،   گروه بندي ها

  KL1, KL2, KL3و زنان:  KL1, KL2, KL3مردان:   كالسبندي
هر كدام شامل گروه هاي كالسبندي مخصوص به  Va’aمتر، مواد كاياك و مواد  200مسافت هاي   مواد

  خود 
   

  ]قانون كلي[هدف  -1
در يك كورس كامال مشخص بدون  Va’aاز برگزاري يك مسابقه پاراكانو، رقابت افراد با يكديگر با قايق هاي كاياك و هدف 

  متر و در كمترين زمان و بايد بر اساس قوانين مربوطه باشد. 200مانع در 
 ]قانون كلي[مسابقات بين المللي  -2

باشد. مسابقاتي كه توسط فدراسيون هاي  ICFتمامي مسابقاتي كه بين المللي خوانده مي شود، بايد بر اساس قوانين  1-2
ن ترتيب داده مي شوند، اگر از كشورهاي خارجي هم شركت كننده داشته باشند، بين المللي تلقي مي كشوري يا باشگاه هايشا

  گردند. 
داراي كارت معتبر فدراسيون بين المللي كانو سرعت يا كارت اين مسابقات بايد توسط حداقل يك مسئول منصوب شده  2-2

  نماينده فني پاراكانو سرپرستي و مديريت شود. 
ات بين المللي وجود دارند كه بايد فقط در تقويك بين المللي ديده شوند و هيچ محدوديتي براي ثبت نام ندارند (مگر مسابق 3-2

  ان كه كميته برگزاري محدوديت هايي را قائل شود.)
  وجود دارد: ICFدو نوع مسابقه پاراكانو  4-2

  مسابقات قهرماني جهان بزرگساالن ( به فصل چهار مراجعه گردد.)
  مسابقات بين المللي (شامل مسابقات قاره اي)

مانند مسابقات قهرماني جهان، مسابقات پاراكانو در بازي ها و قهرماني هاي چند رشته اي قاره اي و منطقه اي نيز بايد بر  5-2
  برگزار گردند. ICFاساس قوانين و مقررات 

تاييد شود و در سطح قاره  ICFي و در سطح جهاني بايد توسط برگزاري و برنامه ريزي مواد پاراكانو در بازي هاي چند رشته ا
  قاره اي كانو تصويب گردد. اي بايد توسط انجمن هاي 

  تبليغ تنباكو و نوشيدني هاي بسيار قوي ممنوع است. 6-2
 ]قانون كلي[شركت كنندگان  -3

  حق شركت در يك مسابقه بين المللي را دارند. ICFتنها اعضاء باشگاه ها يا انجمن هاي عضو يك فدراسيون كشوري 1-3
يك ورزشكار هميشه اجازه دارد انفرادي در يك مسابقه بين المللي شركت كند اما در هر مورد بايد مجوز مخصوص را از  2-3

  فدراسيون كشوري خود گرفته باشد. 
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رد، در مسابقات شركت كند، اگر مجوز فدراسيون يك كشور خارجي كه در آن اقامت دايك ورزشكار مي تواند از طرف  3-3
به همراه يك كپي  ICFنوامبر سال مربوطه به دفتر مركزي  30اين مجوز بايد قبل از فدراسيون كشور اصلي خود را داشته باشد. 

ال به رييس كميته پاراكانو ارسال شود. اگر ورزشكار بخواهد به كشور و فدراسيون اصل يخود بازگردد، همين رويه بايد اعم
   گردد.

  اگر ورزشكار دو سال يا بيشتر است كه در آن كشور خارجي زندگي مي كند، مجوز از فدراسيون كشوري خود را نياز ندارد.  4-3
  در رشته كانو، يك ورزشكار نمي تواند در مسابقات يك سال تقويمي از طرف بيش از يك فدراسيون به رقابت بپردازد.   5-3
 15شركت كند، سالي است كه در آن سال ورزشكار  ICFاولين باري كه يك ورزشكار مي تواند در مسابقات بين المللي  6-3

ساله مي شود. يك ورزشكار در سالي كه به محدوده پايين تر گروه سني مي رسد، مي تواند در مسابقات بزرگساالن شركت 
سالگي خود مي تواند در مسابقات  35ورزشكار در سال تولد سال،  35-39كند، به طور مثال براي رقابت در گروه سني 

   بزرگساالن شركت كند.
متناسب با ماده فدراسيون ملي هر كشور بايد از صحت و سالمت جسمي ورزشكار خود اطمينان داشته باشد تا اجازه دهد در 

همه ورزشكاران، مسئولين تيم و فدراسيون و بايد مطمئن گردد براي  ورزشكار در مسابقات مربوطه شركت نمايدوضعيت 
   كشوري بيمه سالمت، تصادف و اموال گرفته شده تا افراد ، تجهيزات و اموال را پوشش دهد.  

      
 تقويم بين المللي مسابقات -4

  )ICF(فقط مواد  ICFتقويم بين المللي مسابقات و تقويم مسابقات 
  تنها فدراسيون كشوري مي تواند درخواست برگزاري مسابقات براي درج در تقويم بين المللي مسابقات را بدهد.  1-4

  اجازه دارند براي برگزاري مسابقات و درج در تقويم درخواست دهند.  ICFفقط اعضاء 
  كه بر روي سايت رسمي است، باشد. ICFدرخواست ها بايد با استفاده از تكميل فرم مشخص شده توسط  1-1-4
(مسابقات جهاني و جام هاي جهاني) تا اول ژانويه سال قبل از مسابقات منتشر مي شود. آخرين  ICFتقويم مسابقات  2-1-4

مهلت ارسال درخواست ميزباني براي درج در تقويم بين المللي، اول مارس سال قبل از مسابقه (دو ماه بعد از انتشار تقويم 
  ) مي باشد.  ICFبقات مسا

  
 حداقل تعداد ورزشكاران  -5

  به منظور تاييد يك مسابقه به عنوان مسابقه بين المللي، حداقل سه قايق از دو فدراسيون بايد شركت داشته باشند.
  

  فصل دوم: گروه ها/مسافت ها، استفاده از عالمات تجاري/تبليغاتي و ساختار قايق
 ]GR[ها/مسافت ها  طبقه بندي -6

  تاييد شده اند: ICFمواد رسمي ذيل از طرف  1-6
  متر Kayak ‐ KL1, KL2, KL3 200 مردان و زنان

Va’a ‐ VL1, VL2, VL3 200 متر  
  
  متر مي باشد.  200رسيده است،  ICFمسافت هاي رسمي اين مواد براي مسابقات پاراكانو كه به تاييد  2-6
  

 ]قانون فني[مختصات  -7
  به شرح ذيل مي باشد:  ICFطبقه بندي رسمي قايق ها مصوب  1-7
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 KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3  زنان و مردان

كه بر اساس گروه كالسبندي ورزشكاران انتخاب 
  مي گردد. 

K – Kayak 
V – Va’a 

  
2-7   

 Kayak Va’a  قايق ها
  730  520  حداكثر طول
    *50  حداقل عرض
  **13  12  حداقل وزن

  سانتيمتر از ته تا تنه قايق  10توجه *: 
  iatcoو  almaتوجه**: شامل تنه، 

  تمامي اندازه گيري هاي طولي بر اساس سانتيمتر و اندازه گيري هاي وزني بر اساس كيلوگرم است. 
  

  عالمات تجاري
  عالئم شناسايي و تبليغات تجاري 3-7
استفاده از عالئم تجاري و تبليغاتي بر روي قايق ها، ضمائم آن و لباس ها مي تواند از نوع سمبل ها وعالئم نوشتاري  1-3-7

(به غير از بازي  ICFتبليغاتي و عالئم تجاري باشد. راهنماي استفاده از تبليغات بر روي لباس و تجهيزات در مسابقات پاراكانو 
  درج گرديده است.  ICFاي استفاده از عالئم شناسايي و تبليغات هاي پارالمپيك) در كتابچه راهنم

تبليغات و عالئم تجاري وجود دارد. اين (چسباندن) بر روي تجهيزات (مانند قايق و پاروها) مكان هاي ثابتي براي  2-3-7
(شامل اسپانسرها)  ICFو  كميته برگزاريورزشكار/فدراسيون كشوري، كارخانه جات،  مشخص ساختن نام/عالئممكان ها براي 

  تعبيه شده است. 
  نام ورزشكار بايد در دوطرف قايق زير محل نشستن ورزشكار قرار گيرد. 3-3-7
  ورزشكاران بايد از لباس رسمي مناسب استفاده كنند كه عالئم فدراسيون كشوري كامال روي آن مشخص باشد. 4-3-7
  تبليغ تنباكو و نوشيدني هاي قوي ممنوع است.  5-3-7
  استفاده از تصاوير، سمبل ها و شعارهايي كه ربطي به ارتقاء ورزش ندارد و يا داراي پيام سياسي مي باشد، ممنوع است.  6-3-7
  (به غير از بازي هاي پارالمپيك): ICFموارد مورد نياز براي مسابقات پاراكانو  4-7
  به قرار ذيل مي باشد:ورزشكاران  راهنماي استفاده از اقالم تبليغاتي بر روي لباس و تجهيزات 1-4-7
تمامي اقالم تبليغاتي بايد به گونه اي قرار گيرند كه تداخلي با نام درج شده ورزشكار نداشته و تاثيري بر نتايج  1-1-4-7

  مسابقه نداشته باشد. 
  موارد مورد نياز براي بازي هاي پارالمپيك: 5-7
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ه عالئم تبليغاتي، تجاري و غيره بر روي لباس مسابقه/ورزشي، لوازم جانبي يا در بازه هاي پارالمپيك استفاده از هرگون 1-5-7
به طور كلي بر روي هر وسيله و لباس شخصي ورزشكار يا ديگر شركت كنندگان به غير از عالئم شناساندن آن اقالم يا 

  تجهيزات مجاز نمي باشد.
  مراجعه كرد.     ICFتوضيح داده نشده، بايد به قوانين مربوطه در  IPCاست. براي قوانيني كه در  IPCمتاثر از قوانين  ICFقوانين 

به معني شكل عادي نام، عالمت تجاري، نماد مخصوص، لوگو يا هر سمبل ديگري است كه  "نشان تجاري"كلمه  1-1-5-7
  و لباس استفاده شود.فقط توسط آن كارخانه سازنده استفاده مي گردد. و نبايد بيش از يك بار بر روي هر قلم از وسايل 

مربوطه باشد و يا با مجوز كميته  NPCيونيفرم ورزشكاران و ديگر افراد داراي سمت رسمي مي تواند داراي نشان  2-1-5-7
مي توانند از يونيفرم و نشان فدراسيون بين المللي استفاده  ICFبرگزاري مي توان از نشان بازي ها هم استفاده كرد. مسئولين 

  نمايند.   
از هر قايق، لوازم جانبي آن و لباس كه با قوانين گفته شده مغايرت داشته باشد، نمي توان در مسابقات استفاده كرد. تيم  2-5-7

 ها مسئول تجهيزات خود هستند. 

  
 ]قانون فني[ ساختار قايق ها -8

قايق ها بايد به گونه ساخته شوند كه در صورت پر شدن از آب، باز هم شناور بمانند. در هر صورت هيچ قسمت از بدن ورزشكار 
نبايد با قايق تماس داشته باشد، در غير اين صورت بايد چنين تماسي از بين برود. هر گونه بسته شدن ورزشكار به قايق بايد به 

  بتوان باز كرد و قبل از شروع مسابقه بايد توسط ورزشكار نشان داده شود. گونه اي باشد كه خيلي سريع 
  تنه قايق 1-8

بخش ها و خطوط طولي تنه قايق كاياك نبايد به صورت منحني باشد (فقط بايد خطوط افقي يا عمودي مستقيم باشد). بخش 
  مي تواند محدب يا مقعر باشد.  Va’aها و خطوط طولي تنه قايق  

  قايقعرشه  2-8
  قسمت عرشه قايق نبايد در هيچ سطح افقي باالتر از مرتفع ترين قسمت لبه جلويي اولين محل نشستن ورزشكار باشد. 

  هيچ وسيله يا ماده اضافي نبايد به گونه اي به قايق متصل باشد كه امتيازي مثبت براي ورزشكار محسوب گردد. 3-8
متحرك باشد كه باعث سرعت بيشتر قايق شده و براي اي پا) نبايد هيچ قسمتي از قايق (شامل محل نشستن و ج 1-3-8

(سيستم متحرك محل نشستن كه به تازگي مورد استفاده قرار مي گيرد، قابل قبول  ورزشكار امتيازي مثبت محسوب گردد
  است.)

قايق يا ورزشكار مي تواند به يك وسيله اي مجهز باشد كه زمان واقعي عملكرد را بر روي تلويزيون يا نشانگر مسابقه  4-8
  نشان دهد. 

اين وسيله مي تواند توسط ورزشكار استفاده شود و بعد از مسابقه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، اما نبايد در هيچ حالتي اين 
  ادن زمان واقعي به ورزشكار در طي انجام مسابقه استفاده گردد. وسيله براي نشان د

قايق به گونه اي ساخته شده كه آهسته تر برود، براي ثابت و محكم نگهداشتن آن مي توان از برخي تغييرات (مانند اگر  5-8
  پانتون) استفاده كرد.
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مترجم) قانوني نمي باشد. اين تغييرات شامل  –ي دهند استفاده از تجهيزات اضافي انطباقي (كه تغييرات كامل به قايق م 6-8
تغيير در وزن قايق مي شود اگر محكم متصل شده باشد. تنها تغييراتي كه در طي كالسبندي تاييد شده مي توانند در مسابقات 

  بعدي مورد استفاده قرار گيرند. 
مشاهده و تاييد شده بايد در  "ارزيابي فني داخل آب"قايقي كه نوع آن، محل پاروهاي آن و تجهيزات انطباقي آن در طي  7-8

مسابقات استفاده شود و نوع قايق، جاي پاروها و تجهيزات انطباقي نبايد تعويض يا تغيير يابند. گزارش هر گونه تغيير در موارد 
بعد از هر گونه تغيير در  ، بر عهده ورزشكار است.ICFگفته شده بعد از يك كالسبندي و قبل از يك مسابقه به مدير كالسبندي 
  موارد گفته شده باال، ممكن است به كالسبندي مجدد ورزشكار ختم شود.

) در طي كالسبندي و مسابقه مجاز نمي باشد مگر آن كه سرداور Spray skirtsاستفاده از اسپري هاي پوشش دهنده ( 8-8
          اجازه داده و استفاده از آن به دليل شرايط سخت آب باشد.

  قايق هاي كاياك 
  قايق ها مي توانند يك سكان داشته و بايد در زير تنه قايق قرار داشته باشد.  9-8
). ( بايد از نوع قايق موج سواري sit‐on) قايق باشد و نه روي آن (sit‐inدر داخل (بايد (كاياك)  محل نشستن قايق 1-9-8

  باشد)
  Va’aقايق 

(پخش كننده)  iatcoبادگيري) و دو دكل (پانتون  amaبه همراه بادبان توسط يك  Va’aبايد فقط يك تنه  Va’aقايق  10-8
  داشته باشد كه حداقل با يك محل نشستن از هم جدا شده باشند. 

  باشد.  8باال و بخش  7-2بايد مطابق با قانون  iatcoو  amaمشخصات تنه قايق،  1-10-8
نند وسيله كمكي نشستن، زماني كه قايق اشتراكي استفاده مي شود، بايد مخصوص معلولين ما Va’aتجهيزات قايق  2-10-8

  به راحتي جدا گردد. 
مي تواند هم در داخل هم روي قايق باشد، اگرچه محل نشستن در داخل قايق  Va’aمحل نشستن در قايق هاي  3-10-8

  توصيه مي شود.
يازهاي ورزشكار، بايد قابليت وصل شدن به سمت به سمت چپ قايق وصل مي شود، اما براي رفع ن amaبخش  4-10-8

  راست قايق را نيز داشته باشد. 
  و برآمدگي تيرك ته قايق مجاز نمي باشد.  ، قسمت عقب قايقاستفاده از سكان 5-10-8
  ورزشكاران مسئول اطمينان از انطباق قايق هاي خود با الزامات فني به هنگام مسابقات هستند.  6-10-8

  تجهيزات جديد و ابداعياستفاده از 
آن و لباس ها و هرگونه تجهيزات و وسايل ابداعي ديگر بايد  تجهيزاتاستفاده از وسايل ابداعي و جديد در قايق ها و  11-8

  شامل مسابقات جهاني و پارالمپيكي، با الزامات ذيل مطابقت داشته باشند.  ICFقبل از اخذ مجوز استفاده در مسابقات بين المللي 
 وسايل بايد در دسترس همگان باشند و نبايد به صورت انحصاري استفاده شوند. اين  
 .قيمت آن بايد منطقي باشد  
 .موقعيت استفاده از آن بايد براي تمامي ورزشكاران برابر باشد  
 .بايد استفاده از آن خطرات نبوده و به محيط زيست آسيب نرساند  
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فرستاده شود. اگر با  شرايط گفته شده  ICFو كميته پاراكانو  ICFكميته كانو سرعت اين نوع وسايل ابداعي بايد براي ارزيابي به 
ورزشكاران قرار گيرد تا اين كه  ي آسانباال مطابقت داشت و استفاده از آن مورد تاييد قرار گرفت، بايد تا اول ژانويه در دسترس

ورزشكاراني كه وسايل ابداعي تاييد نشده دارند، در مسابقات بين المللي همان سال مورد تاييد نهايي قرار گيرد. از آن استفاده 
تنها مرجع قانوني تصميم گيري براي موضوعات مربوط به اين  ICFنمي توانند در مسابقات شركت نمايند. كميته كانو سرعت 

يله جديد معني دار هست، آيا به آساني قابل دسترس است، آيا قيمت آن مناسب است شامل اين كه آيا استفاده از اين وسقانون 
  است و آيا خطرآفرين نبوده و با محيط زيست سازگار هست.  

  
 ]قانون فني[ كنترل فني قايق -9

ت قسمت عقب قايق اندازه گيري مي شود. در صوراز انتهايي ترين بخش قوس جلوي قايق تا  Va’aطول قايق كاياك يا  1-9
  وجود تسمه تنه يا ديگر برآمدگي هاي تنه يا عقب قايق، آن ها نيز اندازه گيري مي شوند. 

بعد از اتمام كالسبندي، اندازه گيري و وزن كشي و قبل از شروع مسابقه، هيچ تغييري در ساختار قايق هاي كاياك و  2-9
Va’a  .مجاز نمي باشد  

، قدغن مي باشد. وسايل اضافي بايد خيلي محكم به قايق بسته شده و شده باشنداستفاده از هر گونه لوازمي كه شل بسته  3-9
  يا بايد قبل از شروع بازي، در اولين وزن كشي برداشته شود.  هر وسيله اضافي كه مواد جاذب آب دارد، بايد كامال خشك باشد

ام مسابقه، بر اساس انتخاب رندومي، دوباره كنترل تعداد سه قايق يا بيشتر، بنا بر تصميم كميته مسابقات، فورا بعد از اتم 4-9
     مي شوند. 
  برگزاري مسابقات و قوانين آن –فصل سوم 

 ]قانون فنيمسئولين مسابقات [ -10
  ]قانون فنيوظايف كميته برگزاري [ 1-10

  يك كميته برگزاري مسئول آماده سازي و برگزاري مسابقات است. 
  كميته برگزاري به طور اخص بايد:

 را مشخص سازد. regattaبا توافق فدراسيون متبوع خود، زمان و برنامه مسابقات  -1

 برنامه بازي ها را شامل زمان و تاريخ جلسه سرپرستان تيم را از قبل تهيه و منتشر نمايد. -2

 و تجهيزات فني مطابق با اين قوانين را آماده سازد.يك محل مسابقه مناسب  -3

  ]قانون فنيكميته مسابقات [ 2-10
  مسابقات توسط يك كميته مسابقه متشكل از افراد ذيل مديريت مي شود: 1-2-10

 مدير فني -1

 سرداور -2

 نايب سرداور -3

  دو عضو كميته مسابقات بايد داراي كارت معتبر فدراسيون بين المللي كانو سرعت يا كارت مسئول فني پاراكانو باشند. 
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  وظايف كميته مسابقات: 2-2-10
  سرپرستي مسابقاتالف) برگزاري و 

ب) در زمان بروز ناپايداري جوي يا ديگر پيشامدهاي پيش بيني نشده كه باعث مختل شدن مسابقه مي گردد، مسابقه را به 
  تعويق انداخته و زمان ديگري را در نظر بگيرند. 

    .ج) رسيدگي به اعتراضات هر گونه بحث و جدلي كه به وجود آمده
  در طي بازي از قوانين مسابقه تخلف شده باشد.د) تصميم گيري درباره موضوعات مربوط به اخراج ورزشكار در مواردي كه 

ديگر  heatورزشكاري مجروح شود، كميته مسابقات مي تواند اجازه دهد آن ورزشكار در يك  heatاگر در طي يك بازي ه) 
  مسابقه دهد. 

  باشد.  ICFبر اساس قوانين پاراكانو  و) تصميمات كميته مسابقات بايد
  اعمال مي گردد، مانند اخراج براي زماني طوالني تر از زمان مسابقات در حال برگزاري.  ICFز) جريمه ها نيز بر اساس قوانين 

ه، ح) قبل از اخذ تصميم براي هر گونه تخلف از قوانين، شنيدن نظرات داوري كه در همان بازي و زمان تخلف حضور داشت
از ديگر داوران و سرپرستان مسابقات نيز الزامي است. اگر كميته مسابقات تشخيص داد نياز به توضيحات بيشتر دارد، مي تواند 

  تفحص نمايد. 
  مسابقات بين المللي توسط افراد ذيل سرپرستي و مديريت مي شوند: 3-10
 مدير فني  
 سرداور  
 معاون سرداور  
 مدير مسابقات  
  هامسئول كنترل قايق  
 استارتر/ها  
 همتراز كننده/گان  
 داور/ران كورس  
 داور/ان نقاط دور زدن  
 داور/ان خط پايان  
 اعالم كننده  
  اگر شرايط اجازه هد، يك شخص مي تواند در دو سمت باال انجام وظيفه كند. 1-3-10
  وظايف مسئولين فني 4-10
مسئول فني در طي يك مسابقه به تمامي موضوعات فني كه در اين قوانين به آن پرداخته نشده، رسيدگي و تصميم  1-4-10

و با همراهي ديگر تحت نظارت و مديريت يك مدير فني منصوب شده از طرف كميته پاراكانو  ICFگيري مي كند. مسابقات 
  مي شود. برگزار مسئولين فني 

  اور به عنوان جايگزين مدير فني مي تواند با مسابقات همكاري نمايد.در صورت لزوم، سرد 2-4-10
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نايب سرداور بايد با مدير فني و مدير مسابقات همكاري تنگاتنگ داشته و امور و وظايف اجرايي مسابقات را انجام  3-4-10
  داده، نظارت داشته باشد. 

او بايد ضمن جمع آوري يادداشت هاي سرپرستان هر تيم درباره هرگونه تغييرات، آن را قبل از تشكيل جلسه سرپرستان به 
جلسه سرپرستان، تمامي تغييرات اعالم شده توسط مدير فني را در برنامه مسابقات خود اعمال مي ترتيب بازي ها بگذارد. در 

  كند.
  زشكاران و سن ايشان را چك مي كند.در صورت نياز، مدارك ثبت نامي ور

چنانچه نياز به جمع آوري فرم ها براي كارهاي اجرايي و هر موضوع ديگر براي دبيرخانه باشد، او مسئول جمع آوري اطالعات 
  است. 

  است.  ITرتباط گيري با مسئول ادر موارد و مسايل داده هاي كامپيوتري، او مسئول 
يك در بعدي  راندهايمسئول چك نتايج هر بازي و تهيه ليست قايق هاي انتخابي براي در طي يك مسابقه، نايب سرداور 

او مسئول نتيجه گيري از تصميمات كميته مسابقات درباره يك اعتراض و سپس ثبت آن در صورت جلسه  مسابقه است.
بات و نوشتن اسناد، دبير مربوطه است. او مسئول صحت و دقت در نگارش صورت جلسات است. براي انجام وظايف در مكات

  مسابقات مي تواند از كاركنان دفتر همكاري و كمك بخواهد.
مدير مسابقات بايد پيوسته با مسئولين برگزاري در تماس باشد تا هرگونه مشكل احتمالي را در اسرع وقت حل و  4-4-10

رنامه مسابقات بدون تاخير بي دليل، سر وقت در فصل نمايد. مدير مسابقات مسئول مديريت بازي ها بوده و بايد اطمينان يابد ب
حال برگزاري است. او بايد قبل از شروع يك بازي جديد، مسئولين را سر وقت هماهنگ كند. او مسئول نظارت بر عملكرد 

ني، خوب مسئولين اجرايي مسابقه و دورهاي بازي (مانند اقدامات مربوط به برنامه مسابقات، قرعه كشي، نتايج، مستندات ف
او بايد بر كار اعالم كننده نيز نظارت داشته، مطمئن گردد كنترل قايق ها، رسانه هاي گروهي، اعتراضات و غيره) است. 

  اطالعات مورد نياز راندها مانند ترتيب شروع، نام ورزشكاراني كه بازي را نتوانستند شروع كنند و نتايج صحيح اعالم مي شود.
كنترل كنند/گان قايق ها فقط به ورزشكاراني مي توانند اجازه مسابقه بدهند كه مشخصات شناسايي چك شده و  5-4-10

قايق ها، تجهيزات، لباس، شماره شروع و شماره لباسشان مطابق قوانين است. او همچنين بايد قايق ها را طبق توضيحات 
د عملكرد ورزشكار چك كند. كنترل كننده مسئول بايد كميته مسابقات را از نظر وسايل و تجهيزات كمكي براي بهبو 8قانون 

محل حاضر نشده اند، مطلع گرداند. نام ورزشكاراني كه بخش كنترل را مي گذرانند، ليست مي شود. درباره قايق هايي كه در 
ت مسابقه خارج مي شود. از ليسنمي باشد،  ICFمستندات 8چنانچه قايقي در بخش كنترل مشخص شود مطابق با قوانين 

كميته برگزاري به همين منظور دو دستگاه وزن كشي و اندازه گيري مورد تاييد تهيه كرده است. تمامي مراحل كنترل با دقت 
تمام انجام مي شود. بعد از اتمام بازي ها، به طور رندوم حداقل سه قايق از شركت كنندگان انتخاب شده و دوباره كنترل مي 

  شود. 
مسئول استارت درباره تمامي موضوعات مربوط به شروع بازي ها تصميم مي گيرد و در زمان يك استارت اشتباه، تنها  6-4-10

مسئول تصميم گيري مسئول استارت مسابقات است. تصميم او تصميم نهايي بوده و زبان مورد استفاده ايشان، زبان انگليسي 
  است. 

از عملكرد صحيح نيز مي توان استفاده كرده و كلمات را دوباره تكرار كند. او بايد  ICFبا در صورت نياز، از كلمات ديگر همزبان 
 گردد. مسئول استارت بايد با كميته مسابقات ارتباط داشته باشد و بعد از دريافت اشاره از طرف آنانمطمئن تجهيزات شروع 
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تقر كرده و سپس بر اساس مقررات، مراحل و فرايند شروع  ورزشكاران را در جاي خود مس ،مبني بر اين كه همه چيز آماده است
اين بر عهده مسئول استارت است كه با خيال آسوده مطمئن باشد لحظه استارت عاري از هر گونه  مسابقه را انجام مي دهد.

  پيشامد و مانعي پيش مي رود. 
خط شروع بياورد. از وظايف همترازكنندگان چك ) بايد با حداقل تاخير قايق ها را به alignerهمترازكننده/گان ( 7-4-10

همخواني ورزشكاران شامل لباس آنان، شماره پشت لباس و شماره قايق است. زبان انگليسي، زبان مورد استفاده در اين قسمت 
  است.

آنان مي شوند. اتوماتيك استفاده مي شود، همترازكنندگان در دو قايق جداگانه پشت خط استارت مستقر استارت اگر از سيستم 
  بايد بتوانند از قايق خودشان سيستم اتوماتيك را به راحتي ببينند. 

وقتي تمام قايق ها در يك خط و در جايگاه هاي خود قرار گرفتند، همترازكننده با باال بردن پرچم سفيد به استارتر عالمت مي 
  دهد كه آماده استارت مي باشند. اگر قايق ها در جايگاه هاي خود نباشند، همترازكننده پرچم قرمز را باال مي برد. 

  ده نمي شود، ممكن است محل استقرار همترازكنندگان تغيير يابد. اگر از سيستم اتوماتيك استارت استفا
وظيفه داور كورس آن است كه بر مطابقت كامل بازي ها با قوانين نظارت كامل داشته باشد. اگر در جايي از قانون  8-4-10

  تخلف شود، داور كورس سريعا اين تخلف را به كميته مسابقات گزارش مي دهد. 
ات تصميم مي گيرد ورزشكار/ان متخلف بايد اخراج شوند يا خير. در صورت نياز به ارائه يك گزارش تخلف از الف) كميته مسابق

قانون از طرف داور كورس، بايد پرچم قرمز را به همراه شماره خط نشان داده و قبل از شروع بازي بعدي، گزارش مكتوب را 
  سريع و قبل از اعالم نتايج آن بازي، تصميم خود را اعالم كند. اين موارد، كميته مسابقات بايد خيلي در ارائه دهد. 

  ب) اگر هيج تخلفي گزارش نشود، داور كورس پرچم سفيد را نشان مي دهد. 
متر، داور/ان كورس مسابقه را دنبال نمي كنند. دو داور كورس در قايق هاي موتوري قبل از خط  200ج) در رقابت هاي 

  ر كورس هم پشت خط پايان مستقر مي شوند. دو داواستارت مي ايستند. 
  داور كورس همچنين مي تواند از برج پايان و با فرمان مدير فني مسابقه را دنبال و داوري كند.

  د) او به هيچ عنوان نبايد در رويه بازي تداخل و مانعي ايجاد كند.
ه) در صورت بروز هر گونه تداخل يا مانع، داور كورس بايد حركت قايق ها را متوقف، پرچم قرمز را تكان داده يا از عالمت آژير 

استفاده كند تا تمامي قايق ها از پارو زدن باز ايستند. سپس قايق ها دوباره بايد به خط استارت بازگردند. داور كورس خيلي 
  ه كميته مسابقات گزارش مي دهد. سريع تخلف انجام شده را ب

 ICFداوران خط پايان درباره مسايل مربوط به ترتيب گذر ورزشكاران از خط پايان تصميم مي گيرند. در مسابقات  9-4-10
  ترتيب گذشتن از خط پايان توسط سيستم فوتوفينيش مشخص مي شود.

سرداور خط پايان بر اساس بين ويدئويي ثبت مي گردد. جايگاه ورزشكاران داخل قايق در زمان رسيدن به خط پايان با دور
اطالعات ثبت شده تصميم مي گيرد كه آيا ورزشكار به هنگام رسيدن به خط پايان در قايق خود بوده است يا خير و آن را به 

  كميته مسابقات گزارش مي دهد. 
ترتيب گذشتن ورزشكاران از خط پايان تصميم مي  در صورتي كه از سيستم فوتوفينيش استفاده نشود، داوران خط پايان درباره

  گيرند. اين داوران بايد در جاي قرار گيرند كه تمامي مسيرها در خط پايان به خوبي قابل رويت باشد. 
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 اگر داوران درباره جايگاه دو يا چند ورزشكار با هم اختالف نظر داشتند، در نبود سيستم فوتوفنيش، حداكثر آراء تصميم نهايي را
  مشخص خواهد كرد. چنانچه تعداد آراء مساوي بود، سرداور راي نهايي را صادر خواهد كرد.

زماني كه از سيستم فوتوفينيش استفاده نشود، داوران خط پايان مسئول ثبت زمان ها هستند. اين كار به وسيله كورنومتر يا هر 
  وسيله مناسب ديگر انجام مي گيرد. 

  ان است كه اطمينان يابد سيستم زمان گيري صحيح كار مي كند. اين بر عهده سر داور خط پاي
  سرداور خط پايان بايد وظايف را ميان داوران خط پايان تقسيم كند.

خط پايان را از زمان در انتهاي هر بازي، بايد زمان هاي رسمي را با ديگر داوران خط پايان مقايسه كند و خيلي سريع سرداور 
  رداند. هاي به دست آمده مطلع گ

وقتي كه اين دو ساعت يك زمان مساوي را اندازه گيري نكرده  هر بازي بايد حداقل با دو عدد ساعت مختلف زمان گيري شود.
دكمه كورنومتر زماني بايد زده شود كه عالمت ديداري يا الكترونيكي از بخش استارت باشند، زمان طوالني تر ثبت مي شود. 

  دريافت شود. 
فوتوفينيش موجود باشد، نتايج جمع آوري شده توسط داوران خط پايان با نتايج فوتوفينيش مقايسه مي شود. وقتي كه سيستم 

  فيلم هاي ويدئويي جايگزيني براي فوتوفينيش نخواهد بود.
شروع هر رقابت، ترتيب استارت ها و جايگيري ورزشكاران در هر  مدير مسابقات، با راهنماييشخص اعالم كننده  10-4-10

  مسابقه را اعالم مي كند. بعد از اتمام هر رقابت نيز، نتايج توسط او اعالم مي گردد.
انجام مي دهند. هر داور بايد وسايل و تجهيزات مورد نياز خود براي  ICFداوران وظايف خود را مطابق با قوانين  11-4-10

بايد به انجام وظايفش را چك كرده و از صحيح و سالم بودن آن ها اطمينان يابد. در يك رويداد هر كمبودي كه پيدا شود، 
ند، مگر آن كه كميته مسابقات يا هيات سرداور و مدير مسابقات گزارش گردد. افراد متفرقه اجازه ورود به محدوده داوران را ندار

  ژوري به دنبال داوران يا داوران تيمي بفرستد تا مشكل را حل كنند.
داوران بايد داراي كارت و گواهي معتبر داوري بين المللي كانو سرعت يا داوري پاراكانو  ICFدر تمامي مسابقات  12-4-10

   باشند.
 ] قانون فنيداور بين المللي مسابقات  [ -11

  بايد مراحل ذيل را بگذراند: ICFيك داور پاراكانو/كانوي سرعت 
  امتحان:  1-11

 برگزاري امتحان -1

  برگزار مي گردد. ICF آموزشي اگر تعداد دانشجويان به حد نصاب برسد، امتحان رسمي در پايان يك سمينار رسمي
ينار و امتحان را بدهند. اين درخواست همراه يا فدراسيون هاي كشوري مي توانند درخواست برگزاري سمانجمن هاي قاره اي 

  موجود مي باشد. ICFبا درخواست ميزباني مسابقه است كه فرم هاي مربوطه آن روي سايت رسمي 
زمان آخرين مهلت آن با درخواست ميزباني مسابقه و درج در تقويم ساليانه منطبق است. تقويم برگزاري امتحانات همزمان با 

  نه مسابقات اعالم عمومي مي شود.انتشار تقويم ساليا
 منتخبين شركت در امتحانات -2
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  روز قبل از برگزاري امتحان، معرفي نمايند.  30تنها فدراسيون هاي كشوري مي توانند منتخبين خود را حداقل 
ارسال مي گردد. دفتر مركزي  ICFتكميل و به دفتر مركزي  ICFدرخواست ها بر روي فرم مخصوص موجود بر سايت رسمي 

ICF  .از اطالعات فرم ها يك بانك اطالعاتي تهيه كرده و ليست اسامي را به رييس كميته مي فرستد  
 مراحل امتحان -3

بعد از سمينار و كالس هاي آموزشي تئوري و عملي  ICFيك زير كميته متشكل از دو عضو منصوب شده از طرف كميته فني 
  لي اين امتحان را برگزار مي كنند. المل در يك رويداد بين

شوند به زبان انگليسي برگزار مي گردد و بر اساس ميزان معلومات  ICFامتحان براي اشخاصي كه مي خواهند داور مسابقات 
   و همچنين ميزان تجارب عملي ايشان است. ICF، قوانين و مقررات ICFايشان بر محتواي اساسنامه 

 ICFاگر شخصي امتحان را به يك زبان رسمي ديگر  بدهد يا در سمينار آموزشي شركت نكرده باشد، نمي تواند در مسابقات 
  داوري نمايد.

 كارت هاي داوري -4

فرستاده مي شود. در دفتر مركزي  ICFبعد از اتمام امتحان، مدير مربوطه گزارش رسمي امتحان را تهيه و به دفتر مركزي 
  ر و به فدراسيون هاي كشوري ارسال مي گردد. كارت ها صاد

شركت كنندگان در امتحان ممكن است بر اساس معيار مشخص شده توسط فدراسيون قاره اي خود يا معيار مورد نظر رييس 
  نمره قبولي را كسب كرده باشد.  ICFكميته فني 

مجدد سمينار آموزشي، دوباره در يك امتحان جديد كساني كه فقط در سطح قاره اي تاييد مي شوند، مي توانند بدون گذراندن 
، نمره قبولي را كسب كرده باشد، بايد قبل از معرفي براي مسابقات ICFاما اگر شركت كننده بر اساس معيار شركت نمايند. 

  قهرماني جهان، چهار سال در سطح قاره اي تجربه كسب كند.
 اعتبار كارت ها و تمديد آن -5

ها بر اساس معيار روساي فني است. اگر كارت هاي داوري منقضي شده يا گم شده يا از بين رفته باشد، امتبار و تمديد كارت 
  يورو براي صدور مجدد آن اخذ مي گردد. 20مبلغ 

  مسئوليت هاي مالي 2-11
  فدراسيون هاي كشوري مسئول بخش مالي داوان خود (قبل و بعد امتحان) مي باشند. 

يورو بپردارند. فاكتور  20هر يك از منتخبين خود كه مي خواهند در امتحان شركت كنند، مبلغ فدراسيون كشور بايد براي 
  مربوطه در پايان سال به فدراسيون هاي كشوري ارسال مي گردد.

بايد هزينه هاي شركت در سمينار آموزشي و امتحان را شامل هزينه هاي اقامت و بليط پوشش فدراسيون كشوري مربوطه 
  يون هاي كشوري مي توانند برخي هزينه ها و مخارج شركت كنندگان خود را نيز متقبل شوند.دهد. فدراس

  ICFانتخاب و انتصاب داور براي رويدادهاي  3-11
  هستند. ICFفقط فدراسيون هاي كشوري مسئول انتخاب داوران براي رويدادهاي 
  د است.آخرين مهلت ارسال پيشنهادات اول ژانويه همان سال برگزاري رويدا
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و رييس كميته فني فرستاده مي شود. رييس كميته فني ليست هاي جمع آوري شده را براي  ICFنام منتخبين به دفتر مركزي 
  ارسال مي كند. ICFانتخاب نهايي داوران رسمي به هيات مديره 

 ]قانون كليدعوت نامه ها [ -12
  شامل اطالعات ذيل باشد:محتواي يك دعوت نامه جهت حضور در يك مسابقه بين المللي بايد 

 زمان و مكان مسابقه 

 جايگاه و برنامه ريزي كورس ها 

 كالس ها و مسافت هاي رقابت ها 

 زمان شروع و زمان ادامه رقابت ها 

 حداقل عمق آب 

 .خطاب نامه تاييد حضور بايد به چه كساني باشد 

  روز قبل از شروع مسابقات باشد.  14آخرين مهلت ارسال تاييد حضور. اين تاريخ بايد حداكثر 

 شرايط/مقررات حضور در بازي ها 

  تا حد ممكن، جدول رقابت ها بايد منطبق با مسابقات قهرماني جهان باشد. 2-12
  اين دعوت نامه ها بايد دو ماه قبل از شروع مسابقه ارسال شده باشند.  3-12

 ]قانون كليثبت نام [ -13
ثبت نام و ورود به يك مسابقه بين المللي فقط بايد از طريق فدراسيون كشوري و مطابق با قوانين مندرج در دعوت نامه  1-13

  باشد. 
  اما محتواي فرم ثبت نام بايد متشكل از اطالعات درخواستي ذيل باشد: 2-13

 ي باشند.نام باشگاه يا فدراسيوني كه ورزشكار/ان عضو آن م 

 .ماده هايي كه ورزشكاران مي خواهند در آن شركت نمايند 

  .پاسپورت يا كارت شناسايي ورزشكار نيز نام و نام خانوادگي ورزشكاران به همراه تاريخ تولد و كشور محل اقامت
 ممكن است درخواست شود.

 .ديگر اطالعات مشابه براي ثبت نام، در صورت موجود بودن 

 كننده عالوه بر ورزشكاران اصلي خود مي توانند به تعداد نامحدود ورزشكار جايگزين براي هر  فدراسيون هاي شركت
 رقابت ثبت نام نمايند.

  اطالعات ثبت نام بايد به صورت مكتوب ارسال گردد ( از طريق آنالين، نامه، فاكس، ايميل و غيره). در صورت
اختالف و تفاوت در اطالعات ارسالي، اطالعاتي مورد قبول است كه روي سربرگ فدراسيون و/يا با امضاء فرستاده 

 شده باشد. 

 ود.اطالعات ارسالي بعد از زمان مقرر پذيرفته نمي ش 

  وقتي مراحل ثبت نام تمام شد، فدراسيون رنگ پوشش ورزشكاران خود را انتخاب مي كند و تا آخر مسابقات اين
 رنگ قابل تغيير نمي باشد.
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 و فينال ها )heat( دورهاي مقدماتي -14

شركت كنندگان به  اگر تعداددر بازي ثبت نام كرده باشند.  Va’aقايق كاياك يا  3براي برگزاري يك رقابت بايد حداقل  1-14
در هر دور مقدماتي و در فينال نبايد بيش  Va’aگونه اي است كه نياز به برگزاري دور مقدماتي باشد، تعداد قايق هاي كاياك يا 

  عدد باشد.  9از 
  تقسيم ورزشكاران براي دور مقدماتي از طريق قرعه كشي مشخص مي شود. 2-14
ي توانند در مرحله فينال حضور يابند، اگر بيشتر از اين تعداد براي حضور در كل م Va’aقايق كاياك يا  9يا  8تعداد  3-14

  رقابت ها به شكل ذيل ثبت نام كرده باشند:
  به شكل سيستمي:

  مراجعه كنيد. "A1" , "A2"ورزشكار (تيم) به طرح  18تا  10براي 
  مراجعه كنيد.B/2" و  "B/1"ورزشكار (تيم) به طرح 27تا  19براي 
 مراجعه كنيد. "C/2" و "C/1"ورزشكار (تيم) به طرح  36تا  28براي 

  مراجعه كنيد. "D/2" و "D/1" ورزشكار (تيم) به طرح 45تا  37براي 
  مراجعه كنيد. "E/2" و "E/1"ورزشكار (تيم) به طرح  54تا  46براي 
  مراجعه كنيد. "F/2" و "F/1"ورزشكار (تيم) به طرح  63تا  55براي 
  مراجعه كنيد. "G/2" و "G/1"ورزشكار (تيم) به طرح  72تا  64براي 

زماني است كه  Cقايق در آن مسابقات شركت كرده باشند و فينال  18فقط زماني برگزار مي شود كه بيش از  Bفينال  1-3-14
  قايق ثبت نام كرده باشند.  36بيش از 

دورهاي مقدماتي در يك رقابت نبايد بيش از يك باشد. اگر به هنگام قرعه كشي، اختالف ميان تعداد ورزشكاران در  4-14
  تعداد ورزشكاران در دورهاي مقدماتي مختلف باشند، در دورهاي مقدماتي اوليه بايد تعداد بيشتري ورزشكار حاضر شوند.

ل محروم مي مقدماتي شركت نكند، از شركت در ديگر رقابت ها و فينادر يك دور  بر خالف دستور،هر ورزشكاري كه  5-14
  گردد.

تركيب يك تيم كه براي مرحله نيمه نهايي يا نهايي انتخاب شده، نبايد تغيير كند. تمامي رقابت ها بايد در يك امتداد  6-14
  آب برگزار گردند. 

  اگر عرض آب به گونه اي باشد كه امكان استارت همزمان را ندهد، از استارت با فاصله مي توان استفاده كرد. 7-14
 قبول ثبت نام شدگان و برنامه ريزي -15

  ساعت بعد از تاييد بايد پاسخ داده شوند. 48درخواست هاي ثبت نام تا  1-15
كميته برگزاري ثب نام ها را بر اساس شروط و قوانين شركت تاييد مي كند. بنابراين كميته برگزاري چنانچه يك ثبت  2-15

  از قبول ان امتناع نمايد. نام بر اساس شروط انجام نشده باشد، مي تواند 
بايد برنامه بازي ها به همراه نام و كشور شركت كنندگان و نتايج قرعه كشي  regattaمانده به اولين مسابقه  24قبل از  3-15

  در دسترس همگان باشد.  regattaدر محل كورس 
  سرپرستان تيم 4-15
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تهاي مسابقات با سرداور و كميته برگزاري در تماس باشند، اما نبايد سرپرستان تيم بايد به نمايندگي از تيم خود از ابتدا تا ان
  اختاليل در كارهاي مسئولين ايجاد نمايند.

دقيقه قبل از شروع جلسه سرپرستان به طور مكتوب  30سرپرستان تيم هرگونه تغيير يا پيشنهاد در رابطه با مسابقات را بايد 
  ارائه نمايند.

  م براي ارائه اعتراض يا فرجام خواهي بر اساس قوانين هماهنگ خواهند بود.در صورت لزوم، سرپرستان تي
  جلسه سرپرستان تيم ها 1-4-15

ساعت قبل از شروع اولين رقابت، جلسه سرپرستان تشكيل مي شود. در اين جلسه نام سرپرستان تيم قرائت مي  12حداقل 
ها توضيح مي دهد كه بايد هماهنگ با زمان مسابقه باشد. و ديگر هماهنگي  regattaشود. كميته برگزاري درباره كورس 

  سرداور برنامه مسابقه را توضيح داده و درباره هرگونه تغيير در ثبت نام ها سوال مي كند.
 ]قانون كلي[ تغيير در ثبت نام ها و كناره گيري از مسابقات -16

هر ورزشكاري كه جضورش در ليست نهايي كشور خود ثبت شده مي تواند با هر فردي از هر ماده اي (كاياك   1-16
زنان/مردان) جايگزين شود. اين جا به جايي بايد به صورت مكتوب حداقل يك ساعت قبل از اولين رقابت  Va’aزنان/مردان يا 

  آن رويداد به سرداور ارائه گردد. 
  يك ثبت نام انجام شده، نهايي بوده و هيچ جايگزيني از ورزشكاران ديگر نمي تواند داشته باشد.كناره گيري از  2-16

 ]قانون كليتغير در توالي مسابقات [ -17
توالي رقابت ها كه در دعوت نامه درج شده و فواصلي كه ميان رقابت ها در برنامه مسابقات تعيين شده، بر عهده كميته  1-17

ري در اين بخش مجاز نمي باشد مگر آن كه مديران تيم هاي مربوطه يا نمايندگان كشوري حاضر در هيچ تغييبرگزاري است. 
  مسابقات رضايت خود را اعالم دارند.

 ]قانون كليكورس ها [ -18
  متر) 200كورس ها (

خط) و  9ن (با براي رويدادهاي بين المللي، مسابقات قهرماني قاره اي مسابقات قهرماني جها ICFدر كورس استاندارد  1-18
خط) بايد شرايط مسابقه براي تمامي شركت  8براي مسابقات انتخابي قاره اي بازي هاي پارالمپيك و بازي هاي پارالمپيك (در 

كنندگان در خط هاي جداگانه و موازي و مسافت هايشان، مساوي و طبق عدالت باشد. براي بازي هاي پارالمپيك، مسابقات 
 در شده مشخص فني، كورس استاندارد بايد با تجهيزات و وسايل ICFقات جهاني و رويدادهاي انتخابي پارالمپيك مساب

  . باشد شده تجهيز "قهرماني مسابقات براي ICF كتابچه"
به منظور طبقه بندي به عنوان كورس قهرماني، اطالعات كورس مربوطه بايد به صورت مكتوب توسط درخواست كننده  2-18

به رييس كميته پاراكانو ارائه شده و هزينه هاي آن بر عهده فدراسيون مربوطه است و سپس توسط كارشناسان مورد تاييد 
مي تواند برخي الزامات را براي برگزاري مسابقات جهاني، بازي هاي  ICFكميته پاراكانو تصويب مي گردد. هيات مديره 

 (يا كميته ICFمديره در نظر بگيرند. هيات  ICFپارالمپيك مسابقات انتخابي پارالمپيك بازي هاي منطقه اي يا رويدادهاي 
  اعمال نمايند.  مسابقات قهرماني در صورت لزوم در مسابقات چند رشته اي يا ديگر برخي استثنائات را پاراكانو) مي توانند

  ) Layoutطرح بندي (
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ساعت قبل از شروع رقابت ها، كورس هاي مسابقه بايد اندازه گيري شده و به وسيله پرچم هاي قابل رويت كه  5حداقل  3-18
توسط يك مساح مستقل انتخاب شده اندازه گيري مي ها سوار مي شوند، عالمت گذاري مي گردد. طول كورس  buoysروي 

شود و سپس توسط كميته برگزاري يك طرح تاييد شده و صحيح ارائه مي گردد. اين طرح بايد در هر زماني توسط سرداور 
   براي بازبيني مجدد در دسترس باشد. 

اين خط ها محدوده بيروني كورس را قطع هر دو خط شروع و پايان بايد به وسيله پرچم هاي قرمز رنگ در نقاطي كه  4-18
  مي كند، عالمت گذاري گردند. خطوط شروع و پايان بايد در زاويه هاي مناسب و صحيح با كورس باشند.  

  خط تشكيل شده است.  9كورس مسابقات حداكثر از  5-18
  متر عرض، در خطي مستقيم و بدون هيچ مانعي باشد. 9هر خط بايد حداقل 

  متر تعبيه شود. 2مي كورس بايد حداقل عمق آب در تما
متر باشد. آخرين  25ها نبايد بيش از  buoyو اجسام شناور از هم تفكيك مي شوند. فاصله ميان  buoysخطوط به وسيله 

buoy  شماره گذاري مي گردند. اين شماره گذاري از چپ به راست است و بايد از برچ پايان به خوبي  9ها از شماره يك تا
ورزشكار متناظر كه در حال گذر از آن هستند، باشد و  8هاي شماره گذاري شده بايد در دست راست  buoyديده شود. اين 

  ها بايد بين يك متري تا دو متري پشت خط پايان قرار داده شود. buoyد. ورزشكار بتواند به راحتي اين شماره ها را ببين
شماره گذاري خطوط مي تواند برعكس شود، يعني از راست به چپ، تا بدين گونه زماني كه بازي ضبط تلويزيوني دارد،  6-18

  ه باشد. ليست ورزشكاران و شماره هايشان با آنچه در مسابقه دارد مشاهده مي شود، همخواني داشت
و تعداد كورس هاي غير استاندارد ممكن است پارامترهاي متفاوت داشته باشد، به طور مثال عرض كورس، عمق آب  7-18

buoy  متفاوت باشد. همچنين كورس مي تواند در آب هاي رودخانه اي برگزار گردد.ها  
   انجام گيرد.(در يك جا) دورهاي مقدماتي و فينال ها بايد در يك آب 

 ]قانون فني[  ورزشكار و قايقاختصاص شماره به   -19
بايد داراي يك صفحه افقي غير شفاف باشند، با زمينه سفيد كه شماره سياه رنگ  Va’aتمامي قايق هاي كايايك و  1-19

 25سانتيمتر ارتفاع و  15اين شماره هاي روي صفحه بايد روي آن مشخص باشد، اين شماره، شماره خط را نشان مي دهد. 
  ميليمتر ضخامت داشته باشد. 

   در عقب قايق يا در امتداد آن نصب گردد. اين صفحات بايد در خط مركزي 2-19
  سانتيمتر است. 20در  18سايز صفحه  1-2-19
چنانچه فدراسيون شماره هاي پشت لباس ورزشكاران توسط فدراسيون ملي كشور بركزار كننده تهيه مي شود و  2-2-19

الزم بداند، اين شماره جلوي پيراهن ورزشكار قرار مي گيرد. عنوان يا نام اسپانسر اصلي در طرف جلو به همراه ميزبان بخواهد و 
  شماره نصب مي گردد. 

 ]قانون فنيفرامين (راهنمايي ها) براي رقابت كنندگان [  -20
اطالعات ذيل را به صورت مكتوب دريافت  regattaساعت قبل از شروع  5هر يك از سرپرستان تيم ها بايد حداقل  1-20

  كنند:
 اطالعات كامل كورس ها و عالمت گذاري هاي آن 

 زمان شروع 
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 خط شروع 

 خط پايان 

 شماره مسابقه ورزشكاران 

 نوع كنترل قايق 

 زمان و محل مراسم اعطاء مدال 

 ]قانون فنيوسايل نيرو محركه [ -21
  تيغه به جلو رانده شود.قايق هاي كاياك فقط بايد به وسيله پاروهاي دو  1-21
  فقط بايد به وسيله پاروهاي يك تغيه به جلو رانده شود. Va’aقايق هاي  2-21

  پاروها به هيچ عنوان نبايد به قايق ثابت وصل شده باشند.
 ]قانون فنياستارت [ -22

 100دقيقه قبل از شروع رقابت خود بايد روي آب در منطقه شروع باشند. منظور از منطقه شروع، تا  5ورزشكاران حداقل  1-22
متري پشت خط شروع است. دو دقيقه قبل از زمان شروع رقابت، قايق هاي شركت كننده بايد در خط هاي مشخص شده خود 

  مستقر شوند. 
  قه شروع باشند تا استارت به آرامي و راحتي انجام گيرد.ورزشكاران بايد سر وقت در منط 2-22
  زمان استارت به دليل غايب بودن ورزشكار به تعويق نمي افتد. 3-22
چنانچه ورزشكاري با دستور استارت آغاز نكند و دليل موجهي هم براي كميته مسابقات نداشته باشد، از تمامي مسابقات  4-22

regatta  .ري كه دير به خط استارت بيايد، به عنوان كناره گيري عامدانه از بازي ها تلقي شده و بر ورزشكااخراج مي گردد
  اساس اين قانون از بازي ها اخراج مي شود. 

ورزشكاران در جايگاه هاي مشخص شده خود قرار مي گيرند به گونه اي كه زماني كه استارتر عالمت شروع را مي دهد،  5-22
ارت قرار گيرد. چنانچه از سيستم استارت اتوماتيك استقاده شود، ورزشكار به گونه اي در خط گمان قايقشان روي خط است

استارت قرار مي گيرد كه كمان قايق روي ماشين ابزار استارت قرار گيرد. وقتي تمامي قايق ها در جاهاي خود استقرار يافتند، 
  مسئول همترازي پرچم سفيد خود را باال مي برد. 

و كار را به دست مسئول  مي دهد "ايست"ببيند، دستور ئول استارت اشكالي در خط ايستادن ورزشكاران اگر مس 6-22
  همترازي مي سپارد تا دوباره خط ها را مرتب نمايد.

. در مي تواند شليك يك تير يا يك عالمت صوتي بلند باشد) ”Go“ مي باشد ( ”Ready – Set ‐ Go“فرامين شروع  7-22
ورزشكاران پاروها را به حالت شروع پارو زدن در  ”Set“در دستور ورزشكاران پاروهاي خود را آماده مي كنند.  ”Ready“دستور 

يك خطاي صورت دهند، در غير اين  حركتورزشكاران در اين مرحله نبايد پاروهاي خود را به جلو دستان خود نگه مي دارند. 
زماني كه مسئول استارت از اين قايق ديگر اجازه حركت و استارت براي مسابقه را ندارد.  تلقي مي گردد. "استارت اشتباه"

صادر مي گردد (يا آن كه از شليك يك تير يا از يك صداي بلند ” Go“جايگيري صحيح رقابت كنندگان مطمئن شد، دستور 
د واكنش نشان دهند و از هر گونه پيش بيني از خو” Go“استفاده مي گردد). رقابت كنندگان فقط بايد بعد از عالمت/فرمان 
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را دريافت كرده ” Go“براي حركت بپرهيزند. ورزشكاران فقط زماني شروع به حركت دادن پاروها مي كنند كه عالمت/فرمان 
  باشند. 

ران به ورزشكابه هنگام وقوع يك استارت اشتباه، مسئول استارت بايد سريعا به وسيله يك صداي بلند عالمت دهد.  8-22
محض شنيدن اين عالمت بايد سريعا از پارو زدن باز ايستاده و از دستورات مسئول استارت براي يك شروع جديد تبعيت نمايند. 

قبل از اين شروع جديد، مسئول استارت بايد ورزشكار/ان خاطي براي آن استارت اشتباه را معرفي كرده و به آنان اخطار دهد. 
ران دوباره يك استارت اشتباه صورت گرفت، قايق مربوطه از دور مسابقه حذف شده، بايد سريعا چنانچه توسط همان ورزشكا

  محوطه استارت و كورس را ترك كند. 
در پي وقوع يك پيشامد غير مترقبه دستور استارت مجدد بدهد، به طور مثال ناقص مسئول استارت همچنين مي تواند  9-22

بقه. در چنين مواردي، همان صداي بلند به عنوان عالمت نواخته مي شود. چنانچه خرابي كاركردن يكي از تجهيزات شروع مسا
گفته شد، به ورزشكاران  22-8يكي از تجهيزات استارت به دليل خطا و استارت اشتباه يك قايق باشد، همان طور كه در قانون 

گفته شد. اما  22-9ده باشد، همان طور كه در قانون آن قايق اخطار داده مي شود. اگرچه آن قايق هنوز خط استارت را رد نكر
  اگر خرابي دستگاه استارت به دليل استارت اشتباه يك قايق نباشد، هيچ جريمه اي در نظر گرفته نخواهد شد. 

 مسئول استارت بعد از اطمينان و تاييد صحت تمامي جوانب، دستور شروع رقابت را صادر مي كند. او درباره هر گونه 10-22
  اخراج قايق گزارشي مكتوب تهيه كرده و به سرداور ارائه دهد. 

 ]قانون فنيپاروزدن در كورس مسابقه [  -23
ورزشكاران بايد از زمان حركت از خط استارت تا خط پايان تمامي اطراف قايق خود را در شعاع چهار متري از مركز خط  1-23

مي تواند از اين محوطه چهار متري بيرون برود. در صورت هر گونه انحراف، قايق  Va’aاز قايق  Amaخود نگه دارند. بخش 
به قايق ديگري نزديك بايد فورا به اين محوطه  مركزي خط خود باز گردد. هيچ قايقي نبايد در هيچ جهتي كمتر از پنج متر 

  ق ديگر. شود، يعني لبه بااليي ديوار دو قايق يا كمان جلوي قايق با قسمت عقب يك قاي
  از مركز خط خود منحرف شده و سريعا بازنگردد، اين قايق از دور مسابقات حذف مي گردد.اگر قايقي  2-23
  قايق هايي كه از خط خود خارج مي شوند، از دور مسابقه اخراج مي گردند.  3-23
  ن به وجود نخواهد آمد. براي شروع مجدد هيچ تغييري در تركيب ورزشكاراچنانچه يك بازي باطل اعالم شود،  4-23
  چنانچه قايقي واژگون گردد، ورزشكاران آن قايق از دور بازي حذف مي گردند. 5-23
داور حق متوقف كردن يك استارت صحيح را دارد، چنانچه متوجه شود يك مانع پيش بيني نشده به وجود آمده است.  6-23

وتي نشان مي دهند. در اين صورت ورزشكاران سريعا دست از اين نوع توقف را داوران كورس با يك پرچم قرمز و عالمت ص
  پارو زدن كشيده و منتظر دستورات بعدي مي مانند. 

  اگر پاروي ورزشكار شكسته شود، او نمي تواند از همكار خود درخواست يك پارو جديد كند. 
 ]قانون فني[ Wash Ridingمسابقه و وارد شدن به محل  -24

متفرقه يا كمك گرفتن از هر طريقي از قايق ها يا اشخاصي كه در مسابقه حضور ندارند، ممنوع مي وارد شدن افراد  1-24
  باشد.

در زمان جريان يك مسابقه، افرادي كه جزو ورزشكاران شركت كننده آن رقابت نيستند، نبايد قسمتي يا تمامي مسير  2-24
  باشند. buoysگذاري شده  كورس را با ورزشكاران طي نمايند، حتي اگر خارج محل عالمت
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  ]قانون فنيخط پايان [  -25
يك قايق زماني رقابت خود را به پايان رسانده كه قسمت منحني قايق از خط پايان گذشته است، در حالي كه تمامي  1-25

خط و بر ورزشكاران در قايق حضور داشته باشند. داوران خط پايان نتايج مسابقه را بر اساس ترتيب قايق هاي وارد شده به 
  اساس قوانين مشخص مي كنند. 

چنانچه تعداد دو يا بيشتر قايق به طور همزمان از خط پايان بگذرند، در مرحله فينال يك امتياز مساوي مي گيرند.  2-25
 ، قوانين ذيل اعماليك بازي چند نفر برنده شوند و در آن بازي بايد افراد صعود كننده به دور بعدي مشخص شونددر چنانچه 

  مي شود: 
الف) زماني كه تعداد خط كافي براي دور بعدي وجود داشته باشد، به وسيله قرعه كشي مي توان مشخص كرد هر قايق به كدام 

  يا صفر استفاده كرد. 10رقابت برود. در صورت امكان، مي تواند از خط هاي 
ان قايق ها با نتايج مساوي در انتهاي رقابت هاي ب) چنانچه تعداد خط كافي وجود نداشته باشد، مي توان يك مسابقه مجدد مي

  آن روز يا ميانه برنامه بازي ها برگزار كرد. 
چنانچه سيستم فوتوفينيش تاييد چنانچه در مسابقه مجدد باز هم چند برنده داشتيم، قرعه كشي برنده را مشخص مي كند. ج) 

ممكن است دو يا كرد دو قايق همزمان از خط پايان گذشته اند، بر اساس بهترين نتيجه قايق برنده اعالم مي شود. بنابراين 
   چند قايق مي توانند مقام اول، دوم، سوم و غيره را كسب كنند. 

  ]قانون فنيوظايف ورزشكاران بعد از اتمام بازي [  -26
  شكار بعد از اتمام بازي بايد كورس مسابقه را ترك كند و نبايد مخل برگزاري مسابقه بعدي شود.ورز 1-26
بايد فورا خود را به محل كنترل قايق معرفي ورزشكاراني كه توسط كميته مسابقه براي كنترل قايق انتخاب شده اند،  2-26

   نمايند.
و  ICFبايد مطابق با الزامات و قوانين مربوط به كنترل دوپينگ  چنانچه ورزشكاري براي كنترل دوپينگ انتخاب شد، 3-26

WADA  .اين كار انجام شود  
  ورزشكاران سه مقام برتر قبل از مراسم اعطاء مدال بايد در زمان و مكان مشخص شده حاضر باشند.  4-26
و بازي ههاي چند رشته اي، ورزشكاران بايد در مراسم اعطاء مدال لباس و يونيفرم مخصوص  ICFدر تمامي رويدادهاي  5-26

  فدراسيون كشوري خود را به تن داشته باشند. 
 ]قانون كلياخراج از مسابقات [  -27

مسابقه را نقض هر ورزشكاري كه از روش هاي ناجوانمردانه و غير منصفانه بخواهد مسابقه را ببرد، يا كسي كه قوانين  1-27
  كند يا  كسي كه با اعمال خود به روح و باطن قوانين احترام نگذارد، از ادامه بازي در آن رقابت محروم مي شود.

مسابقه را تمام كند در حالي كه آن قايق در زمان بازرسي مطابق قوانين  Va’aچنانچه ورزشكاري با قايق كاياك يا قايق  2-27
ICF دور آن مسابقه حذف مي گردد. نبوده، آن ورزشكار از  

  هرگونه رساندن كمك به ورزشكاران در طول مسابقه ممنوع است. 3-27
هيچ ورزشكاري نمي تواند با يك قايق ديگر در كنار يا در طول كورس مسابقه در حال حركت به هنگام يك مسابقه،  4-27

  باشد. 
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  ب شده، كمكي دريافت كند. هيچ ورزشكاري نبايد از طريق شي كه به طرف كورس پرتا 5-27
  هرگونه نقض قوانين و تخلفات ذكر شده در باال، منجر به اخراج ورزشكار مربوطه مي گردد.

د گردد. سرپرست تيم بايد ذكر دليل به صورت مكتوب تهيه و تايي اهرگونه اخراج بايد توسط كميته مسابقات سريعا ب 6-27
نرسيدن كپي تاييد اخراج به دريافت يك كپي از اين گزارش را تاييد كند و از زمان دريافت وقت اعتراض شروع مي شود. 

  سرپرست تيم به معناي بي اعتبار شدن اخراج نيست. 
خل انجام و روند نرمال يك مسابقه كميته مسابقات مي تواند از هرگونه رفتار مخرب مسئولين تيم يا ورزشكاران كه م 7-27

  شود، جلوگيري به عمل آورد. چنانچه اين اعمال تكرار شد، كميته مسابقات مي تواند او را از مسابقه اخراج نمايد.
 ]قانون كلياعتراض [ -28

سابقه به هرگونه اعتراض درباره ورزشكاران شركت كننده در يك مسابقه بايد تا يك ساعت قبل از شروع دور اول آن م 1-28
روز از برگزاري آن گذشته فقط زماني قابل قبول است كه  30اعتراض به مسابقه اي كه دست كميته مسابقات رسيده باشد. 

  اشخاص اعتراض كننده بتوانند ثابت كنند داليل اعتراض آنان بعد از يك ساعت مانده به دور اول مسابقات اتفاق افتاده است. 
  ارجاع گردند.  ICFم شده اند، بايد به همراه مبلغ مشخص شده (در ذيل) به هيات مديره اعتراضاتي كه دير اقدا 2-28

  دقيقه بعد از انتشار نتايج به كميته مسابقه برسند.  20اعتراضاتي كه در طول يك مسابقه به وجود مي آيند، بايد تا 
د از رويت و امضاء تاييد سرپرست تيم نسبت به دقيقه بع 20اعتراضي كه در طول يك مسابقه به وجود مي آيد، بايد تا  3-28

  متن تصميم گرفته شده براي تيم يا ورزشكارش، به دست كميته مسابقات برسد. 
يورو يا معادل آن به وجه رايج كشور ميزبان ارائه گردد. چنانچه  50كليه اعتراضات بايد به صورت مكتوب و به همراه  4-28

  اعتراض وارد بود و مورد قبول قرار گرفت، اين وجه مسترد مي گردد. 
بايد حاضر باشد يا از طريق زماني كه يك اعتراض درباره يك ورزشكار يا يك تيم بود، سرپرست تيم آن ورزشكار يا تيم  5-28

  يك گزارش مكتوب مطلع گردد.
 ]قانون كليفرجام خواهي [  -29

روز بعد از برگزاري يك مسابقه به تصميم كميته مسابقات  30ورزشكاران مي توانند از طيق فدراسيون كشوري خود تا  1-29
تصميم  ICFيورو است. هيات مديره  50برسانند. مبلغ چنين فرجام خواهي نيز  ICFاعتراض داشته و فرجام خواهي خود را به 

  نهايي را صادر خواهد كرد. 
 ]قانون كليمبارزه با دوپينگ [  -30

با اقدام به دوپينگ همان گونه كه در آيين نامه مبارزه با دوپينگ جنبش المپيك توضيح داده شده، ممنوع است. كنترل مبارزه 
  انجام مي گيرد.  ICFكميته پزشكي و مبارزه با دوپينگ  و با نظارت ICFقوانين كنترل مبارزه با دوپينگ دوپينگ مطابق با 

 ]قانون فنينتايج و ارائه گزارشات مربوطه [ -31
، دو كپي از ICFبعد از پايان مسابقات قهرماني جهان و بعد از پايان تمامي مسابقات بين المللي مندرج در تقويم ورزشي  1-31

  ارسال گردد.  ICFنتايج بايد به دفتر مركزي 
 ]قانون فنيكالسبندي [ -32
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قوانين و مقررات كالسبندي به صورت يك سند جداگانه منتشر مي شود و قسمتي از قوانين پاراكانو به حساب مي ايد.  1-32
  ين و مقررات فني پاراكانو اولويت خواهند داشت. چناچه اختالفي در قوانين كالسبندي و قوانين فني پاراكانو به وجود آيد، قوان

  بزرگساالنقوانين اختصاصي مسابقات قهرماني جهان  –فصل ششم 
  چنانچه قانوني را در اين بخش مشاهده نكرديد، لطفا به قوانين قبلي مندرج در فصل هاي يك و دو و سه مراجعه نماييد. 

 ]قانون كليانجام هماهنگي ها [ -33
 ICFو بر اساس قوانين پاراكانو  ICFزمان و مكان برگزاري مسابقات قهرماني جهان هر سال با توافق هيات مديره  1-33

  هستند مجاز مي باشد.  ICFهماهنگ مي شود. شركت در اين مسابقات فقط براي فدراسيون هاي كشوري كه عضو 
  ي تواند در كنار مسابقات كانو سرعت برگزار گردد.مدت زمان رقابت ها در دو تا چهار روز پياپي است و م 2-33
قاره  3از حداقل قهرماني جهان معتبر است كه حداقل شش فدراسيون در هر رويداد پارالمپيكي، زماني يك مسابقه  3-33

ماني لغو شركت داشته باشند. چنانچه در طول مسابقه برخي فدراسيون ها كناره گيري كرده يا حذف گردند، اعتبار مسابقه قهر
  نخواهد شد.

  رويدادهاي غير پارالمپيكي
فدراسيون كشوري در آن شركت داشته و در زمان استارت  6حداقل  يك مسابقه قهرماني جهان معتبر است كه برگزاري زماني

شده يا  اگر در طول مسلبقه برخي فدراسيون ها از دور مسابقه حذفدر مجموع حداقل نماينده از سه قاره حضور داشته باشند. 
  به پايان مسابقه نرسند، اعتبار آن مسابقه لغو نخواهد شد. 

 ]قانون فني] و [قانون كليبرنامه مسابقات [  -34
  ]قانون كليماده ذيل برگزار مي گردد: [ 12مسابقات قهرماني جهان در  1-1-34

  زنان و مردان:
KL1  200 متر  
KL2  200 متر 

KL3  200 متر 

VL1  200 متر 

VL2  200 متر 

VL3  200 متر 

    
  است. ICFتصميم درباره ترتيب برگزاري مواد بر عهده رييس كميته فني و  3-43 

 ]قانون فني[  دورهاي مسابقات ورزشكاران در سيستم تقسيم -35
و تحت نظارت رييس فدراسيون  ICFمراحل قرعه كشي براي اولين دور رقابت ها در هر كالس توسط يك نماينده از  1-35

  انجام مي شود. ميزبان يا نماينده آن 
  دورهاي مقدماتي طبق قوانين پاراكانو و با نظر گرفتن موارد ذيل است:ورزشكاران در تقسيم 

  سيستم تقسيم در فينال كه تعداد رقابت كنندگان نه نفر يا كمتر است:
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ورزشكار مسابقات قهرماني جهان قبلي است.  Cو  Bو  Aدورهاي مقدماتي بر اساس فينال هاي ورزشكاران براي تقسيم  2-35
تقسيم بندي مي شوند.  مقدماتيديگر ورزشكاران به وسيله قرعه كشي براي دور وارد مي شوند. به طور خودكار  27يا  18فينال 

در اين تقسيمات صورت گرفت، بعد از مشخص شدن  اگر هرگونه تغييري در جلسه سرپرستان به دليل تعداد كم ورزشكاران
  تعداد واقعي ورزشكاران و برنامه مسابقات، دوباره قرعه كشي انجام مي شود. 

  به راند بعدي راه مي يابند.  مقدماتيقايق ها بر اساس طراحي هر مسابقه، در هر دور  1-2-35
  ه دور فينال راه مي يابند و بقيه حذف مي گردند. از دور نيمه نهايي، قايق ها بر طبق طراحي مربوطه، ب 2-2-35
كميته مسابقات از طريق قرعه كشي بعد از آخرين دور هر مسابقه درباره يك طرح جانشين براي مرحله نيمه نهايي  3-2-35

  تصميم مي گيرد. 
مشخص مي گردد و تقسيم خط ها براي دورهاي نيمه نهايي و نهايي به طور خودكار بر اساس نتايج آخرين رقابت  4-2-35

نفرات برتر در خط هاي مياني جاگير مي شوند. اگر تمامي قايق ها به راند بعدي مسابقات راه يابند، دور نيمه نهايي برگزار نمي 
  مي شوند. شود. نتايج از طريق قرعه كشي مشخص 

  بود، نتايج از طريق قرعه كشي معين مي گردند.  4اگر در يك دور نيمه نهايي تعداد قايق ها كمتر از  5-2-35
  مراجعه نماييد.  14-3براي اطالع از سيستم طراحي نسبت ورزشكاران به قانون  3-35

 ]قانون فنيجدول زماني [ارسال دعوت نامه ها، ثبت نام و  -36
نوشته و منتشر مي  ICFدعوت به مسابقات قهرماني جهان توسط فدراسيون كشوري ميزبان و طبق قوانين و مقررات  1-36

  گردد. دعوت نامه ها حداقل سه ماه قبل از روز شروع اين مسابقات بايد اعالم رسمي شده باشد. 
  به اتمام برسد. روز قبل از اولين روز مسابقات بايد 45حداقل ثبت نام بر اساس تعداد: 

  روز قبل از اولين روز مسابقات بايد به اتمام برسد. 8ثبت نام بر اساس نام: حداقل 
  انجام شده باشد. ICFثبت نام فقط بايد از طريق مرجع عضو  1-2-36
  هر كشور در هر ماده حداكثر مي تواند دو ورزشكار ثبت نام نمايد. 3-36
يف (كالس پايين تر) نمي توانند در گروه ورزشكاران باالتر مسابقه دهند. (به طور ورزشكاران داراي قواي بدني ضع 1-3-36

  .مسابقه دهد) KL2نمي تواند در مواد  KL1مثال ورزشكار كالس 
وقتي كه در يك مسابقه مشخص شد يك ورزشكار كالسبندي شده بايد به كالس ديگري برود (كالسش تغيير كرد)،  2-3-36

نيز بايد تغيير يابد و اين ورزشكار اجازه دارد بدون در نظر گرفتن اطالعات ثبت نامي كه فدراسيون بنابراين كالس ثبت نامي او 
. در هر حال فقط يك ثبت نام سوم از يك فدراسيون اسب خود به رقابت بپردازدكشوري انجام داده، در كالس و ماده من

       پذيرفتني است. 
اگر در يك كالسبندي مشخص شد ورزشكار مربوطه واجد شرايط براي شركت در رقابت هاي پاراكانو نيست، از  3-3-36

  تمامي دورهاي مسابقه و شركت در مواد حذف مي گردد.
  در مسابقه شركت نمايند.  16-1و  13-2و  12زين مي توانند ثبت نام شوند و طبق قوانين افراد جايگ 4-3-36
منتشر شده بر روي سايت  ICFثبت نام براي شركت در مسابقات قهرماني جهان از طريق فرم هاي تهيه و تاييد شده  4-36

  ن رقابت درست مي شود.آنالين ثبت نام صورت مي گيرد. فرم هر مسابقه با توافق كميته مسابقات هما
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كليه ثبت نام ها بايد از طريق سايت آنالين كه توسط كميته برگزاري برنامه ريزي شده و به تصويب كميته فني رسيده  5-36
است، انجام شود. در هر حال فرم ثبت نام تهيه شده، پس از تكميل بايد از طريق سايت آنالين، يا ايميل يا فاكس ارسال گردد. 

  ست نويس پذيرفته نمي شود. فرم هاي د
فرم هاي ثبت نامي كه دير ارسال شوند يا بر روي فرم رسمي نباشند، مورد قبول نمي باشند. كناره گيري يك قايق فقط  6-36

روز مانده به اولين روز رقابت قابل قبول است. اگر قايقي در زمان استارت حاضر نشود و ورزشكارانش داليل قابل قبول و  5تا 
  ه باشند، ورزشكاران مربوطه از تمامي دور مسابقات حذف مي گردند. مورد تاييد كميته مسابقات نداشت

و  مقدماتيحداقل يك ماه قبل از اولين روز شروع مسابقات قهرماني جهان، جدول زماني شروع هر رقابت (دورهاي  7-36
   فينال ها) و نام فدراسيون هاي ثبت نامي در هر رقابت بايد به هر يك از فدراسيون ها ارسال شود.

  ، يك جدول زماني حاوي اطالعات ذيل بايد منتشر گردد:حداقل سه روز مانده به شروع مسابقات 8-36
  و فينال ها) مقدماتيالف) زمان شروع هر رقابت (دورهاي 

 مقدماتياست نام هر شركت كننده در هر دور  مقدماتيب) نام و مليت شركت كنندگان در هر رقابت (اگر نياز به برگزاري دور 
  آغازين بايد مشخص شود). 

 ]قانون فنيهيات ژوري، كميته مسابقات و مسئولين [  -37
  مديريت اصلي يك مسابقه قهرماني جهان بر عهده هيات ژوري است. 1-37
  اين افراد را منصوب مي كنند. ICFهيات مديره  كهنفر مي باشد  5هيات ژوري متشكل از  2-37
س هيات ژوري منصوب مي گردد. يكي ديگر از اين افراد مدير فني است و مابقي بر يكي از اين افراد به عنوان ريي 1-2-37

  معرفي مي شوند.  ICFو با پيشنهاد كميته كانو سرعت براي تاييد به هيات مديره  37-4اساس قانون 
برگزار مي شود و ديگر  ICFمسابقات قهرماني جهان تحت دستورات مدير فني منصوب شده توسط هيات مديره  2-2-37

  با او همكاري مي كنند. 37-4و  37-3مسئولين بر اساس قوانين 
در يك مسابقه قهرماني جهان، كميته مسابقات متشكل از سه داور داراي كارت معتبر داور رسمي بين المللي است. به  3-37

  ين سه نفر از كميته فني انتخاب مي شوند. سرداور ژوري مي گويند. عمدتا ا معاونسرداور ژوري و اين سه نفر سرداور، 
  مي كنند عبارتند از: انجام وظيفهتعداد مسئولين (به غير از ژوري و كميته مسابقات) كه در مسابقات قهرماني جهان  4-37

 مدير مسابقه: يك نفر 

  :نفر 3مسئول استارت 

  :نفر 2مسئول همترازي 

  :نفر 6داوران كورس 

  :نفر 4داوران خط پايان 

 نفر 6ترل كنندگان قايق ها: كن 

 مسئول پزشكي: يك نفر 

  است: ICFهزينه هاي مسافرت براي مسئولين فني بين المللي ذيل بر عهده  5-37
 سرداور ژوري: يك نفر 

 مدير مسابقه: يك نفر 
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 معاون سرداور ژوري: يك نفر 

  :نفر 3مسئول استارت 

  :نفر 2مسئول همترازي 

  :نفر 6داوران كورس 

  نفر 4پايان: داوران خط 

  :نفر 6كنترل كننده قايق ها 

 مسئول پزشكي: يك نفر 

معين مي گردد) تا از اين  CSPهر تيم شركت كننده در مسابقات بايد هزينه ثبت نام خود را بپردازد (اين مبلغ توسط كميته 
نفر مسئول فني بين المللي در اين مسابقات تامين گردد. هزينه اتاق و غذا براي تمامي مسئولين فني بين  26طريق هزينه 

  المللي اين مسابقات بر عهده كميته برگزاري است. 
  ز:حداقل تعداد كالسبند رسمي كه در اين مسابقات كالسبندي مي كنند عبارتند ا 6-37

 مدير فني پاراكانو: يك نفر 

 رييس كالسبندي: يك نفر 

  :نفر 2كالسبندان پزشكي 

  :نفر 2كالسبندان فني 

  توجه: كميته پاراكانو اين حق را دارد كه با زياد شدن تعداد ورزشكاران، تعداد كالسبندان را افزايش دهد.
 ICFگفته شد (به غير از مدير فني پاراكانو) بر عهده  37-6هزينه سفر تيم كالسبندي پاراكانو همان طور كه در قانون  7-37

  است.
هر تيم شركت كننده در مسابقات بايد هزينه ثبت نام خود را بپردازد تا از اين طريق هزينه كالسبندان حاضر در اين مسابقات 

  برگزاري است. تامين گردد. هزينه اتاق و غذا براي تمامي مسئولين كالسبندي در اين مسابقات بر عهده كميته 
  هزينه ها عبارتند از:

  يورو  تعداد افراد تيم
 100 نفر 4كمتر از 

  200  نفر 8كمتر از 
  300  نفر 12كمتر از 
  400  نفر 12بيش از 

  هزينه هاي سفر، هتل و غذا براي رييس فني پاراكانو بر عهده كميته برگزاري است. 8-37
 ]قانون فنيآن ها [و فواصل ميان (مقدماتي)  heatتعداد دورهاي  -38

  دقيقه باشد.  30نبايد كمتر از  ، دورهاي نيمه نهايي و فينال ها)heatفواصل ميان رقابت ها (دورهاي 
 ]قانون فنياستارت و تجهيزات مورد نياز [ -39



27 

به همراه بلندگوهاي مورد نياز در هر محل استارت در تمامي رقابت  ICFتعبيه يك سيستم استارت اتوماتيك مورد تاييد  1-39
  ها الزامي است. 

  بايد يك سيستم بلندگو تهيه كرده و در اختيار مسئول استارت قرار دهد.فدراسيون ميزبان  2-39
آن را رها خواهد در صورت لزوم، يك دستيار عقب قايق را نگه داشته و به محض شليك تير يا عالمت صوتي استارت،  3-39

  كرد.
و قابليت حركت آهسته  VCRبايد يك سيستم ويدئويي با دوربين/در مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك،   4-39

وجود داشته باشد تا استارت رقابت كنندگان را كنترل نمايد. اين نوارها يويدئويي تنها در اختيار مسئول در هر محل خط استارت 
  .استارت است

  برگزار مي شود. ICFمورد تاييد  ITمنحصرا توسط سيستم  ICFرويدادهاي  – ITسيستم  5-39
  است.  ICFتهيه اطالعات مورد نياز مندرج در كتابچه راهنماي مسابقات قهرماني كانو  ITوظيفه سيستم 
  موارد مورد نياز:

 به روز رساني دائمي برنامه مسابقات 

  از جلسه سرپرستانبه روز رساني اطالعات برگرفته 

  گروه بندي فوري قايق هاروند برگزاري مسابقات شامل 

 جدول مدال ها 

 (در صورت نياز) رده بندي امتيازات 

  آمارگيري (مانند تعداد رقابت ها، ورزشكاران، بهترين امتياز) براي مبادي كه نياز دارند، مانند رسانه هاي گروهي يا
 تماشاچيان

 م آنالين، معتبرسازي ثبت نام ها، ليست شروع، درج نتايج روي وب سايت)سيستم آنالين (براي ثبت نا 

  اين سيستم حداقل يك سال قبل از شروع مسابقه بايد آزمايش شود.
 ]قانون فنيدستگاه فتوفينيش و نگهدارنده زمان [ -40

گاه بايد بتواند زمان يك هزارم تهيه نمايد. اين دست ICFفدراسيون كميته برگزاري بايد دو دستگاه فتوفينيش مورد تاييد  1-40
ثانيه را ثبت كرده و در يك صدم ثانيه اطالع رساني نمايد. اختالف زماني پنج هزارم ثانيه يا كمتر يك نتيجه مساوي قلمداد مي 

با قابليت نشان دادن حركت آهسته كه  VCRيك سيستم ويدئويي به همراه دوربين/ .محاسبه مي گرددو فقط در فينال ها شود 
جايگيري هر ورزشكار را در قايقشان در خط پايان نشان ميدهد نيز بايد وجود داشته باشد (فيلم هاي ويدئويي جايگزيني براي 

  دستگاه فتوفينيش نيستند).
نيمه نهايي و فينال ها) يك  ،heatفدراسيون ميزبان مسابقات قهرماني بايد اطمينان يابد براي هر رقابت ( دورهاي  2-40

  دستگاه فتوفينيش وجود دارد. 
بايد تمامي شركت كنندگان در مسابقه كه به دور بعدي راه مي  و نيمه نهايي، دستگاه فتوفينيش heatدر دورهاي  1-2-40

  يابند را نشان دهد. 
  را نشان دهد. دستگاه فتوفينيش بايد مرحله پاياني تمامي شركت كنندگاندر دور نهايي،  2-2-40
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دستگاه فتوفينيش در درجه اول بايد در اختيار مسئول خط پايان، ر درجه دوم در اختيار كميته مسابقات و در درجه سوم  3-40
  در اختيار هيات ژوري باشد. 

دستگاه فتوفينيش بايد روي خروجي در صورتي كه دو يا سه قايق بسيار نزديك به هم از خط پايان بگذرند، يك كپي از  4-40
  صفحه اعالنات قرار گيرد. 

بايد تصميمات خود را با آخرين نتايج قطعي برگرفته از دستگاه فتوفينيش مطابقت مسئول خط پايان و كميته مسابقات  5-40
  نمايند. نتايج هر رقابت بايد به تاييد نهايي كميته مسابقات برسد.

بازي هاي پارالمپيك از دستگاه نگهدارنده جداگانه استفاده نمي شود. اگر اين دستگاه  در طي مسابقات قهرماني جهان و 6-40
  الكترونيكي نصب شده در خط پايان اشتباه كار كند، زمان بايد دستي گرفته شود.

 ]قانون فني[ كنترل قايق ها و تجهيزات مربوطه  -41
ن را بازرسي مي كند. قايق ها و تجهيزات ورزشكاراص با وسايل مخصوكنترل قايق ها مسئول قبل از شروع مسابقات،  1-41

پس از اتمام بازرسي، مسئول كنترل قايق و سرپرست تيم گزارش مربوطه را امضاء مي كنند. كميته برگزاري به همين منظور 
ك فرايند استاندارد دو ابزار تاييد شده براي وزن كشي و اندازه گيري تهيه كرده است. براي كنترل قايق ها و تجهيزات بايد از ي

  پيروي كرد. 
  استفاده از يونيفرم و متحدالشكل بودن  2-41

  هر يك از شركت كنندگان بايد با يونيفرمي كه در زمان ثبت نام بر اساس تعداد مشخص كرده، در مسابقات حاضر شود.
  سه نوع كنترل قايق وجود دارد: 3-41

  قايق)الف) كنترل قايق قبل از مسابقات (اولين بازرسي 
قبل از شروع دوره مسابقات، هر فدراسيون شركت كننده بايد تمامي قايق هاي خود را كه مي خواهد در مسابقات قهرماني 

  جهان شركت دهد، به اين مرحله بازرسي بياورد.
  )ID/Polyox(كنترل  polyoxكنترل بخش شناسايي و ب) 

بگذرند. مسئولين  polyoxا بايد از مرحله بازرسي شناسايي و دقيقا قبل از شروع يك رقابت، تمامي ورزشكاران و قايق ه
يي هويت، شماره لباس، شماره قايق، يوتيفرم و متحدالشكل بودن آن را كنترل خواهند كرد. همچنين مربوطه مدارك شناسا

 8-4ه يا بنا بر قانون آنان مسئول تجهيزات يا مواد اضافي روي قايق ها هستند كه به نوعي براي ورزشكار برتري به وجود آورد
  استفاده از آن ممنوع باشد. 

  چنانچه قايقي در اين مرحله حاضر نبوده و كنترل نشود، مسئولين مربوطه بايد به كميته مسابقات اطالع دهند. 
  ج) مرحله كنترل قايق ها بعد از مسابقات (دومين بازرسي قايق)

  .اين مرحله دقيقا بعد از اتمام رقابت انجام مي گيرد
 ]قانون كلي[فرجام خواهي در طي مسابقات  -42

يك فرجام خواهي در قبال يك تصميم كميته مسابقات بايد به صورت مكتوب خطاب به رييس هيات ژوري نوشته شده  1-42
بعد از دقيقه  20يورو (يا معادل آن به واحد پول كشور ميزبان) ارسال گردد. اين فرجام خواهي بايد حداكثر  50و به همراه مبلغ 

اگر صحت  دريافت مكتوب تصميم توسط سرپرست تيم بر عليه ورزشكار/تيم او و امضاء آن، به دست رييس هيات ژوري برسد.
  فرجام خواهي تاييد و مورد قبول واقع شد، اين مبلغ عودت داده مي شود.
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  تصميم هيات ژوري، تصميم نهايي خواهد بود. 2-42
 ]قانون كلي[مراسم اعطاء مدال   -43

  برگزار مي گردد. ICFمراسم اعطاء مدال در يك مسابقه قهرماني جهان بر اساس قوانين تشريفات  1-43
در مراسم مدال مسابقات قهرماني سه نوع مدال طال و نقره و برنز اعطاء مي گردد. اين مدال ها با هزينه كميته برگزاري  2-43

  تهيه مي شود.  ICFتوسط 
مدال ها به هيچ شخص ديگري به غير از ورزشكار برنده داده نمي شود. در اين مراسم رسمي فقط مدال ها اعطاء مي  3-43

شود و ديگر  جوايز در طي اين مراسم داده نخواهد شد. اين گونه جوايز مي تواند طي مراسم ديگري به ورزشكار داده شود. 
ورزشكاران برنده بايد لباس مناسب مانند لباس ورزشي يا يونيفرم كشوري خود  براي حفظ رسميت و شكوه مراسم اعطاء مدال،

  را با كفش ورزشي مناسب بپوشند.
  در مسابقات قهرماني جهان، نتايج مسابقات پاراكانو به محاسبات جام كانو سرعت اضافه مي گردد. 4-43

  فقط رويدادهاي پارالمپيكي به محاسبات جام اضافه مي شود.
  ر اساس سيستم امتيازي مشخص شده توسط كميته كانو سرعت به فدراسيون ها تعلق مي گيرد.جام ها ب
 ]قانون كلياخذ نتايج و گزارش دهي درباره آن [ -44

و كشورهاي  ICFروز پس از پايان مسابقات قهرماني جهان، نتايج بايد توسط كميته برگزاري به دبيركل  30حداكثر تا  1-44
 ICFبايد تمامي اعتراضات و ديگر مستندات اين مسابقات را به دبيركل . فدراسيون كشور ميزبان شركت كننده فرستاده شود

  تحويل دهد. 
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  قوانين مختص بازي هاي پارالمپيك –فصل ششم 
  درخواست ثبت نام و برنامه مسابقات -45

  ) مي باشد. IPCمنطبق بر قوانين كميته بين المللي پارالمپيك (درخواست هاي ثبت نام و برنامه مسابقات بازي هاي پارالمپيك 
  مراجعه كرد. ICFبه آن اشاره نشده، بايد به قوانين مربوطه مندرج در  IPCهر قانوني كه در 

  تدوين مي گردد.  IPCبرنامه مسابقات منطبق بر قوانين 
  مواد مسابقات بر اساس ذيل مي باشد:

 KL1, KL2, KL3  متر 200  مردان
 KL1, KL2, KL3  متر 200  زنان

  
  مي رسد.  ICFبرگزاري و  كميته ،IPCفرمت و جدول زماني مسابقات در بازي هاي پارالمپيك به توافق 

  
  هيات ژوري، كميته مسابقات و مسئولين -46

  انجام مي شود. 37 قانونطبق 
  

  قرعه كشي -47
  مي باشد. ICFو  IPCتعيين زمان و انجام قرعه كشي بر عهده مسئولين مورد تاييد 

  
  دور مسابقات و فواصل آن -48

  معين مي گردد. ICFو  IPCتقسيمات تعداد دور مسابقات بر اساس سيستم مشخص شده توسط 
  

  سيستم رده بندي -49
  مي باشد. IPCمنطبق بر سيستم 

  
  كورس مسابقات -50

  مي باشد. 18قانون بر اساس 
  

  شروع مسابقه و تجهيزات -51
  مي باشد. 40و  22مطابق با قوانين 

  سيستم فتوفينيش و نگهداشتن زمان مسابقه -52
  مي باشد. 41بر اساس قانون 
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  كنترل قايق ها و تجهيزات -53
  مي باشد. 42منطبق بر قانون 

، تجاري و غيره بر روي لباس مسابقه/ورزشي، لوازم جانبي يا به طور استفاده از هرگونه عالئم تبليغاتيدر بازي هاي پارالمپيك 
   كلي بر روي هر وسيله و لباس شخصي ورزشكار يا ديگر شركت كنندگان مجاز نمي باشد.

بر روي قايق ها، لوازم جانبي آن، تجهيزات، لباس و ديگر اقالم مي توان از سمبل هاي تبليغاتي، مارك ها و نشان هاي تجاري 
  بزرگتر نباشد. IPCتبليغات نوشتاري كارخانه هاي سازنده استفاده كرد، به اين شرط كه از اندازه مشخص شده در قوانين و 

به معني شكل عادي نام، عالمت تجاري، نماد مخصوص، لوگو يا هر سمبل ديگري است كه فقط توسط  "نشان تجاري"كلمه 
آن كارخانه سازنده استفاده مي گردد. استفاده از برند يك مرجع ثالث بر روي اقالم تجهيزات يا لباس مجاز نمي باشد. هر نشان 

  قانون ديگري ارائه دهد.  IPCقلم از وسايل و لباس استفاده شود، مگر آن كه تجاري تنها يك بار مي تواند بر روي هر 
و يا با مجوز كميته برگزاري مي  باشدمربوطه  NPCد داراي نشان مي توانيونيفرم ورزشكاران و ديگر افراد داراي سمت رسمي 

   شان فدراسيون بين المللي استفاده نمايند.  مي توانند از يونيفرم و ن ICFتوان از نشان بازي ها هم استفاده كرد. مسئولين 
از هر قايق، لوازم جانبي آن و لباس كه با قوانين گفته شده مغايرت داشته باشد، نمي توان در مسابقات استفاده كرد. تيم ها 

  مسئول تجهيزات خود هستند. 
ح جديد بايد در مسابقات قهرماني جهان سال به منظور تاييد استفاده از يك قايق طرح جديد در بازي هاي پارالمپيك، اين طر

قبل از بازي هاي پارالمپيك، مرحله كنترل رسمي قايق را گذرانده باشد و از خريد و فروش آن در بازارهاي جهاني دو سال 
  گذشته باشد. 

در بازي هاي پارالمپيك، نام ورزشكاران در كنار قايق ها زير محل نشستن ورزشكار با حروف برچسبي بايد نوشته شود. محل 
  مشخص مي گردد.  ICFنماينده فني دقيق آن توسط 

با  Arial Blackسانتيمتر ارتفاع داشته و با رنگ سياه روي پس زمينه سفيد باشد. فونت آن  6ابعاد اين برچسب ها بايد حداقل 
    حروف بزرگ و ابتدا نام و سپس نام خانوادگي درج مي گردد. 

    در اولين كنترل قايق از آن استفاده مي كنند.  ICFو مسئولين  شدهاين برچسب ها توسط كميته برگزاري تهيه 
  

  اعتراض -54
  ارائه شود. 29بايد مطابق با قانون 

  
  استيناف/فرجام خواهي -55

  انجام مي شود. 43ن بر اساس قانو
  

  اهداء مدال -56
  مي باشد.  IPCبر اساس قوانين   

  
  مبارزه با دوپينگ -57
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  مي باشد. IPCو قوانين  31طبق قانون 
  

  نتايج و گزارشات آن -58
  منتشر مي گردد. 45و قانون  IPCطبق قوانين 

  
 Cو  A ،Bسيستم تقسيمات با 

  فينال ها

  

  
  

SF نيمه نهايي  
BT بر اساس زمان  

  از جايگاه اول به جايگاه دوم، از جايگاه اول به جايگاه سوم، از جايگاه دوم به جايگاه هفتم .....… 2/7 ,1/3 ,1/2
1st, 2nd, 3rd… ...... قايق برنده جايگاه اول، قايق برنده جايگاه دوم، قايق برنده جايگاه سوم  
3x3rd, 4x4th, 4x6th…3  ،قايق در جايگاه هاي ششم .... 4در جايگاه هاي چهارم، قايق  4قايق در جايگاه هاي سوم  

انتخاب شده اند، بر اساس نتايج و زمان هاي كسب شده ايشان در  Cيا  Bاختصاص خط به قايق هايي كه براي فينال هاي 
  مرحله نيمه نهايي است. 
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