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 بخش اول: قوانین 

 پارا اسکی آلپاین کلیقوانین  -300

برنامه ریزي  اسکی آلپاینپارا و قوانین و مقررات  IPCطبق کتابچه راهنماي  اسکی آلپاینپارا  فدراسیون جهانی کلیه مسابقات مندرج در -300.1

 می شوند. 

  سازمان هاي ملیورزشکاران از سوي  مثبت نانحوه شرکت و  -300.2

ورزشکارانی مجاز است که از سوي کمیته هاي هاي ملی پارالمپیک خود در سایت  تنها براي اسکی آلپاینپارا ت در مسابقات مندرج در تقویم کشر

SDMS  .ثبت نام و فعال شده اند 

را در مسابقات تحت پوشش خود می پذیرد. از هر کشور تولی ورزش معلولین م یک سازمان ملیورزشکاران تنها  ،اسکی آلپاینفدراسیون جهانی پارا 

  باشد.  محفوظ می کمیته هاي ملی پارالمپیکتمام  براياسکی آلپاین پارا  جهانی حق ثبت نام ورزشکاران در بازیهاي پارالمپیک و مسابقات قهرمانی

 محرومیت/جریمه  -300.3

اسکی پارا فدراسیون جهانی از سوي  ی در نظر گرفته و منتشر شود،، مربی و یا فدراسیون، داورورزشکاره براي ک قانونیمحرومیت و یا جریمه  هرگونه

 . شدخواهد  مربوطه به رسمیت شناختهو کمیته ملی پارالمپیک  آلپاین

 کنترل فنی  -300.4

 د:نباید توسط افراد ذیل نظارت شو اسکی آلپاینپارا همه مسابقات مندرج در تقویم 

 FIS یا  اسکی آلپاینپارا نماینده فنی  .1

 . می شودمنصوب  WPASاز سوي و جام جهانی، مسابقات قهرمانی جهانیو مدیر مسابقات براي  .2

 اسکی آلپاین ، کمیته ملی و فدراسیون هايفدراسیون جهانی پارا هرگونه محرومیت اعمال شده علیه ورزشکار، داور و یا مربی از سوي  -300.5

   عتبر خواهند بود.اسکی م ملی

 اسکی آلپاین پارا  یجهان ونیفدراسمسابقات تحت پوشش  -301

کسب سهمیه در مسابقه و/یا شرکت مربوط به مقررات  منوط بهد و می باش پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی مورد تائید زیر مسابقات اسکی آلپاین 

 : خواهد بود

 0هاي پارالمپیک زمستانی (سطح  بازي( 
 0(سطح  اسکی آلپاینپارا قات قهرمانی جهانی مساب( 
  0(سطح  اسکی آلپاینپارا جام جهانی( 
  هاي قاره اي پارا اسکی آلپاین (کاپCOC( 
 )1(سطح  اسکی آلپاینپارا جام اروپایی  −
 )1(سطح  اسکی آلپاینپارا جام آمریکاي شمالی  −
 )2 1(سطح  اسکی آلپاینپارا  نوبیججام آمریکاي  −
 )2 1 (سطح لپاینپارا اسکی آجام آسیایی  −
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 )2 1 (سطح پارا اسکی آلپاینجام نیمکره جنوبی  −
 )3 2 (سطح اسکی آلپاینپارا مسابقات قهرمانی ملی  •
 )4 3 (سطح اسکی آلپاینپارا مسابقات  •
 اسکی آلپاینپارا مواد تیمی  •

 )5 3 (سطح اسکی آلپاینپارا مسابقات جوانان  •
 

یـک   اسـکی آلپـاین  پـارا  فینال هاي جام هاي جهانی . براي مثال باشداسکی آلپاین پارا  مادهیک یا چند از یک رویداد ورزشی ممکن است متشکل 

با توجه به امتیازات کسب یک رشته ورزشی محسوب می شود. نحوه ثبت نام در یک ماده خود  ،ماده سرعت در حالی که د.نمحسوب می شو مسابقه

براي هـر  کسب شده امتیازات طبق آن مشخص می شود و  اسکی آلپاینپارا  فدراسیون جهانیتوسط هر ماده زمان برگزاري مسابقه شده نزدیک به 

   .می شوند محاسبهماده 

، جام اروپا، جام آمریکاي )WC( جام هاي جهانی، قهرمانی جهان، )PWG( هاي پارالمپیک زمستانی بازي -301.1

پارا ، مسابقات )NC( نی کشوري، مسابقات قهرما)COC( ، جام هاي قاره اي)IPC)NORAMاسکی آلپاین پارا شمالی 

 )YR( پارا اسکی آلپاینو همچنین مسابقات جوانان  پارا اسکی آلپاین، مواد تیمی )WPAS( اسکی آلپاین

 ورزشی ماده هاي

 د:به شرح زیر می باش اسکی آلپاینپارا فدراسیون جهانی مسابقات تحت پوشش در ورزشی  ماده هاي

 کالس ورزشی  رشته هاي ورزشی

 سرعت
 سوپر جی

 )DH/SG&1SL Runسوپر ادغامی (
 بزرگ  اساللوم
 کوچک  اساللوم

 تیمی  ماده هاي
 )IPCجوانان اسکی آلپاین (مسابقات   Kombi، مسابقات مارپیچ کوچک، مارپیچ بزرگ

Paralle Slalom 

 زن / مرد
 زن / مرد
 زن / مرد
 زن / مرد
 زن / مرد
 مختلط

 زن / مرد
 زن / مرد

 همه کالس ها را در بر می گیرد. 
 را در بر می گیرد.همه کالس ها 

 همه کالس ها را در بر می گیرد.
 همه کالس ها را در بر می گیرد. 
 همه کالس ها را در بر می گیرد.
 همه کالس ها را در بر می گیرد.
 همه کالس ها را در بر می گیرد.
 همه کالس ها را در بر می گیرد.

 

  .خواهان شرکت در آن هستندپارا اسکی آلپاین مسابقاتی که سازمان هاي غیر عضو  -301.2 

ز یک سازمان غیر می تواند به کمیته هاي ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملی عضو خود اجازه دهد تا ا اسکی آلپاینپارا  فدراسیون جهانیته فنی کمی

 براي شرکت در مسابقه دعوت نماید. کسوتان و غیره) عضو (نظامی، پیش

 پارا اسکی آلپاین مسابقات -301.3

این مسابقه، شرکت در اطالق می شود.  این رشتهماده هاي موجود در اسکی آلپاین یا  ر چارچوب رشته پارااي د یک رویداد ورزشی به مسابقه

 .داشتورزشکار را در رده بندي قرار می دهد و مدال و کاپ براي او به همراه خواهد 
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  پارا اسکی آلپاینشمالی جام آمریکاي ) و جام اروپا، 0جام جهانی (سطح در  کاپسیستم امتیاز، رنکینگ و اهداء  -302

 )1(سطح 

شرکت  ماده مختلفقاره باید در دو  2) حداقل ورزشکاران 0د. در جام جهانی (سطح مسابقات، موارد زیر باید محقق گرددر این  کاپاهداء براي 

شرکت نمایند. براي آنکه مسابقه  مختلف دهماباید در دو  کشور 2حداقل ورزشکاران  پارا اسکی آلپایندر جام اروپایی و جام آمریکاي شمالی نمایند. 

 2حداقل مسابقه در تقویم رقابت ها در در آن فصل برنامه ریزي شود و  4باید در هر رشته ورزشی  ،باشدحائز شرایط اهداي کاپ یک رشته ورزشی 

    . گرددبرگزار مسابقه 

 زیر دسته بندي شده است: لمناطق به شک

 اقیانوسیه –آسیا  •

 اروپا •

 اي شمالی آمریک •

 آمریکاي جنوبی •

 اسکاندیناوي •

 هاي مختلفجام در امتیاز ثبت سیستم  -302.1

 داده می شود: طبق جدول زیر امتیازانفرادي و ادغامی)  در ماده هاي( 30تا  حاضر در یک رقابت، از رده اولورزشکاران به 

 امتیاز 100نفر اول: 

 امتیاز 80نفر دوم: 

 امتیاز 60نفر سوم: 

 امتیاز 50: نفر چهارم

 امتیاز 45نفر پنجم: 

 امتیاز 40نفر ششم: 

 امتیاز 36نفر هفتم: 

 امتیاز 32نفر هشتم: 

 امتیاز 29نفر نهم: 

 امتیاز 26نفر دهم: 

 امتیاز 24نفر یازدهم: 

 امتیاز 22نفر دوازدهم: 

 امتیاز 20نفر سیزدهم: 

 امتیاز 18نفر چهاردهم: 

 امتیاز 16نفر پانزدهم: 

 امتیاز 15 نفر شانزدهم:

 امتیاز 14نفر هفدهم: 

 امتیاز 13نفر هجدهم: 

 امتیاز 12نفر نوزدهم: 

 امتیاز 11نفر بیستم: 

 امتیاز 10نفر بیست و یکم: 

 امتیاز 9نفر بیست و دوم: 

 امتیاز 8نفر بیست و سوم: 

 امتیاز 7نفر بیست و چهارم: 

 امتیاز 6نفر بیست و پنجم: 

 امتیاز 5نفر بیست و ششم: 

 امتیاز 4و هفتم:  نفر بیست

 امتیاز 3نفر بیست و هشتم: 

 امتیاز 2نفر بیست و نهم: 

 امتیاز 1نفر سی ام: 
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 ، تنهاچنانچه به دست خواهند آورد.  امتیازخودشان باشد، گروه  دربرتر ورزشکاران میانگین زمان درصد  15 در بینزمان آنها تنها ورزشکارانی که  

 100(به جاي امتیاز  50 هنگام اتمام مسابقه،ورزشکار آن به ، آنگاه در استارت لیست ثبت شده باشدخاص سیت یک گروه / جندر نام یک ورزشکار 

براي نفر  امتیاز قهرمانی جهانسیستم ، آنگاه حاضر باشندخاص ورزشکار در یک گروه / جنسیت  2چنانچه در استارت لیست . داده خواهد شد امتیاز)

 خواهد بود.امتیاز  60 براي نفر دوم، و 80 اول

 .زمانی که چند ورزشکار با هم برابر شده اند -302.2

مابقی . ه خواهد شدداده بدست آمده، امتیاز تبآنها با توجه به ر ، به هر یک ازبا هم برابر شوندسی رتبه اول از  ییکچند ورزشکار در  چنانچه

   سب خواهند نمود. در مسابقه امتیاز کخود  ورزشی بنديورزشکاران با توجه به کالس

  محسوب نمی شود.  ماده سرعت سوپر ادغامی براي جام سرعت و جام هاي دیگرامتیازات 

 براي جام سوپر جی و جام هاي دیگر محسوب نمی شود. امتیازات ماده سوپر جی سوپر ادغامی 

 )1(سطح پارا اسکی آلپاین کاي شمالی )، جام اروپا و جام آمری0جام جهانی (سطح در  مجموعمحاسبه نتایج انفرادي و  -302.3

 آن فصل باید با هم جمع شوند.  هر یک از رشته هاي ورزشیبدست آمده براي محاسبه رنکینگ رشته هاي انفرادي، همه امتیازات 

 ورزشی استفاده می شود.  مسابقات آن رشتهدر سه رده اول تا سوم با هم برابر شوند، براي رفع تساوي از روش مجموع امتیازات ورزشکاران ه چنانچ

 )1(سطح پارا اسکی آلپاین جام آمریکاي شمالی )، جام اروپا و 0رنکینگ کشورها در جام جهانی (سطح محاسبه  -302.4

 د. نمی شو تجمیعکشور در یک فصل مسابقات آن براي محاسبه رنکینگ کشورها، همه امتیازات بدست آمده 

  داراي شرکت کننده کمتري می باشد در جایگاه باالتر قرار می گیرد.آنگاه کشوري که  ،دچنانچه چند کشور با یکدیگر برابر شون

 جام جهانی در کاپاهداء  -302.5

 بـه افـراد   انفرادي در رقابت هـا نهایی در رنکینگ و  مادهگروه / هر راهنما) در  /نفر برتر (ورزشکار  3 کاپ جام جهانی براي نفر اول به همراه مدال

 ود.می ش اهدا

 باشد.  شدهبرگزار آن بخش و رشته  آندر مسابقه  4 در فصل جاري باید ،تعلق بگیرد کاپجهانی  جامیک رشته انفرادي در سطح به براي آنکه 

د شد برگزار خواه Nations Cupمسابقات با عنوان ، آنگاه نباشد ربرخورداوب جام جهانی کافی رقابت در چهارچ از تعدادانفرادي یک ماده چنانچه 

 و برخی رقابت ها به شکل مجموع کاپی در نظر گرفته می شود.

تعلق می گیرد. چنانچه در ماده اي ورزشکار بیش از یـک راهنمـا    کاپو همراه وي مدال یک در هر رشته ورزشی تنها به ورزشکار و براي نابینایان، 

اسکی فدراسیون جهانی پارا نام راهنماي اصلی را به کمیته فنی سه سرپرستان، و در جلآنگاه سرپرست تیم باید قبل از مراسم اهداء مدال داشته باشد، 

   نماینده کمیته برگزاري اعالم نماید.  و آلپاین

کاپ بزرگتر  لوح کالسبندي ها در مجموع رقابت ها،برندگان به  و ،جام جهانی را دریافت می کنند کاپ هاي کوچکبرندگان رشته هاي انفرادي 

 . اهدا می شودجهانی  جامهاي بزرگ 

 . باالترین رنکینگ را کسب کرده باشند ی اهدا می شود کههایبه کشوربه شکل جداگانه در بخش آقایان و خانم ها،  کاپ هاي بخش تیمی

  می باشد.مسئول تهیه مدال ها و کاپ ها  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی 
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  )1(سطح پارا اسکی آلپاین شمالی  در جام اروپا و جام آمریکاي کاپ قهرمانی -302.6

 کاپ و مدال اهدا می شود. به ترتیب  نفر برتر،  3بندي نهایی مسابقات، به نفر اول و  ردهدر 

چنانچه در مسابقه اي ورزشکار داراي چنـدین راهنمـا   . جایزه داده می شود ي ورزشکار نابینایک راهنمابه تنها ، با توجه رهد بندي نهایی هر مادهدر 

و   اسـکی آلپـاین  فدراسیون جهانی پارا باید قبل از مراسم اهداء مدال و در جلسه سرپرستان، نام راهنماي اصلی را به کمیته فنی  اشد، سرپرست تیمب

 نماینده کمیته برگزاري اعالم نماید.

 در رده بندي رقابت هاي تیمی بین کشورها، به کشورهاي برتر رنکینگ کاپ اهدا می شود.

 می باشد.  کاپتهیه مدال و مسئول  اسکی آلپاینجهانی پارا فدراسیون 

 اجرایی خواهد شد.) 2018-2019(در فصل پارا اسکی آلپاین جوانان  کاپ -302.7

د، با توجه به این بن .اهدا خواهد شدنهایی نفر برتر رنکینگ  3 بهو مدال نفر اول) به (مجموع کاپ در هر فصل، با توجه به رنکینگ کلی مسابقات 

 . نمایدشرکت  WPASرویداد جوانان  3براي اینکه ورزشکاري کاپ و یا مدال مجموع دریافت کند، باید در 

. چنانچه در مسابقه اي ورزشکار داراي چندین راهنما باشد، سرپرست تیم باید جایزه اهدا می شودیک راهنماي ورزشکار نابینا به تنها  ،هر مادهدر 

و  نماینده کمیته برگزاري پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی در جلسه سرپرستان، نام راهنماي اصلی را به کمیته فنی  قبل از مراسم اهداء مدال و

 اعالم نماید.

 می باشد. کاپمسئول تهیه مدال و پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی 

 پارا اسکی آلپاینتقویم  -303

   .می شود در نظر گرفتهسال بعد  ژوئن 30از اول جوالي تا  سال برگزاري مسابقات

 درخواست میزبانی و نحوه اعالم آن  -303.1

هر یک از کمیته هاي ملی پارالمپیک و یا سازمان به رسمیت طبق مفاد فرایند قانونی درخواست میزبانی مسابقات قهرمانی جهانی،  -303.1.1

 د. می باشپارا اسکی آلپاین در رشته  ت قهرمانی جهانبرگزاري مسابقادرخواست ارائه مجاز به از سوي آنها شناخته شده 

       ند براي برگزاري هر یک از مسابقات نمی توابه رسمیت شناخته شده آنها  هاي هر یک از کمیته هاي ملی پارالمپیک و یا سازمان -303.1.2

)، COC، جام هاي قاره اي (پارا اسکی آلپاین مریکاي شمالی جام آ، جام اروپا، . (قهرمانی جهانارائه دهندست میزبانی درخواپارا اسکی آلپاین 

پارا اسکی آلپاین و همچنین مسابقات جوانان پارا اسکی آلپاین )، مواد تیمی WPAS(پارا اسکی آلپاین )، مسابقات NCمسابقات قهرمانی کشوري (

)GS/SL مسابقات ،Kombi  ( 

آدرس به  اولیهمسابقات در تقویم عنوان پارا اسکی آلپاین راسیون جهانی فدو تائید آن توسط  ارسال شده درخواست با توجه به

results-and-skiing/calendar-https://www.paralympic.org/alpine توافقنامه  تنها در صورت امضاءد. قرار می گیر

  د شد. خواه م نهایییاین مسابقات در تقو و طرفین،پارا اسکی آلپاین راسیون جهانی فدبین 

فدراسیون ملی اسکی براي تدوین برگزار کننده موظف است تا اطالعات مسابقه را به کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ملی اسکی ارسال نماید. 

 . شتخواهد دا FISبا دبیر قوانین مسابقات همکاري الزم را 
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 مسابقه برگزاري انتصاب مسئول  -303.1.3

 ایفاي نقش می کند، (مانند باشگاه اسکی زیر مجموعه)برگزاري  متولیبه عنوان در مسابقاتی که کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملی اسکی 

درخواست کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ارسال  د.نبصورت مکتوب داشته باشباید را و یا توافقنامه آن تائیدیه مسابقات درخواست رسمی فرم 

 رویداد انجام شده است. الزم براي برگزاري  توافقاتبه معناي آن است که  IPCتقویم مسابقات اسکی آلپاین در  رویداد ملی اسکی براي درج

 ي رقابت ها در کشورهاي دیگربرگزار -303.1.4

پـارا اسـکی آلپـاین    تنها زمانی در تقویم مسابقات اسکی برگزار می شود،  و یا فدراسیون هاي ملی لمپیکملی پارا کمیته ها توسط سایرمسابقاتی که 

فدراسـیون  بایـد بـراي   ا فدراسیون ملی اسکی کشور مربوطه، موافقت خود را اعالم نماید. موافقت کتبـی  د که کمیته ملی پارالمپیک و یمی گیر قرار

 .گرددارسال پارا اسکی آلپاین جهانی 

، درواست برگزاري رقابت ها باید بر اساس تاریخ هاي حداقل دو سال پیش از آغاز مسابقات ،مشخص رویدادهاتقویم رسیدن به براي  -303.1.5

 :زیر ارسال شود

 آخرین مهلت تعیین شده تاریخ ارسال درخواست سطح مسابقات

 ماه می جلسات پیش از آغاز مسابقاتسال  2  1و  0سطح 

 اکتبر جلسات ماه سال پیش از آغاز مسابقات 1 6، 5، 4 ،3، 2سطح 

 

 .می باشددر دسترس  skiing/downloads-http://www.paralympic.org/alpine لینک فرم درخواست میزبانی در

 ارسال نمائید.  info@worldparaalpineskiing.org آدرس درخواست خود را به

calendarskiing-https://www.paralympic.org/alpine/-  تقویم رویدادهاي فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین در لینک

results-and  .موجود می باشد 

 . تقویم به صورت دوره اي به روز خواهد شد

 . گردددرج  PARAو در بخش  FISدر تقویم باید پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی مسابقات مورد تائید 

شماره تائیدیه پیست ها باید د. برگزار شو FISید باید در پیست هاي مورد تائپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی مسابقات تحت پوشش  -303.1.6

  د.قید شو میزبانی در درخواست

با توجه و هاي دیگر را  جوانان می تواند پیستپارا اسکی آلپاین در صورت بروز شرایط خاص و یا براي مسابقات پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی 

  تائید نماید.   ،میزبان اسکی کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملیدرخواست به 

پارالمپیک و یا کمیته ملی  /، برگزار کننده گرددلغو و یا  بیفتد تاخیر مسابقه اي بهپارا اسکی آلپاین رویدادهاي چنانچه در تقویم  -303.1.7

 وبسایتدر را شده تغییرات اعمال قب آن متعا را مطلع نماید وپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی باید در اسرع وقت میزبان فدراسیون ملی اسکی 

  .اعمال نمایدپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی 
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از توافقنامه امضاء شده قصور نماید، با محرومیت در تبعیت از الزامات مندرج در  مربوطه چنانچه برگزار کننده و کمیته ملی پارالمپیک -303.1.8

    خواهد شد.   همواجپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی سوي 

 )WPAS مجوز(پارا اسکی آلپاین  یجهان ونیفدراسدریافت تائیدیه مسابقات  -304

 (IPC Athlete مجوز معتبر به منظور کسب شرایط الزم جهت شرکت در رویدادهاي فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین، ورزشکار باید از

(Licence  رشته در  که مطابق با برنامه ارائه مجوز اینمعتبرIPC  واقع در وبسایت)IPC .صادر شده است، برخوردار باشد ( 

 پارا اسکی آلپاین یجهان ونیفدراسشرکت در مسابقات تحت پوشش  -304.5

       وي  ،IPCورزشکار طبق قوانین اسکی آلپاین کالسبندي  تا زمانکالسبندي شده باشد. پارا اسکی آلپاین رشته قوانین  بر اساسورزشکار باید 

 در مسابقات زیر شرکت نماید: تنها) N )Newبا وضعیت  می تواند

 5،6،2،3،4سطوح: پارا اسکی آلپاین مسابقات  -

 الس گروه معلولیت خود مسابقه دهد (*)باید در باالترین ک Nورزشکار با وضعیت 

 B3ورزشکاران نابینا در کالس * 

 داد.مسابقه خواهند  1.000 ضریبورزشکاران ایستاده با * 

 خواهند بود.  LW12-2ورزشکاران نشسته در کالس * 

نتایجی که در کالسبندي شود. بین المللی  به شکل فرصت دارد بعد یک سالتا می باشد از زمان اولین مسابقه خود  Nورزشکاري که داراي کالس 

 محاسبه نخواهند شد.  ،بدست آمده است طی این مدت

او بر مسئولیت تائید می نماید که از بیمه معتبر برخوردار است و ،  Athlete Eligibility Code Formفرم کردن راهنما با امضا  / ورزشکار -304.6

 . می باشدعهده کمیته ملی پارالمپیکش 

لینک موجود در را  IPC ورزشکاران مندرج در آئین نامه ملیتشرایط از ی صادر می شود که ی/راهنماتنها براي ورزشکار WPASمجوز  -304.7

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/141217162301917_2014_12+Sec+I

+Policy+on+the+nationality+of+competitors.pdf+IPC-I+3+1+ برخوردار باشد .   

 :سیاست موارد زیر را دربردارداین 

حاضر در رقابت هایی که  همینطور ورزشکاران پارالمپیکی، یا در رشته هاي مختلف همه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهاي پارالمپیک -1

کمیته کشور اطالق می شود) باید ملیت  IPCبه آنها مسابقات  سیاست(در این  فا می کندایرا  رشته آن نقش فدراسیون جهانی IPCکه 

  . را داشته باشندثبت نام کننده خود ملی پارالمپیک 

 نیزو همچنین همراهانی که مدال به آنها تعلق می گیرد  IPCهاي پارالمپیک و مسابقات  براي همه ورزشکاران بازي IPC سیاستاین  -2

 تمرین دهنده و غیره). (راهنما،  شد. اجرا خواهد

را به شرح زیر پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی تنها براي ورزشکاران/راهنمایانی صادر می شود که حداقل شرایط سنی  WPASمجوز  -304.8

 داشته باشند. 
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باید از قوانین مندرج در بخش  شد، ورزشکاران/راهنماباپارا اسکی آلپاین براي آنکه ورزشکار حائز شرایط الزم براي شرکت در مسابقات  -304.9

 تبعیت نمایند و تاریخ تولد آنها طبق جدول زیر باشد: 304

 

     یجهان ونیفدراسفصل مسابقات 

 پارا اسکی آلپاین
2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 

 2009 2008 2007 2006 )4و  3حداقل سن (سطح 

 2008 20067 2006 2005 )2و  1حداقل سن (سطح 

 2007 2006 2005 2004 )0(سطح حداقل سن 

 2006 2005 2004 2003 حداقل سن در ماده هاي سرعت

   

 ورزشکاران باید شرایط سنی زیر را داشته باشند:، مسابقات جوانان به منظور کسب شرایط الزم جهت شرکت در -304.10

 2023/2022 2022/2021 2021/2020 2020/2019 مسابقات فصل

 سال و کمتر 14جوانان 

2009 2010 2011 2012 

2008 2009 2010 2011 

2007 2008 2009 2010 

2006 2007 2008 2009 

2005 2006 2007 2008 

 

 2023/2022 2022/2021 2021/2020 2020/2019 مسابقات فصل

 سال 17تا  15جوانان 
2004 2005 2006 2007 

2003 2004 2005 2006 

2002 2003 2004 2005 

 

را بدست پارا اسکی آلپاین  1که امتیازات سطح پارا اسکی آلپاین سال شرکت کننده در مسابقات  17تا  15ورزشکاران جوانان رده سنی  -304.11

 این رده ، پارا اسکی آلپاینجهانی  فدراسیونو  FISبین  نامهبا توجه به توافقشرکت نمایند.  WPASقات جوانان بنمی توانند در مسا ،آورده اند

  نمایند.شرکت  FIS در کودکان میتواند در رقابت هاي دسته سنی

مسابقات می توانند در  را داشته باشد،پارا اسکی آلپاین و یا  قهرمانی کشوري موقتکد فعال سال  17تا  13ان جوان چنانچه ورزشکار -304.12

 براي شرکت در مسابقات قهرمانی کشوري باشند.  311.2اران ترجیحا حائز شرایط مندرج در بخش این ورزشککت نمایند. رش قهرمانی کشوري

پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی جدید خود را مجددا اخذ نماید که  WPASمجوز راهنماي تعلیق شده زمانی می تواند ورزشکار و یا  -304.13

 محرومیت وي را تائید نموده باشد.  رفع

 پارا اسکی آلپایندرخواست تغییر ثبت نام کد  -304.14
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 .  مراجعه نمائید IPCملیت ورزشکار در کتابچه راهنماي بخش  به

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203163705284_sec_ii_chapter_

3_1_ipc_policy_on_the_nationality_of_competitors_gb_approved.pdf   

 جنسیت ورزشکار -304.15

 به شرکت در مسابقات است: با داشتن شرایط زیر مجازمرد ورزشکار ذیل،  304.15.3طبق ماده  -304.15.1

 مرد ذکر شده باشد. ، در اسناد قانونی جنسیت وي -

 حائز شرایط الزم باشد. پارا اسکی آلپاین طبق قوانین و مقررات  -

  ذیل، ورزشکار زن با داشتن شرایط زیر مجاز به شرکت در مسابقات است:  304.15.3طبق ماده  -304.15.2

 زن ذکر شده باشد.  ،در اسناد قانونی جنسیت وي -

 حائز شرایط الزم باشد. پارا اسکی آلپاین طبق قوانین و مقررات  -

و قوانین اجرایی ) IOCدر مورد ورزشکاران دو جنسیتی طبق قوانین کمیته بین المللی المپیک (پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی  -304.15.3

IPC گرفت.  تصمیم خواهدپارا اسکی آلپاین  فدراسیون جهانی و 

        فدراسیون جهانیبصورت موردي و طبق قوانین و مقررات  IPCدو جنسیتی که داراي اسناد قانونی می باشند در  صالحیت افراد -304.15.4

 بررسی خواهند شد.  پارا اسکی آلپاین 

 مسابقات -مجوز حضور دراخذ  پیش نیازهاي -305

 :کردراهنما زیر هیچگونه کد فعالی را صادر نخواهد  کار /براي ورزش فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین 

 به عمد و یا با هدایت دیگران از اصول بازي جوانمردانه تخطی نماید. -305.1

فدراسیون با کمیته برگزاري و بر خالف توافقات کمیته ملی پارالمپیک / فدراسیون ملی اسکی مبالغی را  غیرمستقیمبه طور مستقیم و یا  -305.2

 .نمایدبراي شرکت در مسابقات دریافت پارا اسکی آلپاین هانی ج

   باشد.  نکردهرا امضاء  IPC انفرم تعهدات ورزشکار -305.3

 قرار نگیرد.  304.10و  304.9و یا رده سنی مواد  IPCمندرج در آئین نامه ملیت حائز شرایط  -305.4

 در دوران محرومیت قرار داشته باشد.  -305.5

در ) 304.3( طبق ماده مسئولیت کامل و بیمه ورزشکار و راهنما  کمیته ملی پارالمپیک ،و انجام ثبت نام ورزشکار از صدور کد فعال پس -305.6

   زمان تمرینات و مسابقات را متقبل می شود.  

 حقوق و تعهدات ورزشکار  -306

و همچنین احکام صادر شده از پارا اسکی آلپاین ، قوانین و مقررات IPCملزم به رعایت مفاد کتابچه راهنماي  یانورزشکاران و راهنما -306.1

 می باشند.  داورانسوي هیئت 

 حق شرکت در مسابقات را ندارد.   ،چنانچه ورزشکاري از مواد و یا روش هاي ممنوعه مندرج در آئین نامه مبارزه با دوپینگ استفاده نماید -306.2
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 جریمه خواهند شد. 321.3.1مطابق ماده  ،نکندن اطالع قبلی در مراسم اهداء مدال شرکت و راهنمایی که بدو ورزشکار -306.3

  می باشد.  مردممسئولین کمیته برگزاري، داوران و  برابردر  جوانمردانهراهنما ملزم به رعایت رفتار مناسب و  /ورزشکار  -306.4

 بتی که خودشان در آن شرکت می کنند را ندارند.حق شرط بندي بر سر نتیجه رقا یانو راهنما انورزشکار -306.5

 تبلیغات و حامیان مالی -307

  . نمایندبه عقد قرارداد با شرکت هاي تجاري براي جلب حامی مالی  می توانند براي تامین کاالها و تجهیزات خود، اقدام تیم ها -307.1

 می باشند که کمیته هاي ملی پارالمپیک ملزم به رعایت آنها می باشند. داراي قوانین خاص خود و رقابت هاي قهرمانی هاي پارالمپیک  بازي

 . را ندارندتبلیغ برندهاي مرتبط با تنباکو، مواد مخدر و مشروبات الکلی حق ورزشکار / راهنما  -307.2

 باشد.  WPASتمام تبلیغات باید مطابق با قوانین و مقررات موجود در حوزه بازاریابی  -307.3

 مسابقات در یش تجهیزات نما -308

 در بیاورند.  ي خوداسکی خود را از پا کفش هاي ،ورزشکاران اجازه ندارند قبل از رسیدن به خط قرمز / آبی پایان مسابقه -308.1

ی، بوت، کاله چوب اسک ی از قبیللوازمنباید قهرمانی) (بازیهاي پارالمپیک، قهرمانی جهان و  0در مسابقات سطح شرکت کننده ورزشکار  -308.2

تجهیزات جانبی پس از اتمام مراسم به نمایش گذاشتن . بیاوردکه در آن سرود ملی کشور نواخته می شود ایمنی و چشم بند را به مراسم اهداء مدال 

 در مقابل عکاسان خبري مجاز است.  اهداء مدال

 برگزاري مسابقات  -309

 برگزار کننده  -309.1

تـدارکات الزم مسـابقات در داخـل    مسـئول انجـام   که اطالق می شود فرد و یا گروهی به پارا اسکی آلپاین ابقات مسئول برگزاري مس -309.1.1

 پیست می باشد.  

  هیئت داوران را پذیرفته اند.  تصمیمات باید اطمینان حاصل کند که افراد شرکت کننده قوانین مسابقه وبرگزار کننده  -309.1.2

 کمیته برگزاري  -309.2

متشکل از اعضاء (حقیقی و حقوقی) می باشد که طبق قرارداد منعقد شده مسئول ارائه خدمات مورد تائیـد  پارا اسکی آلپاین یته برگزاري مسابقات کم

 می باشند. کمیته برگزاري کلیه حقوق، وظایف و تعهدات برگزار کننده را براي خود محفوظ می دارد. پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی 

 بیمه مسئولیت  -309.3

، کارکنان کمیته برگزاري، ورزشـکاران  برگزار کننده ملزم به تهیه بیمه نامه مسئولیت و حوادث براي کلیه کارکنان خود اعم از داوطلبان -309.3.1

و پـارا اسـکی آلپـاین    ی فدراسـیون جهـان  را در برابر هر گونه ادعایی در خصوص فعالیت هایش محافظت کنـد.   کمیته برگزاري است تا تماشاچیانو 

IPC ، در زمان اجراي فعالیت از سوي را و غیره)  که عضو کمیته برگزاري نیستند (مانند نماینده فنی، پرسنل اجرایی، پزشکی داورانی کارکنان وکلیه

WPASپوشش خواهد داد ،  . 

به عنوان بخشـی از کارکنـان    IPCو پارا اسکی آلپاین ی فدراسیون جهانعلیرغم این پوشش بیمه اي در خالل برگزاري مسابقات، پرسنل شاغل در 

 .آنها را در بر می گیرد ،و پوشش بیمه یته برگزاري محسوب خواهند شدکم
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مدارك بیمه نامه صادر شده از سوي شـرکت بیمـه را بـه اعضـاء حاضـر و      اولین روز تمرین و یا مسابقه، برگزار کننده باید آغاز پیش از  -309.3.2

 2در نظر بگیرد؛ هرچند توصیه می شـود ایـن مبلـغ    یورو را  000/700ه اي به مبلغ ارائه دهد. کمیته برگزاري باید حداقل پوشش بیم نماینده فنی

 نامه باید بیمه مسئولیت براي افراد ثبت نام شده اعم از ورزشکار، داوران، کارگران شاغل در پیست هبیم ،افزون بر آنیورو در نظر گرفته شود. میلیون 

 و مربیان را شامل شود. 

 دعوتنامه / برنامه  -310

تائیـد   پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی ید از سوي با) پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی دعوتنامه (طبق جدول استاندارد ارائه شده از سوي  / برنامه

 : گرددمنتشر شود و موارد زیر در آن لحاظ  و

 بقات همراه با اطالعات محل برگزاري مسابقه و بهترین مسیر رسیدن به آنها.نام، تاریخ و مکان مسا -310.1

 و شرایط شرکت در آن رقابت هاي انفرادي اطالعات فنی -310.2

 نام سر داوران و اطالعات تماس (تلفن / ایمیل) -310.3

 زمان و مکان اولین جلسه سرپرستان و قرعه کشی -310.4

 بقاتتمرین و مسا زمانیجدول  -310.5

 محل نصب تابلو اعالنات -310.6

 زمان و مکان اهداء پاداش نقدي -310.7

 تاریخ نهایی ثبت نام اعم از تلفن تماس، فکس و ایمیل -310.8

 /skiing/downloads-alpinehttp://www.paralympic.org ازدعوتنامه ها دریافت پیش نویس  -310.9

 ، این مسئله باید در برنامه قید شود. POVدر صورت توافق هیئت ژوري با نصب دوربین  -310.10

 (ورزشکاران و کمیته برگزاري) مسابقه هايهزینه مربوط به اجرا و قوانین  -311

حضور افراد در مسابقه را براي شان فاکتور نماید تا یک از کل مبلغ  درصد 30 توصیه می کند، تابه برگزار کننده  فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین

  پرداخت این مبلغ در موعد مقرر منجر به ابطال ثبت نام تیم شرکت کننده در مسابقات خواهد شد.  عدم ماه قبل از مسابقه آن را دریافت کند.

  کور باشد. در این بخش می بایست کامال مطابق با بند مذکمیته برگزاري اقدامات 

 کمیته برگزاري از سوي  در سطح استاندارد خدمات اسکانارائه  -311.1

 در صورت ارائه خدمات اسکان باید موارد زیر را رعایت نماید: کمیته برگزاري

 فراهم شده باشد.  ا با صرف صبحانه و یک وعده غذا)ستاره  (تنه 3در یک هتل حداقل اتاق دو تخته  •

 اینترنت بی سیم •

 از کل تعداد ثبت نام شده) %35 براي حداقل( مناسب سازي شده براي افرادي که از ویلچر استفاده می کننددي اتاق تعدا •

 واکساتاق  •
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اتاق ها این یک اتاق مناسب سازي شده را همراه با فضاي کافی براي چرخش ویلچر و قرار دادن تجهیزات تعبیه نماید. برگزار کننده باید  −

 باشند.  اشتهدتهویه مطبوع  باید

زمانی که ابعاد باشد.  فضا وجود داشتهمتر مربع  2 باشد. مجموعا هم به ازاي هر ورزشکار بایدمتر  2.4این اتاق ها باید  ارتفاعحداقل  −

 و به روزرسانی می گردد. مجددا بررسیفراهم شود، این قانون در خصوص اتاق واکس  صحیح

  ست کامال مطابق با بند مذکور باشد. در این بخش می بایکمیته برگزاري اقدامات 

 هزینه ثبت نام مسابقه (ورزشکاران) -311.2

می گردد.  (زمان تمرین در  نیز یتمرینشامل دور هر ورزشکار در هر مسابقه پرداخت می شود و  به ازايهزینه ثبت نام مسابقه مبلغی است که 

 برنامه مشخص می شود)

  شود.  ثبت نام باید پرداخت هزینه جداگانه براي مسابقات جداگانه امتیاز داده می شود،به شکل  DH/SG که مواد زمانی در مواد سوپر ادغامی

هیئت داوران مسابقه را لغو نمایند، هزینه ثبت بازگردانده  چنانچه. دهد اص میصتخجداگانه اکمیته برگزاري باید براي این مسابقه یک مدال 

 نخواهد شد.

 

 ه مسابقهمبلغ هزین نوع مسابقه

 رایگان است. بازیهاي پارالمپیک زمستانی 

  IPCتعیین هزینه  طبق خط مشی پارا اسکی آلپاینمسابقت قهرمانی جهانی 

 یورو  15 ، جام اروپا، مسابقات جام آسیاییپارا اسکی آلپاین جام جهانی 

 بهپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی  شامل ادغامی) در همه سطوحسرعت (مواد 

 استثناء بازیهاي پارالمپیک زمستانی و مسابقات قهرمانی جهان

 یورو  30

 پارا اسکی آلپاینمسابقات جام آمریکاي شمالی 

 پارا اسکی آلپاینمسابقات سرعت نیمکره جنوبی 

 یورو  30

 یورو  15 پارا اسکی آلپاینمسابقات قهرمانی کشوري و 

 یورو  10 پارا اسکی آلپاینمسابقات جوانان 

 

 هزینه تائید مسابقات (کمیته برگزاري) -311.3 

 طبق ضوابط و شرایط مندرج در قراردادپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی کمیته برگزاري ملزم به پرداخت همه هزینه هاي تائید مسابقات به 

 می باشد. 

 غیرقبال بازگشت است.مسابقات پرداخت شده براي گرفتن تائیدیه هزینه هاي 

 به شرح زیر است: مسابقاتتعیین شده براي هر یک از  هزینه

 مسابقههر مبلغ هزینه  نوع مسابقه
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 رایگان است.  بازیهاي پارالمپیک زمستانی 

 تعیین می کند IPC پارا اسکی آلپاینمسابقات قهرمانی 

 یورو  2000  )در نظر گرفته می شودیک هزینه  آنهابراي (پارا اسکی آلپاین جام جهانی 

 یورو  1300 پارا اسکی آلپاینام جهانی ج

 یورو  600 پارا اسکی آلپاینو جام آمریکاي شمالی پارا اسکی آلپاین جام اروپایی 

 یورو  500 مسابقات سرعت جام نیمکره جنوبی و آسیا 

 یورو  200 پارا اسکی آلپاینمسابقات قهرمانی کشوري و سرعت در سطح 

 یورو  50 پارا اسکی آلپاینسرعت جوانان 

 

 طبق سطح مسابقه محاسبه می شود.  سرعتهزینه رسمی مسابقه 

در نظر گرفته می شود به شکل پارا اسکی آلپاین سوپر جی  / سرعتمواد که امتیازات آن در  ادغامیسوپر  اتمسابق سوپر جی / سرعتمواد 

 محاسبه می شود. پارا اسکی آلپاین سطح سرعت یک مسابقه در 

 

 

 م در مسابقات  ثبت نا -312

 ورزشکاران  اسکانبراي و ثبت نام  هر یک از کمیته هاي ملی پارالمپیک / فدراسیون هاي ملی اسکی ملزم به انجام ثبت نام آنالین -312.1

 طبق تاریخ هاي منتشر شده در دعوتنامه مسابقات می باشند. 

می  نه هاي شرکت در مسابقه را پرداخت نکند، مسئول مسابقاتچنانچه در دومین جلسه سرپرستان، تیم شرکت کننده تمام هزی -312.2

 . نماید باطلرا ورزشکار آن تیم ثبت نام تواند با درخواست کمیته برگزاري، 

لیسـت اسـامی ثبـت نـام شـده را بـراي کمیتـه برگـزاري و         مـدارك و  دو روز پـیش از آغـاز مسـابقات     پارا اسـکی آلپـاین  مدیریت  -312.3

 ارسال می نماید. یا مسئول مسابقات 

 می باشند. WPASبازي هاي پارالمپیک زمستانی و مسابقات قهرمانی جهانی تابع قوانین خاص 

در یک زمان نمـی تواننـد ورزشـکاران خـود را در بـیش از یـک       کمیته هاي ملی پارالمپیک و فدراسیون هاي ملی اسکی مورد تائید  -312.4

 خواهد شد. جریمه نقدي کمیته ملی پارالمپیک / فدراسیون ملی اسکی صورت بروز این مسئله، در  ثبت نام نمایند.پارا اسکی آلپاین مسابقه 

با حداکثر پوشش  حوادثباید داراي بیمه پارا اسکی آلپاین شرکت کننده در مسابقات  کلیه شرکت کنندگان، مربیان و کادر همراه تیم -312.5

کمیته ملی پارالمپیک / فدراسیون ملـی اسـکی مسـئول    د. نباشعت و همچنین بیمه مسئولیت اعم از خطرات سر امدادالزم براي حمل و نقل و 

 می باشد. پارا اسکی آلپاین ثبت نام شده در مسابقات پوشش هزینه هاي بیمه همه شرکت کنندگان 

همراهان و یا مربیـان کمیتـه    ،برگزاري و یا یکی از نمایندگان کمیتهپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی در هر زمان و با درخواست  -312.6 

 ملزم به ارائه بیمه نامه پوششی خود می باشند. ملی پارالمپیک / فدراسیون ملی اسکی 

 هستند. پارا اسکی آلپاین تنها کمیته هاي ملی پارالمپیک و یا فدراسیون هاي ملی اسکی از حق قانونی براي ثبت نام در مسابقات  -312.7
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 پذیرد. می صورت پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی ن در مسابقات از طریق سیستم آنالین ثبت نام ورزشکارا

http://www.paralympic.org/entries  

پارا اسکی فدراسیون جهانی برگزاري و  کمیتهتوسط پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی هر گونه ثبت نام خارج از قوانین و مقررات  -312.8

 .مردود استآلپاین 

 آخرین مهلت تعیین شده براي ثبت نام مسابقات -312.9

 پارا اسکی آلپاینجام آمریکاي شمالی  / جام اروپا /مسابقات قهرمانی

 هفته پیش از مسابقه آغاز می شود. 12تعداد  بر اساسثبت نام  •

 یش از مسابقه پایان می یابد.هفته پ 3 6ثبت نام بر اساس تعداد  •

 هفته پیش از مسابقه آغاز خواهد شد. 3 5ثبت نام بر اساس نام  •

 پایان می یابد. هفته پیش از مسابقه  1ثبت نام بر اساس نام  •

 هفته پیش از مسابقه آغاز می شود. 2ثبت نام وایلد کارت  •

 پایان می یابد. هفته پیش از مسابقه  1ثبت نام وایلد کارت  •
 

 / قهرمانی کشوريپارا اسکی آلپاین       
 هفته پیش از مسابقه آغاز می شود. 3ثبت نام بر اساس نام  •

 هفته پیش از مسابقه پایان می یابد. 1ثبت نام بر اساس نام  •
 کسب سهمیه می باشد.  هاي پارالمپیک ثبت نام بر اساس در مسابقات قهرمانی جهانی و بازي

د و این امتیازات در مسابقه ندر پایان هر مسابقه مشخص می شوپارا اسکی آلپاین  فدراسیون جهانی لیست امتیازات بر اساستعداد افراد ثبت نامی 

  مد نظر قرار خواهند گرفت.

  کابین واکس -312.10

متـر   36ورزشـکار   5تـا   3متـر مربـع و بـراي     18ورزشـکار   2تـا   1کابین واکس باید براي تـیم هـا تعبیـه گـردد. حـداقل ابعـاد کـانتینر بـراي         

 متر مربع در نظر گرفته شود. 6ورزشکار به ازاء هر ورزشکار باید  5مربع و براي بیش از 

 جلسه سرپرستان -313    

 جلسه اولین در اطالعات سایر جلسات، جلسه سرپرستان و قرعه کشی در برنامه / دعوتنامه مشخص خواهد شد. اولین زمان و محل  -313.1    

 .  می گردداعالم  سرپرستان    

 شرکت نمایند. نماینده می تواند در جلسه سرپرستان  2 تنها از هر کشور -313.2    

 جلسه بحث و نظر ممنوع است. حضور افراد به نمایندگی از کشور دیگري در جلسه سرپرستان به منظور شرکت در راي گیري و  -313.3    

 هستند.  IPCآئین نامه اخالقی و مقررات و تصمیمات هیئت ژوري و  نت از قوانیسرپرستان و مربیان ملزم به تبعی -313.4    

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/130625114507663_IPC+Code+of+

Ethics.pdf  

 قرعه کشی -314
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خواهد بود. قرعه کشی از پارا اسکی آلپاین و یا با توجه به ترتیب امتیازات رندوم  بصورتدر هر ماده  ناورزشکار رقابت براي شروعترتیب  -314.1

 یند رایانه اي نیز انجام می پذیرد. آطریق فر

و یا فردي به نمایندگی از او حاضر نباشد، تنها در صورتی نام او در قرعه  ضور نداشته باشداگر ورزشکار در زمان قرعه کشی در جلسه ح -314.2

 کشی قرار داده خواهد شد که حضورش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فکس تا پیش از جلسه سرپرستان به اطالع کمیته برگزاري برساند.

ذکر می کند و در صورت امکان دلیل اند را  نکردهدر مسابقات شرکت  اماعه کشی شده قر ی کهنماینده فنی در گزارش خود نام ورزشکاران -314.3

 آن را هم مکتوب می کند.

 . گرددمجددا انجام  باید چنانچه مسابقه اي با حداقل یک روز تاخیر مواجه شود، قرعه کشی -314.4

 استارت لیست / توزیع نتایج  -315

به  اعالم نتایجمحل  ازنتایج استارت لیست و  فراهم کردن روشی است تا ، کمیته برگزاري ملزم به پاینپارا اسکی آلمسابقات  تمامدر  -315.1

  اطالعات در اختیار داوران دروازه قرار گیرد. انتقال یابد تا محل شروع مسابقه 

و ) DSLاینترنت (حداقل با سرعت  مجهز به حداقل باید هاي پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهانی، جام جهانی در بازياتاق ثبت نتایج و ثبت زمان 

 پرینتر / دستگاه فتوکپی باشد. 

 ، مسئول تشریفات و رسانه ها داده شود. اتبصورت پرینت شده به همه تیم ها، داوران، دفتر مسابقاستارت لیست ها و نتایج  -315.2

 زمان غیر رسمی  -315.3

براي بطوریکه براي همه شرکت کنندگانی که از خط پایان گذشته اند در محل تعیین شده شوند، می زمان هاي غیر رسمی در تابلو امتیازات ثبت 

 رسد. می . در صورت امکان، زمان هاي غیر رسمی از طریق بلندگو به اطالع عموم قابل رویت باشدآنها  و همچنین رسانه ها 

 اخراج از مسابقه اعالم  -315.4

دقیقه  15شود. از لحظه اعالم تنها می در تابلو اعالنات و همچنین در خط پایان منتشر مسابقه  در یسکوالیفه شدهموارد دمسابقه، پس از اتمام  

 . می شوددر نظر گرفته فرصت براي اعتراض 

 برگه معاینات پزشکی و تبعیت از آئین نامه مبارزه با دوپینگ  -316

در کشور خود می باشند. همه ورزشکاران باید از قبل  خودسالمتی ورزشکاران ول مسئ ذیصالحکمیته ملی پارالمپیک و سازمان هاي  -316.1

 معاینه پزشکی شده باشند. 

، کادر پزشکی ملزم به تبعیت از ر مسابقات و همینطور مربی، مدیرهمراه ورزشکار شرکت کننده د افراد، هاراهنماهمه شرکت کنندگان،  -316.2

کتابچه  1.2، فصل 2بخش در  IPC و ضوابط مشخص شده هستند. آئین نامه مبارزه با دوپینگبا دوپینگ  آئین نامه مبارزهقوانین و مقررات 

. در صورت بروز هر گونه تضاد بین موجود است ipc/handbook-http://www.paralympic.org/the، به آدرس IPCراهنماي 

 آئین نامه خواهد بود.   ئین نامه و قوانین، مرجع قانونی همانآ

   ارائه خدمات پزشکی از سوي مسئولین برگزاري مسابقات   -317
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این باید در اولویت اول مسئولین برگزاري مسابقه قرار گیرد.  شرکت می کنند، IPCسالمتی و ایمنی همه افرادي که در مسابقات اسکی آلپاین  

  .در برمی گیردرا اران، داوران، داوطلبان و کارگران پیست و تماشاچیان ورزشک موضوع

 ترکیب سیستم کادر پزشکی به چند مولفه بستگی دارد:

              ، پارا اسکی آلپاینجام آمریکاي شمالی برگزار شده (مسابقات قهرمانی جهانی، جام جهانی، جام اروپا،  اندازه و سطح مسابقات .3

 )پارا اسکی آلپاینمسابقات  مسابقات قهرمانی کشوري، قاره اي، جام

 تعداد شرکت کنندگان، پرسنل همراه و تماشاچیان .4

 مشخص شود.نیز باید بخش پزشکی مسابقه (شرکت کنندگان، پرسنل همراه و تماشاچیان) مسئولیت  حوزههمچنین  .5

مسابقه به تمرین رسمی / قبل از شروع  را ات پزشکی در محلقرار گیري تجهیزنحوه برگزار کننده / سرپرست بخش خدمات پزشکی و امداد 

قبل از شروع مجدد تمرین رسمی و یا مسابقه در محل باید در صورت بروز حادثه، همه امکانات نماید.  می اعالم نماینده فنی و رئیس مسابقات

 . شودرجوع  IPCبه بخش پزشکی کتابچه راهنماي . موجود باشد

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc+medical+co

de_final.pdf  

 تجهیزات مسابقه  -318

شرکت نماید. پارا اسکی آلپاین در مسابقات پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی  کتابچه راهنماي ه طبقشد ورزشکار می تواند همراه با تجهیزات تائید

 آدرس زیر مراجعه نمائید.به  IPCبراي کسب اطالعات تکمیلی به کتابچه راهنماي 

 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_chapter_

3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf  
ها ویژگی ورزشکاران باید با تجهیزات هر یک از  همچنینمسئولیت تجهیزات مورد استفاده در مسابقه و تجهیزات جانبی با ورزشکار است.  -318.1

 و الزامات کلی ایمنی اعالم شده مطابقت داشته باشد. 

    .  داطالق می گردپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی همه تجهیزات تولیدي مندرج در کتابچه راهنماي به  "تجهیزات مسابقه "اصطالح  -318.2

گردد در خالل برگزاري مسابقه اطالق می  به همه ابزارآالت تطبیقی مورد نیاز ورزشکاران پارالمپیکی "تجهیزات تطبیقی "اصطالح  -318.3

 شده است.  اشاره هابه آنپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی که بطور مشخص در کتابچه راهنماي اورتز)  / (اسکی نشسته، محافظ، پروتز

 می باشد.پارا اسکی آلپاین راسیون جهانی فد ،مرجع تائید تجهیزات تطبیقی جدید -318.4

تا  دارسال شوپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی به  بصورت مکتوببه همراه مدارك تکمیلی و فرم موجود در لینک زیر، تجهیزات تطبیقی جدید باید 

  . تائیدیه آن صادر شود

skiing/equipment-https://www.paralympic.org/alpine  

 د. شوارسال  ایمیل زیریک ماه پیش از استفاده در مسابقه به باید اخذ تائیدیه  جهتتجهیزات تطبیقی جدید 

info@worldparaalpineskiing.org  

20 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc+medical+code_final.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc+medical+code_final.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_chapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_chapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/equipment
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/equipment
mailto:info@worldparaalpineskiing.org
mailto:info@worldparaalpineskiing.org


سپتامبر پیش از  30جهانی باید حداکثر تا تاریخ تطبیقی جدید مورد استفاده در بازیهاي پارالمپیک زمستانی و مسابقات قهرمانی تجهیزات مشخصات 

 ارسال شود. پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی براي  رقابت هاآغاز فصل 

 15آگوست،  15جوالي،  15ژوئن،  15ین تر در تاریخ هاي ابزار و تجهیزات کمکی جهت استفاده در جام جهانی و یا رقابت هایی با سطح پای

در پایان هر فصل،  ارائه شود. WPASاکتبر باید به شکل کتبی به  1اکتبر بازبینی خواهند شد. درخواست هاي بازبینی بعد از تاریخ  1سپتامبر 

یا فدراسیون هاي ملی موظف هستند باید تجهیزات ها و  NPCگیرند. تمام  در وضعیت بازبینی فصلی قرار می WPASاز سوي  تجهیزات کمکی

 بارگزاري نمایند. IPCدر وبسایت  WPASبر اساس دستورالعمل  نمایند و فرم هاي مربوطه را ورزشکار خود را بررسی

 رخواست می شود. ثبت خواهد شد و اطالعات فراتر و مورد نیاز د SDMSچنانچه یکی از ابزار، تائیدیه را دریافت نکند، دلیل آن  در سایت 

ممکن است  در زمان معرفی محصولچرا که ندارد،  هیچ گونه مسئولیتی در قبال تائید تجهیزات جدیدپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی  -318.5

 . را افزایش دهدحوادث  خطر بروزو  استفرد مضر  باشد که براي سالمتیناشناخته اي داراي قطعاتی 

   جهیزات مسابقه تبر روي تبلیغات  -318.6

د. براي کسب اطالعات تکمیلی به راهنماي اشب IPC باید مطابق با راهنمايتجهیزات مورد استفاده در بازیهاي پارالمپیک زمستانی بر روي تبلیغات 

 . ارجاع شودهاي پارالمپیک زمستانی  نشان تجاري بازي

 باشد.   307.3ستفاده می نماید، باید مطابق با بند ن اآتمام تبلیغات بر روي تجهیزاتی که ورزشکار در مسابقه از 

 درج عناوین و یا عالئم مستهجن بر روي البسه و تجهیزات ممنوع است.  -318.7

 کنترل تجهیزات  -319

ا بر عهده کنترل تجهیزات ر یتمسئول IPCیکی از مسئولین اسکی آلپاین کنترل تجهیرات را دارد.  براياختیار تام  IPCاسکی آلپاین  -319.1

 خواهد داشت. در صورت مشاهده تخلف از قوانین تجهیزات، هیئت ژوري جریمه متناسب را اعمال خواهد نمود. 

    خواهد شد.  بررسی، مسائل مربوطه توسط هیئت ژوري ناظریندر صورت غیبت  -319.2

 در مسابقات  شرط بندي -320

 . ندارندرا شرط بندي سر نتایج مسابقات  زهراه و مسئولین فنی اجاورزشکاران، مربیان، پرسنل هم

 محرومیت  -321

 شرایط کلی -321.1

 :نقدي به آنها تعلق می گیرد، شامل موارد زیر می باشدمحرومیت و یا جریمه  اقداماتی که -321.1.2

 پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی تخلف و عدم تبعیت از قوانین و مقررات  -

 داورانهیئت عدم تبعیت از تصمیمات  -

   رفتار غیر اخالقی -

 د شد:نیز تخلف محسوب خواهانجام اقدامات زیر 

 تالش در جهت انجام تخلف -
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 تسهیل و یا تشویق دیگران به انجام تخلف -

 راهنمایی دیگران براي انجام تخلف - 

 در زمان تعیین و بررسی تخلف موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:  -321.1.3

 بوده است؟تخلف به شکل عمدي و یا سهوي آیا این  -

 بوده است؟ يآیا انجام این تخلف بدلیل شرایط اضطرار -

لیکن طبق می باشند. هاي اعمال شده  تیومحرمبه تبعیت از کمیته هاي ملی پارالمپیک / فدراسیون هاي ملی اسکی ملزم  کلیه -321.1.4

محرومیت اعالم شده  برابردر از حق دادرسی  IPCو ضوابط مندرج در کتابچه راهنماي پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی قوانین و مقررات 

 برخوردارند. 

 اجراي احکام  -321.2

 افراد زیر را در بر می گیرد: هاحکام صادر -321.2.1

(به پارا اسکی آلپاین سابقه اي که در تقویم اعم از برگزار  کننده م ،ثبت نام شده اندپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی همه افرادي که در مسابقات  -

 .مسابقه مربوط باشد ی که بهآمده است در داخل و خارج از محدوده مسابقه و هر مکانعنوان یک مسابقه) 

 و  ،لیکن در محدوده برگزاري مسابقه می باشند افرادي که ثبت نام نشده اند، -

  ف جزء اعضاء آنها محسوب می شود. متخلکه  همراه، فدراسیون ملی، غیره) (تیم  گروه -

 جریمه  -321.3

 تخلف می تواند براي ورزشکار / راهنما جریمه هاي زیر را در نظر بگیرد: مربوطه براي رسیدگی بهکمیسیون  -321.3.1 

 توبیخ: کتبی / شفاهی -

 ابطال ثبت نام -

 عدم پذیرش ثبت نام -

 یورو  80اعمال جریمه نقدي حداقل به میزان  -

 اخراج از مسابقه  -

 خطا در زمان استارت  -

 هدایایی که از برگزار کننده دریافت شده است.گیري جوائز و  پس -

 WPASتعلیق از مسابقات  -

پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی در قبال پرداخت جریمه هاي تعیین شده از سوي  ،و یا فدراسیون هاي ملی اسکی IPCکلیه اعضاء  -321.3.2

 مسئولیت دارند. ثبت نام شده،  بدلیل تخلف افرادصورت گرفته نین همه هزینه هاي اجرایی و همچ

 ) پس از اعمال محرومیت خواهد بود. 8هشت روز (پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی پرداخت جریمه ها به مهلت  -321.3.3
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مواجه خواهد شد؛ مگر آنکه استثناء در این  ود، ورزشکار با محرومیتبرتري در کسب نتایج شایجاد چنانچه تخلف از قوانین منجر به  -321.3.4

  بخش ذکر شده باشد.

جریمه نقدي اختیار تام دارد. پارا اسکی آلپاین جریمه نقدي براي قصور از قوانین و مقررات هیئت ژوري در اعمال جریمه نقدي اعم از  -321.3.5

 یورو باشد.  500نباید فراتر از  داورانهیئت 

، پـارا اسـکی آلپـاین    فدراسیون جهـانی  در خارج از محوطه مسابقه بدلیل قصور از قوانین و مقررات پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی  -321.3.6

 اختیار اعمال جریمه نقدي را دارد. 

 جریمه هاي زیر به شکل شفاهی اعالم می شوند: -321.4

 )شوداعالم نیز وب مکت بصورتمتعاقبا  البته در صورتی کهتوبیخ ( -

 ثبت نام آنها از طریق کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملی اسکی انجام نشده است. مراحل اي که ابطال ثبت نام انجام شده براي مسابقه  -

 دالیل چنین ابطالی متعاقبا بصورت مکتوب اعالم شود.)  البته به شرطه آنکه(

 م می شوند:جریمه هاي زیر بصورت مکتوب اعال -321.5

 جریمه هاي نقدي -

 اخراج از مسابقه  -

 زمان استارت خطا در  -

 حذف از مسابقات  -

 . انجام شده استخود  ابطال ثبت نام افرادي که از طریق کمیته هاي ملی پارالمپیک و فدراسیون هاي ملی اسکی -

 انجام شده است.  IPC او یپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی ابطال ثبت نام افرادي که توسط  -

  پس گیري جوائز و هدایایی که از برگزار کننده دریافت شده است. -

 براي ایمیل بصورت مکتوبو یا مدیر مسابقه پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی نماینده فنی  از سويجریمه هاي نقدي می بایست اعالم  -321.6

)mailto:info@worldparaalpineskiing.org(  به کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون و (در صورت امکان)  متخلف فردو همچنین به

 ارسال شود. متخلفملی اسکی فرد 

 فنی اعالم شود.  می شوند باید توسط داور ثبت و طی یک گزارش به نمایندهمحرومیت هایی که شامل اعمال حذف از مسابقه  -321.7

 شوند.  قیدفنی  هکلیه جریمه ها باید در گزارش نمایند -321.8

 اجرایی دستورالعمل هاي -322

 اختیارات هیئت ژوري -322.1

رئیس  ياز سونهایی  رايبرابر باشد؛ آراء نتیجه  دارد. چنانچهرا کثریت آراء در مسابقات اهیئت ژوري طبق قوانین فوق الذکر حق اعمال محرومیت با 

 . خواهد شد صادرهیئت داوران 

 تمام تصمیمات کتبی در خصوص جریمه ها باید شامل موارد زیر باشد: -322.2
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  تخلف صورت گرفته -322.3

 شواهد و مدارك وقوع تخلف -322.4

 هیئت داوران که پیروي نشده اندتصمیمات  و یا قوانین -322.5

 جریمه اعمال شده  -322.6

 در نظر گرفته شود. باید جریمه اعمال شده عواقب مثبت و منفی باشد. صورت گرفته ل شده باید متناسب با تخلف جریمه اعما -332.7

 حق استیناف -322.8

بر علیه جریمه هاي  متخلفحق داشتن استیناف براي فرد پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی طبق ضوابط مندرج در قوانین و مقررات  -322.8.1

 ز سوي هیئت ژوري محفوظ است.  اعمال شده ا

 ،ارسال نشودپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی چنانچه درخواست حق استیناف در طی مدت زمان تعیین شده در قوانین و مقررات  -322.8.2

 . می شودتصمیم هیئت ژوري نهایی 

 وصول جریمه حساب بانکی -322.9

 خواهند شد.  هزینهدر راستاي توسعه ورزش واریز و پارا اسکی آلپاین سیون جهانی فدراکلیه جریمه هاي پرداخت شده به حساب بانکی 

 اعتراضات -323

 انواع اعتراضات 

  عدم پذیرش ورزشکاران و یا رد تجهیزات مورد استفاده در مسابقه  -323.1

 پیست و شرایط آن -323.2

 و یا داور مسابقه  گانشرکت کنندسایر  -323.3

 سابقه اخراج از م -323.4

 ثبت زمان  -323.5

 تصمیمات و نظرات هیئت ژوري -323.6

 محل اعتراض  -324

 اعالم می شود. جلسه سرپرستان در قبل از اعتراض ارائه شوند؛ محل آن اعالم اعتراضات باید در محل تعیین شده براي  -324.1

 آخرین مهلت ارسال اعتراض -325

 عدم پذیرش ورزشکار اعتراض به  -325.1

  قرعه کشیانجام قبل از ا ت -

 پیست و شرایط آناعتراض به  -325.2

 آغاز مسابقه  دقیقه پیش از 60حداکثر  -
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 اعتراض به یکی از رقبا یا تجهیرات آن یا اعتراض به رفتار یکی از مسئولین -325.3

 از خط پایان  شرکت کنندهآخرین دقیقه پس از گذشتن  15 تا -

 از مسابقه  اعتراض به اخراج شدن -325.4

 اعالم اخراج دقیقه پس از 15 تا -

  ثبت زماناعتراض به  -325.5

 نتایج غیر رسمی اعالم دقیقه پس از 15 تا -

  داورانهیئت اعتراض به دستورالعمل ها و تصمیمات  -325.6

 دقیقه پس از گذشتن آخرین شرکت کننده از خط پایان  15در اسرع وقت و حداقل  -

 اعتراضات  نوع -326

  ارائه شود.با مستندات الزم می ب هیئت داوران تنها اعتراضاتی را می پذیرد که همراه -326.1

پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهانی در رابطه با عکس برداري و زمستانی هاي  بازي براي IPCرسانه اي  سیاستقوانین خاص در مورد 

به عنوان  گرفته شده تصاویر ویدئویی وها عکس  از اینبراي استفاده اینکه آیا ارد و تصویربرداري از افراد شرکت کننده در مسابقات وجود د

در همه مسابقات، از عکس ها و تصاویر ویدئویی شخصی می توان به عنوان مستندات استفاده نمود و حتی باید مجوز الزم را کسب کرد. مستندات 

 . کردد ن استنابه آنیز براي دفاع از حقوق فردي در اعتراضات 

پارا فدراسیون جهانی می توان طبق قوانین و مقررات همه تصمیمات اتخاذ شده هیئت ژوري نهایی می باشند؛ به استثناء مواردي که  -326.2

 نمود.  اعتراض و یا تجدید نظرعلیه آنها اسکی آلپاین 

 مکتوب به هیئت ژوري ارسال می شوند. بصورت  اتاعتراض -326.3

 . شونده شکل شفاهی بیان می ب ،(بطور شفاهی) قرار می گیرند 321.4ماده  ذیلثنائی و اعتراضاتی که موارد است -326.4

 هزینه اعتراض  -327

 بازگردانده      مبلغ آن ، . چنانچه اعتراض مورد قبول واقع شودباید پرداخت شوداعتراض  هرثبت  براي) آنیورو (و یا معادل  100مبلغ  -327.1

 می شود. 

 . گرددواریز می شود و در راستاي توسعه ورزش هزینه می  فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاینیر اینصورت پول به حساب در غ

 . بازگردانده می شود.مبلغ  نظر نماید، چنانچه قبل از اعالم تصمیم هیئت ژوري، طرف اعتراض کننده از اعتراض خود صرف -327.2

 . بررسی نخواهند شدنشود، پرداخت هزینه آن یا  د وارسال نشو به شکل صحیحیا  اعتراضاتی که در موعد مقرر -327.3

 حق اعتراض  -328

 اعتراض برخوردارند: ثبت نمایندگان زیر از وجاهت قانونی براي

 کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ملی اسکی مورد تائید .6

 سر مربی و یا نماینده وي  .7
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 ژوري حل و فصل اعتراضات از سوي هیئت -329

 اعتراضات را در مکان و محل تعیین شده بررسی می نماید.  هیئت ژوري -329.1

و یا سایر داورانی که در آنجا حضور داشته  داور دروازهسر ورزشکار،از باشد، اخراج ورزشکار  بدلیلراي داور دروازه  بهدر زمانی که اعتراض  -329.2

 یئت ژوري همه اطالعات مرتبط و در دسترس را مد نظر قرار خواهد داد. هبراي شرکت در جلسه دادرسی دعوت می شود. اند 

روند انجام کار را هم پارا اسکی آلپاین در جلسه حضور دارند. رئیس مسابقه  هیئت داوران می توانند، تنها اعضاء اعالم رايدر زمان  -329.3

نیاز  به اکثر آراء اعضاء داراي حق راي نهایی براي اخذ تصمیم می رسد.ان هیئت داورثبت و به امضاء اعضاء  بیان شده مطالب مدیریت می نماید.

چنانچه مدیر است.  تعیین کنندهپارا اسکی آلپاین شد، راي مدیر مسابقات بابرابر  ء. چنانچه آرانیست)در جلسه تعداد اعضاء حاضر تنها است (منظور 

 ده فنی مسئولیت هاي وي را بر عهده خواهد داشت. نایدر جلسه حضور نداشته باشد، نمپارا اسکی آلپاین مسابقه 

 پس از طی مراحل قانونی تصمیم اتخاذ شده رسما اعالم می شود.  -329.4

 درخواست تجدید نظر -330

 درخواست تجدید نظررسیدگی به  اعضاي هیئت -330.1

برگزاري  خاللاین اعضاء در اسکی آلپاین می باشد.  راپا عضو منصوب شده از سوي کمیته فنی 5هیئت متشکل از این کامل  ياعضا -330.1.1

 منصوب می شوند. برگزار می شود، براي مسابقات فصل آتی که در فصل بهار کمیته فنی ورزشی فصل جلسه 

 هیئتاین  عضو 3 است) جام هاي جهانیهاي پارالمپیک زمستانی، مسابقات قهرمانی جهانی و  بازيمنظور ( اتمسابق یک از براي هر -330.1.2

هیئت رسیدگی به  IPCدر  بخش مربوطه ، به محض دریافت درخواست تجدید نظر تعیین می شوند.پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی از سوي 

  اختیار تمام اعضاي آن می گذارد. درخواست تجدید نظر را در جریان قرار می دهد و یک نسخه از درخواست را در

در و یا  شود،اعضاء مذکور در موقعیتی باشد که تصمیم وي با دالیل مشهود سبب تضییع حق فرد استیناف دهنده چنانچه عضوي از  -330.1.3

 این مسئله در مورد شاهدان نیز صدق می کند. .جلسه اعضاء را ندارداجازه حضور در  ،درخواست استیناف تاثیرگذار باشد

ي اعضا با یدبادرخواست به دست هئیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر رسید،  اینکهبه محض  IPCمسئول منصوب شده  از سوي  -330.1.4

 برقرار نماید. ارتباط  حاضر در این هیئت

 درخواست تجدید نظرحق  -330.2

 یمراهها بتوسط اعضاء هیئت استیناف  ،نبوده است فرد در زمین مسابقهمربوط به عملکرد که  جریمه هاییعلیه مطرح شده  اتاعتراض -330.2.1

 . بررسی می شوند ،حکم اعالم زمانساعت از  2طی پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی مسئول ورزشی منصوب شده از سوي 

 تجدید نظردرخواست  -330.3

از سوي بطور مستقیم چنانچه اعتراض (یا فدراسیون ملی اسکی تائید شود کمیته ملی پارالمپیک و  از سويباید  تجدید نظردرخواست  -330.3.1

مستندات ارائه دهد.  با ارائهدرخواست استیناف می نماید) و باید تمام موارد را بطور مشخص  اوبه نمایندگی از  ورزشکارسازمان آنگاه  ،ورزشکار نباشد

   .باشدمراه تاریخ و امضاء ه بهمذکور  فرد ایمیل  /یاتماس و شماره تجدید نظر باید شاملدرخواست 
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بررسی می کنند تا از مطابقت محتوا، زمان و نحوه ارائه  درخواست را رسیدگی، اینهیئت  یافت درخواست تجدید نظر،دربه محض  -330.3.2

  اطمینان حاصل نمایند. WPASدرخواست با قوانین 

فرد و  دبه رد درخواست مطرح شده می باش ملزم رسیدگیهیئت  ،نباشد WPASقوانین  مطابق باچنانچه درخواست استیناف  -330.3.3

از تصمیم اتخاذ شده چنین مواقعی فرد درخواست کننده در اسرع وقت بصورت شفاهی و یا کتبی در  .درخواست کننده را در جریان قرار می دهد

         . گرددمطلع می 

 . دگرددر بازه زمانی تعیین شده تکمیل و ارسال  تجدید نظر می توانددرخواست یک  مجددا ،در صورت بروز این مسئله

داوران که پیش تر در مورد آن رئیس هیئت به درخواست مذکور  ،باشد WPASتجدید نظر مطابق با قوانین چنانچه درخواست  -330.3.4

و تحت تاثیر  در ارتباط باشندهمچنین سایر افرادي که از نظر هیئت رسیدگی می توانند با این درخواست  .گرددارسال می  تصمیم گیري کرده است،

در خصوص پاسخ خود را  ساعت 12باید حداکثر ظرف  درخواست مرتبط باطرفین  تمامو  داورانرئیس هیئت  یرند، نیز بررسی خواهند شد. قرار گ

    عالم نمایند. درخواست تجدید نظر ا

 تجدید نظردستورالعمل  -330.4

  بررسی و نهایی می شود. ،ریافت آندساعت از زمان  24 ، درخواست تجدید نظر پس ازبه طور معمول -330.4.1

 ارسال  داورانبراي متقاعد نمودن هیئت مدارك مورد نظر بصورت مکتوب به زبان انگلیسی همراه با باید همه درخواست ها و پاسخ ها  -330.4.2

   . گردد

 نمایند.  تصمیم گیري می رسیدگی به درخواست تجدید نظراعضاء هیئت استیناف در مورد محل و روند قانونی  -330.4.3

      بحث مورد و مسئله مذکور تنها در بین اعضاء ماند محرمانه باقی خواهد  و اعالم عمومی،تا زمان قطعی شدن راي درخواست استیناف  -330.4.4

 ، اعضاء هیئت استیناف موضوع را به اطالع همگان می رساند. راي نهاییصدور . پس از گیردمی قرار 

) به محل برگزاري رقابت ها یورو (یا معادل آن به پول رایج 750به پرداخت  متقاضی ملزمرخواست استیناف، در زمان ارائه د -330.4.5

WPAS  خواهد بودفرد متقاضی مسئول پرداخت هزینه هاي اضافی  ،گم بشودمی باشد. چنانچه درخواست استیناف . 

. الزم االجراستاستیناف بطور شفاهی اعالم می شود و از آن زمان هیئت تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضاء  ،در پایان جلسه استیناف -330.4.6

 . اعالم می شود مربوطه به طرفین اعم از کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملی اسکیهمراه با دالیل آن اعضاء هیئت ژوري تصمیم مکتوب 

اعالم شده از سوي   تصمیم ؛شد پذیرفته نخواهدصادر شده راي  در خصوصدرخواست دیگري پس از اعالم تصمیم هیئت ژوري،  -330.4.7

 آن هستند.  ملزم به تبعیت از IPCو پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی همه طرفین اعم و  می باشدنهایی  هیئت داوران

طـرفین سـبب بـی اعتبـاري      از سويده زمانی تعیین شده صورت پذیرند، عدم اجراي اقدامات الزم به غیر از مواردي که باید در محدو -330.4.8

یا موجب شـود اعـالم   د و داشته باش نهاییراي بر روي ي این عدم اجراي اقدامات الزم از سوي طرفین تاثیر مگر آنکه ؛دنمی شو تصمیم اتخاذ شده

  شده ناجوانمردانه باشد.
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 هاي ورزشی اسکی آلپاین  مشترك در تمام ماده: قوانین 2بخش 

 . الزامی استپارا اسکی آلپاین هاي پارالمپیک زمستانی و مسابقات قهرمانی  در برگزاري بازي IPCراهنماي  اجراي مفاد کتابچه

 مدیریت و برگزاري مسابقه -400

 رجوع شود.   309به ماده 

ین شده اند. کمیته برگزاري تعیپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی اعضایی است که از سوي برگزار کننده و یا  کمیته برگزاري متشکل از -400.1

 کلیه حقوق و وظایف و تعهدات برگزار کننده را دارا می باشد. 

 پارا اسکی آلپاین یجهان ونیفدراسانتصابات در  -400.2

 پارا اسکی آلپاینمسابقات  مدیر -400.2.1

. مـی باشـد  مسابقات قهرمانی جهانی و بازیهاي پارالمپیک  در جام جهانی،پارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی تام از سوي اختیار داراي مدیر مسابقات 

کـه در خصـوص آن بـه صـورت     مانند مسابقات جام قاره اي حضور داشته باشـد  می تواند در مسابقات سطح پائین تر پارا اسکی آلپاین مدیر مسابقه 

 . دخواهد بوپارا اسکی آلپاین فدراسیون جهانی هدایت تصمیم گیري خواهد شد و تحت  موردي

   می دهد.گزارش فدراسیون جهاین پارا اسکی آلپاین به را  پارا اسکی آلپاینمرتبط با فعالیت هاي رویداد موارد  ،WPAS مدیر مسابقات

 و مسئولیت ها اختیاراتوظایف،  -400.2.1.1

  پیش از رویداد -400.2.1.2

 پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی مل طبق دستورالعبازرسی از محل مسابقه پیش از زمان برگزاري مسابقه،  -

در مورد تعیین تغییر شیب ها در زمان فورس ماژور با نماینـده فنـی همفکـري    و در موارد فورس ماژور نماینده فنی  ازپیست شیب تائیدیه دریافت  -

  مسئول ارشد شیب جانبی را انتخاب می نماید.نموده و 

 قبلموجود در قرارداد برگزاري همه مواد اجراي مسابقه) و چه در محل برگزاري محل تمرین و در چه (الزامات فنی  کسب اطمینان از اجراي تمام -

 مسابقاتو حین برگزاري 

 براي جلسه سرپرستان SDMSفایل هاي کسب اطمینان از در اختیار داشتن  -

 بقاتمسارنامه و پشتیبانی در خصوص بنادو  ي منتصباعضاکسب اطمینان از در جریان بودن  -

  جهت انجام اقدامات الزم در رویدادالزم با سرکالسبند  هاي هماهنگیانجام کسب اطمینان از  -

 الزم در محل رویدادجهیزات توجود کسب اطمینان از  -

 توسط مستندات و سایر پارا اسکی آلپاینجهانی  رشتهقوانین و مقررات در خصوص  اطالعات مورد نیاز تمامدر اختیار داشتن  کسب اطمینان از - 

     ناظر فنی

 ارتباطات الزم با نماینده فنی و مسئول مسابقه پیش از آغاز مسابقه و همکاري نزدیک با آنها در خالل برگزاري مسابقه  برقراري -

 در صورت نیاز پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی همکاري با اعضاء کمیته فنی ورزشی  -

  راد ثبت نامی پیش از آغاز مسابقهاطالعات اف بارگزارياطمینان از  کسب جهتبرگزاري  کمیتههمکاري با  -
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 کمیتـه ، IPCو رئـیس ورزش هـاي زمسـتانی     پارا اسـکی آلپـاین  فدراسیون جهانی با کمیته فنی ورزشی  پارا اسکی آلپاینمدیر مسابقه همکاري  -

     انسرها در چارچوب قراردادجهت حمایت کامل از اسپ(در صورت نیاز)  رویدادبرگزاري و حامیان مالی 

 در این ورزشحامیان مالی همکاري براي شناسایی  -

 اقدامات الزم در طول برگزاري رویداد -400.2.1.3

  کسب اطمینان از اجراي تمام جوانب امنیتی و بازي جوانمردانه به منظور حفظ سالمتی ورزشکار -

 با هیئت ژوري داشته باشد. الزم در رعایت ایمنی و بازي جوانمردانه همکاري نزدیکی را در کل مسابقه از جهت اطمینان  -

که در جلسه همگانی که به نمایندگی از ورزشکاران (سخنگوي ورزشکاران) صحبت می نمایند توجه برگزاري مسابقه در مورد به نظرات مربیان  -

  گردد.  انجامالزم در همه جوانب در محل مسابقه  اقداماتو همینطور ارتباطات الزم با هیئت ژوري صورت گیرد تا  الزم شود

 حضور داشته باشد. جهت بازرسی پیست به عنوان عضوي از هیئت ژوري براي بازرسی آماده شود، قبل از آنکه پیست  -

  داشته باشد. پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی رئیس هیئت ژوري باشد و نقش داور را در مسابقات تحت پوشش  -

 ست جلسات سرپرستان را بر عهده داشته باشد. ریا -

 مواد سرعتبا مسئول پیست در  همکاري -

   شرکت کنندهپایان مسابقه آخرین تا از آغاز مسابقه  –تا برگزاري مسابقه  اولیه تدارکاتاجراي از زمان نظارت بر تمام مراحل برگزاري رویداد  -

در ارتباط با تصمیمات هیئت ژوري از  بصورت منظمبا هیئت ژوري اتخاذ شده است و طور مشترك کسب اطمینان الزم از اینکه تمام تصمیمات ب  -

 طریق نماینده مربیان در تماس باشد. 

 داشته باشد. همکاري  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی با اعضاء کمیته هاي فنی ورزشی  در صورت نیاز، -

کمــک در رفــع مشــکالت برخواســته از صــحیح از آن و و نحــوه اســتفاده  پــارا اســکی آلپــاینی فدراســیون جهــانآشــنایی کامــل بــا نــرم افــزار  -

OVR  (در نتایج مسابقه ) 

 نماید.  قوانین بازي جوانمردانه را رعایتمفاد حصول اطمینان از اینکه تجهیزات همراه ورزشکاران  -

در زمان  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی شکل صحیح براي دفتر مرکزي  و به شدهتائید توسط نماینده فنی  ،حصول اطمینان از اینکه نتایج -

 مقرر ارسال شود. 

زمـان  / از برگـزاري   پـیش گـزارش مـوارد   در آن  .ارسـال نمایـد   پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی ورزشی -اي کمیته فنیرا برمسابقات  گزارش -

ذکـر نمایـد (ایـن    را بهبود روند آینده در فصـل مسـابقات   براي پیشنهادات خود مسابقات و  نقاط ضعف همچنینمسابقات را ارسال نماید و برگزاري 

 )را شامل می شود. پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی مربوط به قوانین و مقررات مسئله تمام پیشنهادات 

  بارگزاري گردد. FIS و WPASدرسایت  pdfو  XMLنتایج بصورت فایل  ،نماینده فنی مسابقهنتایج توسط  امضاءپس از   -

و مسئول برگزاري   IPCو رئیس ورزش هاي زمستانی   پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی با کمیته فنی ورزشی  پارا اسکی آلپاینمدیر مسابقه   -

 تعهدات حامی مالی به شکل صحیح در مسابقه برگزار شوند. همکاري الزم را انجام دهد تا 

 بقه پس از مسا -400.2.1.4
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رئـیس ورزش   بـه همـراه   پـارا اسـکی آلپـاین   مسـابقات   بلنـد مـدت رقابـت هـا در تمـام     برنامـه  تـدوین  بـراي  کمیته فنـی ورزشـی    با همکاري -

 پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی و کمیته  IPCهاي زمستانی 

 د. در ارتباط باش پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی کمیته فنی در صورت نیاز با اعضاء  -

 پس از برگزاري مسابقه از مربیان شرکت کننده / مسئولین و نمایندگان ورزشکاران جمع آوري نماید. هاي مختلف را دبازخور  -

در آن گـزارش مـوارد پـیش از برگـزاري      .ارسـال نمایـد   پـارا اسـکی آلپـاین   فدراسـیون جهـانی   گزارشات مسابقات را براي کمیته فنـی ورزشـی    -

بقات را ارسـال نمایـد و همچنـین در ایـن گـزارش نقـاط ضـعف مسـابقات و پیشـنهادات خـود بـراي بهبـود رونـد آینـده در               / زمان برگزاري مسـا 

 را شامل می شود.)  پارا اسکی آلپاینفصل مسابقات را ذکر نماید (این مسئله تمام پیشنهادات مربوط به قوانین و مقررات 

حـامی مـالی،   انجام شـده  تبلیغاتی  نحوه اقداماتمسابقه در مورد اتمام پس از مسابقات،  برگزاري هکمیتهمکاري با  پارا اسکی آلپاینمدیر مسابقه  -

 تهیه و ارسال می نماید. گزارشی  ،مستقیم حامیان مالی از مسابقه برگزار شده داعم از بازخور هاي صورت گرفته جایگزینی و موفقیت

مدیر مسابقات حضور ندارد؛ نماینده فنی و هیئت ژوري وظایف، حقوق و مسئولیت هاي مدیر  که در آن پارا اسکی آلپایندر مسابقات  -400.2.1.5

  به مسابقه)موارد مرتبط با مسابقه را بر عهده خواهد گرفت. (

 :پارا اسکی آلپایندر جام جهانی  -400.2.2

 مدیر مسابقه  -

 فنی ناظر -

 داور و ... -

 مواد سرعت، کمک داور  براي -

 اده سازي پیست مسئول آم -

 پارا اسکی آلپاینآمریکاي شمالی  و مسابقات جام پارا اسکی آلپایندر مسابقات جام اروپایی  -400.2.3

 فنی  ناظر -

 سر داور -

 در مواد سرعت، کمک داور -

   مسئول آماده سازي پیست - 

 آلپاینپارا اسکی  و مسابقات قهرمانی جهانی زمستانی در بازیهاي پارالمپیک -400.2.4 

 همه اعضاء هیئت ژوري ( به استثناء رئیس مسابقه)  -

 :خواهد کردفنی افراد زیر را منصوب  ناظر ی که مدیر مسابقه حضور ندارد،و در زمان پارا اسکی آلپایندر همه سطوح مسابقات  -400.2.5

 سرداور -

 در مواد سرعت، کمک داور  -

 کمیته برگزاري منصوب می شوند.  ياعضا ال به عنوانبا انجام انتصاب هاي فوق، افراد عم -400.2.6
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 انجام می شود برگزار کننده اتی که از سويانتصاب -400.3

در تمام و آنها را مدیریت می نماید و  یافتهدر جلسات حضور  برگزار کننده همه اعضاء کمیته برگزاري را منصوب می نماید. رئیس و یا نماینده آنها

وي همکاري نزدیکی با  ،و پس از برگزاري مسابقه حیندر  /قبلتصمیم گیري الزم را اتخاذ می نماید.  ،تیار دیگران نیستاموري که در حیطه اخ

برگزاري مسابقه را بر  جهت الزامیبرگزار کننده همه وظایف براي انتخاب داوران خواهد شد.  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی کمیته فنی ورزشی 

  .عهده خواهد داشت

 مسئول مسابقه  -400.3.1

براي بیان سئواالت جلسات را فراخوان مسابقه و نظارت بر فعالیت هاي حیطه فنی را مدیریت می نماید. آنها  تدارکاتیهمه اقدامات مسئول مسابقات 

 جلسات سرپرستان را هدایت می نمایند.  ،فنی اعالم می نمایند و پس از اخذ مشاوره با نماینده فنی

 مسئول پیست  -400.3.2

آب و هواي برفی و زمین محل مسابقه  آنها باید با شرایطاست.  ملزم به آماده سازي پیست مسئول پیست طبق نظرات و تصمیمات هیئت ژوري

 آشنایی کامل داشته باشند. 

    سرداور استارت  -400.3.3

 در آنجا حضور داشته باشد. تا پایان زمان تمرین/ مسابقه  زمانثبت  استارت باید در محل استارت و از ابتدايدر زمان تمرین/ مسابقه سرداور 

 و نحوه اجراي آن به شکل صحیح اطمینان حاصل شود.  شروعاز صحت اجراي قوانین  -

  در خصوص شروع با تا خیر یا خطا تصمیم گیري می کنند.آنها  -

 هر زمان ملزم به ایجاد ارتباطات با هیئت ژوري می باشند. در  -

در استارت و یا خطا مانند تاخیر  کند و هرگونه تخطی از قوانینبه داور ارائه می را استارت نزده اندورزشکارانی که در مسابقه  گزارش -

 تجهیزات را اعالم می نماید.  مربوط بهو یا تخطی از قوانین 

 . می کندکنترل  را شماره سینه ورزشکاران     -

 سرداور خط پایان  -400.3.4

 حضور داشته باشد.  )از ابتداي ثبت زمان تا پایان زمان تمرین/ مسابقه(منظور  باید در محل خط پایان خط پایانمسابقه سرداور  و یا ریندر زمان تم

  )in runو  out run( پایانیبخش  بخش پایانی رقابت ودر از صحت اجراي قوانین کسب اطمینان  -

 در محوطه خط پایان جمعیت حاضرنترل کننده و ک وقت نگهداربر کنترل کننده خط پایان، نظارت  -

 هیئت داورانایجاد ارتباط و تماس مستمر با  -

 تخلفات صورت گرفته از تمام داورانهیئت در جریان گذاشتن به داور،  ورزشکارانی که به خط پایان نرسیده اندارجاع گزارش    -

 سرداور دروازه: -400.3.5
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 سرداور دروازه. رت می کند. براي هر یک از داوران، مشخص می کند که در کدام دروازه قرار گیردازه نظادروعملکرد داورهاي بر سرداور دروازه 

 را جمع آوري و به سرداور تحویل می دهد.  ها کارت هاي کنترل داوران دورازه ،و همینطور در انتهاي مسابقه در انتهاي اولین دور

در صورتی که د و ندهمی ت کنترل، مداد، استارت لیست و غیره) را در اختیار هر یک از داوران قرار (از قبیل کاردر زمان مناسب ابزار الزم آنها 

 شماره بندي و نشان گذاري دروازه ها در زمانهمچنین آنها از . نمایدمی هدایت از پیست به بیرون آنها را ند شابشده  تتماشاچیان وارد پیس

 . اطمینان حاصل می نمایندمقرر 

 زمان و محاسبه  وقت نگهدارسرداور  -400.3.6

مسئول هماهنگی داوران در ابتدا و انتهاي مسابقه، اعم از ثبت زمان و محاسبه آن است. در ماده مارپیچ کوچک  ،و محاسبه وقت نگهدارسرداور 

 می باشند: وقت نگهدار سرداور نظارتتحت  ذیلداوران د. نوي و یا دستیار او در مورد حد فاصل دروازه ها تصمیم گیري می نمای

 استارتر -
 کمک استارتر -
 داور وقت نگهدار -
 داور استارت -
 وقت نگهدار هايکمک  -
 مسئول کنترل خط پایان  -
 مسئول ارشد محاسبه وقت و کمک هاي وي   -

 مسابقه خانهدبیر -400.3.7

جلسات  نویس پیش تهیه یتمسئول است. همچنین هاه قرع آماده کردنهمینطور فنی مسابقه و  اموردبیرخانه در  انجام امورمسئول دبیر مسابقه 

 . را نیز بر عهده داردفنی، هیئت ژوري و سرپرستان  ناظران

 افراد مربوطه در موعد مقررو تحویل آنها به  فرم هاي استارت، پایان، ثبت زمان، محاسبه و داوران دروازه گرفتندبیر مسابقه از در اختیار قرار 

را با تهیه نتایج و  محاسبه نتایج موارد به آنها اطالع داده می شود. به این افراد ارسال می شود و ،رسمی اتاعتراض نماید.می اطمینان حاصل 

  کسب اطمینان از وجود کپی آنها، بالفاصله پس از پایان رقابت ها، تسهیل می نماید.

 پزشکی خدمات مسئول ارشد  -400.3.8

 را بر عهده دارد. سازماندهی کمک هاي اولیه و پوشش پزشکی تمرین رسمی و برگزاري مسابقه،  در زمان انجامپزشکی خدمات مسئول ارشد 

 می باشند. ورزشکاران آسیب دیده و درمان اسب ملزم به ارائه خدمات منآنها 

 این فرد باید از تجهیزات الزم براي درمان شرکت کنندگان برخوردار باشد. 

 برنامه کاري را با پزشکان تیم هماهنگ می نمایند.  مسابقه، غاز تمرین رسمی و یا شروعپیش از آ

 پیش از آغازهمچنین او د بود. ی با کمک هاي خود در ارتباط خواهو مسابقات از طریق تلفن و ارتباطات رادیوی اتدر خالل تمریناین فرد 

 خواهد داشت. سئول مسابقه با م برنامه کاري هماهنگی الزم را براي تدوین تمرین رسمی و یا شروع هر مسابقه،
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باشد و را داشته  انجام اقدامات الزم در هر شرایط احتمالی گیدر هر زمان آماد می بایست باید به خوبی نحوه اسکی کردن را بداند،که  پزشک،

 . گذاشته شودنیز پزشک تیم عهده می توان به این کار، در تماس باشد.  پزشکیو تیم  داوراناعضاء هیئت  ید بابا

 پارا اسکی آلپاینرابط مربی  -400.3.9

به همان شکلی که مسئول تجهیزات پیست در سطوح مختلف  IPCتوسط کمیته فنی ورزشی  پارا اسکی آلپاینهانی جفدراسیون مربی رابط 

 . گرددمنصوب می  قهرمانی/ جام اروپا انتخاب می شود،بازیهاي پارالمپیک زمستانی/ قهرمانی جهانی/ 

مدیر مسابقه و یا  اگرنماید و می پست خود را ترك و یا واگذار  IPCنها با ارائه توافق کتبی از مربی رابط اسکی آلپاین جدید تمربی رابط 

 نامه کتبی آنها کافی است.  توافق ، ارائه در مسابقه حضور داشته باشند IPCاعضاء کمیته فنی ورزشی 

 د. انتخاب می شو IPCمربیان گروه مشاور  مربی رابط از میانتا جایی که امکان داشته باشد، 

     انجام وظیفه  مسابقه ر پیستدهیئت این چشمان همانند  در تمام امور مسابقات داورانمربی رابط به عنوان رابط در جلسات سرپرستان و هیئت 

 می نماید.  

 . کندپرچم زرد نظارت  مناطقبر این مربی می تواند 

جلسات هیئت ژوري  تمامدر  صحبت نماید، و اوراندهیئت با اتخاذ شده تصمیمات د که در خصوص مسائل و مربی رابط این اجازه را دار

   حق راي ندارد.  خواهد کرد اما شرکت 

 پارا اسکی آلپاین اتمسابق OVRمسئول اجرایی  -400.3.10

 نماید. را منصوب می  WPASمسابقات  OVRمسئول اجرایی  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی  

 این فرد مسئولیت هاي زیر را بر عهده دارد:

  امور مربوطه در محل برگزاري مسابقهانجام  -

 بین وقت نگهدار و مدیر مسابقه برقراري ارتباط  -

  داورانهیئت  -401

 :در محل مسابقه می باشندمسئول امور فنی  داوران،هیئت  لیست شده ازاعضاء 

 نماینده فنی .8

 ی آلپاینپارا اسکمدیر مسابقات  .9

 سرداور  .10

 مسئول مسابقه  .11

 و سوپر جیسرعت کمک داور در ماده  .12

 سرداور استارت (تنها در بازیهاي پارالمپیک زمستانی/ مسابقات قهرمانی جهانی) .13

 سرداور خط پایان (تنها در بازیهاي پارالمپیک زمستانی/ مسابقات قهرمانی جهانی) .14

 زمستانی/ مسابقات قهرمانی جهانی)مسئول کنترل ویدئو (تنها در بازیهاي پارالمپیک  .15
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   عضو بدون حق راي محسوب می شوند.  .16

 در بازیهاي پارالمپیک زمستانی  پارا اسکی آلپاین داورانهیئت انتصابات  -401.1

  نماینده (گان) فنی -

 IPCمدیر مسابقه اسکی آلپاین  -

 سرداور -

 کمک داور   -

 سرداور استارت  -

 سرداور خط پایان  -

 ل کنترل ویدئو (بدون حق راي)مسئو -

 (بدون حق راي) مسابقات پارا اسکی آلپاین OVRمسئول اجرایی  -

 مسئول کنترل تجهیزات (بدون حق راي) -

 در هیئت ژوري یک زن حضور داشته باشد.  ، بایددر صورت امکان

     ط برقرار نمایند.، با یکدیگر ارتباانگلیسی، IPCداوران باید به زبان رسمی کلیه اعضاء هیئت  -401.2

   موارد استثناء -401.3

 ورزشکار نمی تواند عضو هیئت ژوري باشد.  -401.3.1

 داورانحق تصدي در هیئت  -401.4

 اولین جلسه خود را پیش از جلسه سرپرستان برگزار می نمایند.  داوراناعضاء انتصابی هیئت 

د و چنانچه تا پایان مهلت قانونی درخواست استیناف اعتراضی شخواهد آغاز سه اولین جلتشکیل از زمان داوران هیئت فعالیت  -401.4.1

 منحل خواهد شد؛ اما چنانچه اعتراضی اعالم وصول شود تا پایان زمان اعالم راي به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ؛اعالم وصول نشود

 راي گیري -401.5

داراي حق هر یک از اعضاء  برگزار می نماید ورا  هیئت داوران جلسات این هیئتباشد.  میداوران هیئت رئیس  پارا اسکی آلپاینمدیر مسابقه 

 . راي می باشد

 .فنی، رئیس هیئت داوران می باشد ناظر ر مسابقه،در غیاب مدی

 . گرفته خواهد شدحاضر در جلسه  يبر مبناي اکثریت آراداوران تصمیمات هیئت  -401.5.1

 شود، رئیس هیئت ژوري از حق راي رفع تساوي برخوردار است.  چنانچه آراء برابر -401.5.2

هر یک از اعضاء ثبت  ءاعضاء می رسد و همچنین آرا تمامبه امضاء داوران صورت جلسات همه جلسات ثبت و تصمیمات هیئت  -401.5.3

 می گردد. 

 د. زبان انگلیسی نگارش و ثبت می گردصورت جلسات به 
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برگزاري  حیندر /  هر یک از اعضاء قبل می باشد و گردآوري کلیه اعضاء میسر نیست،فوري  اتاخذ تصمیم زمانی که نیاز به -401.5.4

 این تصمیم باید در اسرع وقت توسط همه اعضاء تائید شود.  .دارد را به نمایندگی از همه اعضا تصمیم گیريحق مسابقه 

 داورانوظایف هیئت   -401.6

 را در کل مدت زمان مسابقه اعم از زمان رسمی تمرین کنترل می نماید.قوانین  تبعیت ازداوران هیئت 

 :ویژه اي برخوردار استموارد فنی زیر از اهمیت 

  مسیر مسابقهآماده سازي کنترل پیست مسابقه و  -
 کنترل وضعیت برف  -
 کنترل آماده سازي پیست  -
 سایر مواد شیمیاییو  کوب تائید استفاده از برف -
 جمعیت ترل کنترل سیستم هاي کن -
  محدوده کم شیب خط پایان کنترل استارت، خط پایان و  -
 خدمات امدادي تجهیزاتکنترل  -
 نصب دروازه هامسئول انتصاب  -
 نصب دروازه ها در پیستتعیین زمان  -
 نظارت بر کار مسئولین نصب دروازه در پیست  -
 دروازه ها نصب پنل نقاطکنترل  -
 آب و هوا  شرایطس از بررسی مالحظات فنی و و بستن پیست مسابقات براي تمرین پ گشایش -
 تعیین روش بازرسی پیست ورزشکاران  -
 بازرسی پیست پیش از آغاز مسابقه  -
  شروع ورزشکارانترتیب مسابقه و تعیین  از تعیین تعداد افراد پیشرو در هر دور -
 در صورت لزومافراد پیشرو  گزارش گیري از -
 آب و هواپیست و تغییر ترتیب استارت پس از بررسی شرایط  -
 تغییر فواصل استارت  -
 دستورالعمل هاي الزم و اخذ اطالعات از سرداوران دروازه  ارائه -

 )Downhillماده سرعت (براي 

 تنظیم برنامه بازرسی اضافی در زمان وقوع شرایط غیر معمول آب و هوایی -
 تقلیل زمان رسمی تمرین -
 نصب پرچم هاي زرد رنگ -
 کنترل چیدمان دروازه ها  -
روي هاي اضافی با توجه به تجارب اخذ شده در محل تمرین. متعاقب تغییرات و اضافه نمودن دروازه  غییر مکان و فاصله دروازه هات -

  داده می شود. اختصاصیک دور اضافی به ورزشکاران براي تمرین داده، حداقل 

 از نظر سازماندهی به شکل خاص اقدامات زیر انجام می شود:
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 قرعه کشیانجام براي  ینگرنکلیست اران در قرار دادن ورزشک -
  استفاده از معیارهاي تعیین شدهبا  امتیاز در گروه هابدون  تقسیم ورزشکارهاي -
    دورها  تخصیص مجدد -
  برفشرایط نامناسب بودن در صورت لغو رقابت  -
 پیشنهاداتی که در گزارش مشاور فنی ذکر شده، اعمال نشده است -
 خدمات پزشکییا و  اولیهارائه نامناسب کمک هاي  -
 ل جمعیت بدرستی صورت نگرفته استکنتر -
 باشد پیست مسابقه را کوتاه نمایدچنانچه شرایط جوي نامساعد  -
 نشده استرعایت  414چنانچه الزامات ماده لغو یا توقف رقابت  -

 قانونی به طور ویژه اقدامات زیر صورت گیرد:  جنبهاز 

 داورانهیئت اعضاي فنی و یا  اظرنتصمیم گیري در مورد طرح پیشنهادي  -
 اخراج ورزشکار از مسابقه بدلیل نداشتن توانایی فنی و فیزیکی -
 برگزاري مسابقه  محلتجهیزات و البسه در بر روي اجراي قوانین مربوط به تبلیغات کنترل تاکید بر  -
آنها در قسمت هاي مختلف پیست قرار دادن فنی و پرسنل پزشکی براي  کارشناسانداوران،  در خصوص تعداد تصمیم گیري -

 مسابقه 
  جریمهاعمال  -
 در مورد اعتراضات تصمیم گیري  -
  رویدادزمان برگزاري  طولدر صدور دستورالعمل  -

 اشاره نشده است: به آنهاواالتی که در مفاد قانونی س -401.7

 پاسخ خواهد داد.  ؛به آنها اشاره نشده است مواردي که در قوانین به شکل شفافهیئت داوران در خصوص در  داورانهیئت به طور کلی 

 بی سیم -401.8

مربی رابط در و ( اوراندهیئت داورهاي حاضر در خط استارت و پایان و اعضاي  ،پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی در همه مسابقات مندرج درتقویم 

تجهیزات باید داراي یک فرکانس . این و هدست باشندبی سیم ه باید مجهز ب) جهانیهاي پارالمپیک زمستانی/ قهرمانی جهانی/مسابقات  بازي

 باشند.  اختاللمشخص و عاري از هرگونه 

  داورانهیئت  نقش هاي -402

 نماینده فنی -402.1 

 باشد.  فدراسیون جهانی اسکیاز  "فنی ناظر"معتبر  مجوزباید داراي فرد مورد نظر  کسب شرایط الزم، جهت -402.1.1

معرفی می نماید تا از سوي آنها انتصاب   IPCنمایندگان فنی خود را به هیئت رئیسه WPASهاي پارالمپیک زمستانی،  در بازي -402.1.2

  .شوند

 فنی را منصوب می نماید.  نماینده WPAS ،در مسابقات قهرمانی جهان/قهرمانی/جام اروپایی -402.1.3
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، قهرمانی کشوري، ) SAC ،AC ،SHC( )، جام هاي قاره ايNORAM( ی آلپاینپارا اسکدر مسابقات جام آمریکاي شمالی  -402.1.4

این توافقنامه  تائید می شود و یا بر اساس WPAS کمیته فنی ، ناظر فنی مستقیما از سوي، مواد تیمی و مسابقات جوانان اسکیIPCاسکی آلپاین 

 . تعیین خواهد شد FIS بافدراسیون 

  انجام خواهد شد. FISبا  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی طبق توافقنامه  تعیین ناظر فنی فرایند ،سابقاتم دیگر سطوح تمامدر  -402.1.5

 وظایف و حقوق سرداور  -402.2

و ورزشکاران تخلفات  گزارشرا به همراه پایان خط خط استارت و  مجددا در پایان مسابقه، سرداور گزارشات داورهايدر پایان اولین دور و  -

    را دریافت می کند. شده یسکالیفهد

ر مربوطه، نام داو ،یی که خطا در آنجا رخ داده استدروازه ها شمارهاز قبیل لیست ورزشکاران دیسکالیفه شده، سپس در پایان هر دور، گزارشات  -

  .ت نصب می شودامضا و بر روي تابلو اعالنااز سوي سرداور کنترل، بر روي تابلو اعالنات  زمان دقیق نصب برگه ها

و یا یکی از شرکت کنندگان دچار  ،باشد وجود داشتههیئت داوران  ياعضا اختالف نظر در بینبیاید،  ی پیشتعارفدر ادامه، چنانچه موقعیت غیرم -

 ارسال می نماید. WPASی تهیه و به گزارشداور مصدومیت شدیدي بشود، 

 فنی خواهند داشت. اور و کمک داور همکاري نزدیکی با ناظر سرد -402.3

  اوفنی و وظایف  ناظر -402.4

  .دارد WPASهمکاري نزدیکی با مدیر مسابقه ناظر فنی 

 پیش از آغاز مسابقه  -402.4.1

 وظایف زیر را بر عهده دارد: ناظر

 رایزنی الزم را خواهد داشت. در مورد شرایط موجود  تائیدیه پیست را بررسی و با برگزار کنندهگواهی  -
 . کندمسابقه را لغو  داوران می بایست، هیئت نمی باشدتائیدیه پیست داراي  ناظر فنی تصدیق کند که هچنانچ -
بهبودهاي صورت گرفته از زمان برگزاري مسابقات قبلی روند وي گزارشات نماینده فنی در مورد مسابقات قبلی را مطالعه نموده و  -

   تاکنون را ارزیابی می نماید. 
 گزارش می دهد.  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی بررسی نموده و در صورت لزوم به  309.3یت را طبق ماده بیمه نامه مسئول -
 پیست هاي اسکی را بازرسی می نماید.  -
  تیم ها مربوط به تمرین رسمی 702بر میزان تبعیت از ماده نظارت  -
 دروازه ها محل نصب پنلکنترل  -
 فنی و اجرایی آمادگیهمکاري در بخش  -
  WPASت مسابقات از قبیل امتیازات لیسکنترل  -
 با فرکانس هاي مختلف)( داورانهیئت  ياعضاکنترل تعداد بی سیم ها براي تمام  -
 ثبت کارت هاي افراد و مجور ورود آنها به پیست مسابقه -
 ان تدارکات، نشان گذاري، کنترل جمعیت و همچنین چیدمان محوطه استارت و پای نظرپیست ها را از کنترل  -
 به همراه هیئت داورانچیدمان دروازه ها کنترل  -
 حفاظ دور آنها ، تائیدو در صورت لزوم نمایشگرهامحل نصب کنترل  -
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 ازماندهی مراقبت هاي پزشکیسو محل امداد رسانی در طول مسیر پیست کنترل  -
 کلیه تجهیزات فنی مانند ثبت زمان، تایمر، ارتباطات، حمل و نقل افراد کنترل  -
 خالل انجام تمرین رسمی در محوطه مسابقه  درحضور  -
 و جلسه سرپرستان داورانجلسات هیئت  تمامدر شرکت  -
  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی همکاري با داوران کمیته برگزاري و دستیار فنی  -
 در صورت لزوم انتصاب اعضاء هیئت ژوري -

 در خالل برگزاري مسابقه -402.4.2

 عهده دارد: فنی وظایف زیر را بر ناظر

 حضور در محوطه مسابقه -
 داوران، سرپرستان و مربیانبا هیئت همکاري  -
 روي البسه و تجهیزات طبق قوانین بر نحوه اجراي تبلیغات برنظارت  -
 نظارت بر نحوه برگزاري مسابقه از جنبه فنی -
و تصمیمات  پارا اسکی آلپاینقوانین و مقررات  تبعیت از در خصوصبادر به برگزار کننده ارتباط ارائه راهنمایی و توصیات الزم به   -

  داورانهیئت 

 پس از برگزاري مسابقه  -402.4.3

 فنی وظایف زیر را بر عهده دارد: ناظر

 نماید. می داوران کمک ات آوري گزارش گرداوريبه  -
 ،یازات با رایانه محاسبه می شودنماید. چنانچه این امتمی را محاسبه  انفرادي و جریمه هاي هر یک از مسابقات اتامتیاز مسابق -

در هر مسابقه وي نحوه استفاده در موارد فوق نماینده فنی ملزم به کنترل مجدد امتیازات و تائید صحت آنها با امضاء خود می باشد. 
 را کنترل می نماید.  F ضریباز 

 تحویل می دهد.  داورانهیئت  بهرا وصول شده اعتراضات قانونی  -
 شده توسط دبیر مسابقه را امضاء نموده و اجازه برگزاري مراسم اهداء مدال را می دهد. لیست نتایج تهیه  -
و  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی روز آنها را براي  3حداکثر طی  و می نمایدتکمیل را دریافت شده   مطالبگزارش خود بهمراه  -

FIS  می نماید. ارسال     
 به طور کلی: -402.4.4

 وظایف زیر را بر عهده دارد: نماینده فنی

؛ این تصمیم گیري الزم را انجام می دهد ،درج نشده است پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی که در قوانین مواردي ارتباط با در  -

 . دنیستناست و در حیطه اختیارات سایر مسئولین نیز  نشدهآنها تصمیمی اتخاذ  برايداوران هیئت  موارد موضوعاتی هستند که در

 همکاري نزدیکی را با سرداور و کمک داور خواهد داشت.  -

 جهت اخراج ورزشکاران از مسابقه برخوردار است. داوران به هیئت از اختیار قانونی براي پیشنهاد  -

   است.  ربرخوردا مسابقه و مسئولین براي جلب حمایت کمیته برگزارياز اختیارات قانونی براي انجام وظایف خود در همه امور و    -
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منصوب می نماید. مشاور فنی از حق راي برخوردار هیئت داوران مشاور فنی را براي حمایت از  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی  -402.5

 نیست. 

 آن برخوردار است. و یا یکی از اعضاء داوران از حق اعمال محرومیت علیه هیئت  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی  -402.6

 دروازه ها در پیست  نصبمسئول  -403

شرکت کننده در  کمیته هاي ملیتعداد جام اروپا، با توجه به در بازیهاي پارالمپیک زمستانی/مسابقات قهرمانی جهانی/قهرمانی/ -403.1.1

 دروازه ها در پیست را منصوب خواهد نمود.  نصبمسئولین  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی ، مسابقات

خواهد انجام داوران هیئت  تصمیم با انتصاب آمده است، پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی و  FISدر تقویم در همه مسابقاتی که  -403.1.2

 د. ش

  نظارت خواهد داشت. دروازه ها نصبمسئول بر کار داوران / هیئت  پارا اسکی آلپاینمدیر مسابقه  -403.1.3

 ر پیستدروازه ها د نصبجایگزینی مسئول  -403.2

 شده باید حائز شرایط الزم همانند فرد اصلی باشد.  فرد جایگزین

 دروازه ها در پیست نصبمسئول  اختیارات -403.3

 انجام تغییرات الزم در زمین مسابقه و انجام اقدامات ایمنی را پیشنهاد می نماید.  -403.3.1

 بر روي نحوه انجام کار متمرکز شود. بطور کامل ن نماید، بطوري که خود تعییدروازه ها را  نصبتعداد افراد کمکی براي مسئول  -403.3.2

 تهیه و فراهم کردن تمام ابزار الزم را که قارار است از سوي مدیر تجهیزات پیست انجام شود را کنترل می نماید  -403.3.3

    دروازه ها در پیست نصبوظایف مسئول  -403.4

 ،انجام شودتوانایی ورزشکاران شرکت کننده ه شکل صحیح و با توجه به زمین مسابقه، پوشش برف و براي آنکه چیدمان پیست ب -403.4.1

   . کردد نبازرسی خواهرا پیست  پیست /نماینده فنی، سرداور، مسئول مسابقه بهمراهپیست دروازه ها در نصب مسئول قبل از آغاز مسابقه 

کنترل سرعت را در  موضوع ، ودروازه هاي را نصب می کند و آمادگی پیست یب امنیتیضربا توجه به ، دروازه هانصب مسئول   -403.4.2

  نظر می گیرد.

 د. آماده شو پارا اسکی آلپاینرشته همه پیست ها باید طبق قوانین و مقررات مندرج در کتابچه راهنماي  -403.4.3

سابقه به ورزشکاران اجازه داده می شود تا مسیر مسابقه را بررسی باشند. قبل از شروع ممسابقه  برگزاريپیست ها باید آماده  -403.4.4

  کنند. در حین انجام این کار، نباید تمرکز ورزشکار از بین برود.

در انجام این کار از قوانین و مقررات این فرد باید . نصب کننده دروازه ها می باشدمسئول  وظیفه ،دروازه ها در پیست نصب -403.4.5

در  موارديمدیر مسابقه  و داورانهیئت همچنین ممکن است (در صورت حضور) از سوي و  نمایدتبعیت  پارا اسکی آلپاینانی فدراسیون جه

 . به او توصیه شودماده سرعت و سوپر جی 

ست را دروازه ها در پیست ملزم به شرکت در همه جلسات سرپرستان می باشد تا گزارش خود در مورد شرایط پی نصبمسئول  -403.4.6

 اعالم نماید. 
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 محل مسابقه  ورود به زمان -403.5

حداکثر تا صبح روز برگزاري اولین جلسه سرپرستان در محل حاضر نصب کننده دروازه ها باید در ماده هاي سرعت و سوپر جی،  -403.5.1

 باشد تا در صورت لزوم اقدامات تکمیلی براي انجام آماده سازي پیست صورت گیرد. 

به صورت کلی، فرد نصب  یک روز قبل از مسابقه خواهد بود. در ماده هاي مارپیچ کوچک و بزرگ در صورت امکان این تاریخ -403.5.2

 . ها در محل برگزاري مسابقه حاضر شودهمواره قبل از اولین جلسه سرپرستان تیم کننده دروازه ها باید 

 ن تیم اختیارات و وظایف مسئولی -404

  تیم ها ربیانو م کاپیتان -404.1

 توسط برگزار کننده صادر می شود. دارنده کارت از اختیارات زیر برخوردار است:و مربیان تیم ها  تانیکاپکارت 

 عضو هیئت ژوري باشد.  -

 منصوب نشده اند و یا فرد منصوب شده حضور نداشته باشد؛ پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی از سوي مسئولین مسابقه چنانچه  -

  این پست ها معرفی شوند.نامزد حضور در یکی از به عنوان د نمی توان ن و مربیان تیم هاکاپیتا

امکان استفاده از باالبر فراهم نشود، چنانچه استفاده از باالبر در زمان تمرینات / مسابقه صادر می شود (و یا بازوبند براي وي کارت  -

 )آن به تیم بازگردانده می شودهزینه 

  . شده باشددرج  "پیست"کلمه ي براي وي صادر می شود که بر روي آن بندکارت / بازو  -

می باشند و به شکل  داورانو تصمیمات هیئت  پارا اسکی آلپاینو مربیان ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات  کاپیتان ها -404.1.1

 نمایند. می جوانمردانه رفتار 

 پذیرفته اند.روازه داوران و یا نصب کننده داعضاء هیئت د که به عنوان ی هستنوظایف ملزم به انجامکاپیتان ها و مربیان  -404.1.2

 افراد پیشرو  -405

فرد باشد. می  ،امضاء نموده اندرا  پارا اسکی آلپاینکه فرم واجد شرایط فرد پیشرو  3حداقل  در اختیار گذاشتنملزم به برگزار کننده  -405.1

هست. در ماده سرعت، افراد پیشرو ملزم به شرکت در همه جلسات تمرینی هستند. در صورت بروز شرایط فوق پیشرو عضو کمیته برگزاري نیز 

 العاده، هیئت ژوري تعداد افراد پیشرو را افزایش می دهد. 

 مختلفی را تعیین می نماید. هیئت ژوري براي هر دور مسابقه افراد پیشرو  -405.2

 .ن کاورهاي پیشرو هستندپوشیدافراد پیشرو ملزم به  -405.3

 باشند.  داشتهدر پیست را  "به شکل مسابقهاسکی کردن "افراد پیشرو نامزد شده باید توانایی  -405.4

 افراد پیشرو مجاز به شروع مسابقه نیستند.  -405.5

قفه در مسابقه از افراد پیشرو بیشتري هر و ایجادافراد پیشرو را تعیین و ترتیب حرکت آنها را مشخص می نماید. پس از  داورانهیئت  -405.6

 در صورت لزوم استفاده می شود. 
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 زمان ثبت شده افراد پیشرو نباید منتشر شود.  -405.7

 سایر مواردو  میدان دید، خط مسابقه، در خصوص وضعیت برف گزارش ارائهافراد پیشرو ملزم به  در صورت درخواست هیئت داوران،  -405.8

  هستند. به آنها

 ه اساستارت، پایان، ثبت زمان و محب -406

 ارتباطات 

تعبیه شود. ارتباطات صوتی بین در همه مسابقات بین المللی، ارتباطات چندگانه (تلفنی، بی سیم و غیره) بین خط استارت و پایان باید در محل 

یویی باید در یک فرکانس جداگانه از سوي کمیته برگزاري ارتباطات راد استارت و پایان باید از طریق ارتباطات کابلی و یا رادیویی صورت گیرد.

 تامین شود. 

  تجهیزات ثبت زمان  -406.1

سنسورهاي مورد ، استارت دروازه و ، دستگاه ثبت زمان پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی براي ثبت زمان در همه مسابقات مندرج در تقویم 

 باید استفاده گردند.  ینپارا اسکی آلپافدراسیون جهانی و  FISتائید 

 می باشند.  FISاسکی آلپاین رشته دستورالعمل هاي ثبت زمان طبق کتابچه رکوردگیري 

data.html-and-data/timing-and-ski.com/services/timing-http://data.fis  

  استارت و پایان خط داوران  -407

 استارتر -407.1

. تنظیم می نمایدبا سرداور وقت نگهدار  بی سیماز طریق تلفن/ و ساعت کمک استارتر، ساعت خود را با دقیقه پس از شروع،  10ظرف استارتر 

 می باشد. این عالمت هابین  فواصل زمانیدن کسب اطمینان از رعایت شو همچنین استارت  رتر مسئول نشان دادن عالئم هشدار، فرماناستا

 تفویض نماید.خود استارتر می تواند نظارت بر شرکت کنندکان را به کمک استارتر 

 

 مسئول کنترل خط پایان -407.2

 مسئول کنترل خط پایان وظایف زیر را بر عهده دارد:

 خط پایان  تاازه وآخرین در فاصلهدر نظارت  -

 . گذشته اندپایان خط ی که از همه ورزشکارانثبت ترتیب  -

 استارت  -408

 محوطه استارت  -408.1

  پارا اسکی آلپاینطبق قوانین اجرایی محوطه استارت 

skiing/downloads-http://www.paralympic.org/alpine  
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 رمپ استارت -408.2

 پارا اسکی آلپاینن اجرایی محوطه استارت طبق قوانی

skiing/downloads-http://www.paralympic.org/alpine  

 دستورالعمل استارت  -408.3

 باتوم هاي ، ورزشکار آماده مسابقه عالمتزدن و با  تاستارتعیین شده براي مسابقه ممنوع است. به ترتیب  در بیرونیهرگونه کمک گرفتن 

گرفتن کمک دهد. می ورزشکار نشسته برف گیرهاي خود را در پشت دروازه استارت قرار دهد و می قرار  خود را در جلوي دروازه استارتهاي 

استارت باید بعد از دروازه زمان  درورزشکاران سکی نوك اممنوع است.  اندیگراز و یا استفاده از بند متصل به فریم استارت و یا هر گونه کمک 

 استارت قرارا بگیرد.

براي شروع از خط  دن، می تواننگه می دارند ابا یک دست غالب که نیروي بیشتر دارد و یا با دستی که باتوم خود رورزشکاران ایستاده  -

   استفاده نماید.  براي گرفتن کمکدست دیگر ز ورزشکار نمی تواند ا. تنها با همان دست فشار را وارد نمایند استارت، 

 همچنین در بخش نشسته، ورزشکار مجاز است تنها یکبار فشار وارد کند تا از رمپ خارج شود. -

 ساعت شروع -408.4

 که از سوي هیئت داوران تعریف فواصل زمانی مشخص ساعت مجهز به سیگنال شمارش معکوس صوتی با، 0رویدادهاي سطح تمامی براي 

 . مورد استفاده قرار گیردها  دهشده است، باید در تمام ما

 عالمت استارت  -408.5

شمارش را بدین  ،ثانیه مانده به استارت 5 را اعالم می نماید. "ثانیه  10" فرمان ثانیه قبل از استارت، استارتر به هر یک از ورزشکاران 10

 " Go – Partez - Los"می دهد: را  دستوراین و سپس  "5,4,3,2,1"ترتیب آغاز می کند 

ثانیه  10را می دهد؛ سپس ورزشکار  "Go – Partez - Los "استارتر به هر یک از شرکت کنندگان دستور  ،در ماده مارپیچ کوچک

  .بزندفرصت دارد تا استارت 

تصمیم هیئت ه سرداور استارت و طبق بورزشکار استارت اعالم تاخیر د، پس از باشتعیین شده ثابت  بصورتاستارت فواصل زمانی چنانچه 

 داورانسرداور استارت زمان استارت ورزشکار تاخیري را به هیئت  می تواند در فواصل زمانی ثابت استارت نماید. ورزشکار تاخیري داوران،

 استارت پس از استارت کدام ورزشکار خواهد بود). زمان بدین صورت که (اطالع می دهد. 

       اطالع  داورانسرداور استارت زمان استارت ورزشکار تاخیري را به هیئت  رت از ترتیب خاصی برخوردار نباشد،استاچنانچه فواصل زمانی 

 استارت پس از استارت کدام ورزشکار خواهد بود). زمان می دهد. (

 استارت  ثبت زمان -408.6

استثناء اسکی نشسته  کار از خط استارت عبور می کند ثبت گردد. بخشدقیقا لحظه اي که قسمت پایین زانوي ورزشباید  ،استارت ثبت زماندر 

 سانتی متر است.) 80ارتفاع دروازه استارت براي اسکی نشسته (می باشد. 
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 با تاخیراستارت  -408.7

       او ویژه باشد،رایط یل شبدلاز نظر داور خط استارت از مسابقه اخراج می شود. چنانچه این مسئله نباشد  زدن ورزشکاري که آماده استارت

چنانچه سالمتی ورزشکار را به چالش        ورزشکار  شخصی . براي مثال شکستن تجهیزاتاجازه شروع با تاخیر را به ورزشکار بدهدمی تواند 

 شرایط فورس ماژور محسوب نخواهد شد. جزء بیماري مختصر ورزشکار . ویژه به شمار می آیدیط می کشد، شرا

 . صادر می نمایدرا  موقتهیئت ژوري اجازه استارت  جود داشته باشد،این مورد شک و شبهه اي و چنانچه در 

 موارد زیر را ثبت نماید: پس از اخذ مشورت با هیئت ژوري تصمیمات الزم را اتخاذ می نماید و موظف استسرداور استارت  -408.7.1

رغم  ورزشکارانی که علیاطالعات . همچنین نبوده اند شروعر محل استارت مجاز به ها و اسامی ورزشکارانی که بدلیل تاخیر دشماره استارت 

 ند نیز باید ثبت شود. موقت استارت زدو یا بطور  شدندشروع مجاز به  ،تاخیر در استارت

 استارت مورد قبول/ خطا  -408.8

 محدوده زیرزمان استارت تنها در ماید. نشروع  عالمت استارتبا رقابتش را ورزشکار باید  ثابت است، استارت در مسابقاتی که فاصله زمانی 

 :معتبر است

  دیسکالیفهاز مسابقه  در این محدوده زمانی استارت نزند،که  رسمی استارت اتفاق افتاده باشد و ورزشکاريزمان ثانیه بعد از  5ثانیه قبل و یا  5 

 . گرددمی 

    . قرار دهد داشته اندورزشکارانی که در استارت خطا اسامی  ر را در جریان شماره وباید سرداوداور استارت 

 پیست و مسابقه  -409

 دروازه ها در پیست  نصب -409.1

 کمک -409.1.1

داوران منطبق باشد و فرد هیئت سوي زمانبندي اعالم شده از  دروازه ها در پیست قرار داده شود تا برنامه با نصب کننده باید کمکی در اختیاري

 تنها بر روي چیدمان پیست تمرکز کند و نباید درگیر کندن دروازه ها شود.کننده دروازه ها،  نصب

 :تا حد مورد نیاز تهیه کندوسایل زیر را  مسئول تجهیزات پیست باید

پارا اسکی اي  جام هاي قاره می تواند در  داورانتنها با تصویب هیئت  تیرك ها با رنگ هاي دیگراستفاده از (تیرك هاي آبی و قرمز  -

  انجام شود).) YR( پارا اسکی آلپاین)، مسابقات قهرمانی کشوري، مسابقات جوانان SAC ،AC ،SHC(  آلپاین

 بر اساس رنگ دروازه ها -

  چار مختص فرو بردن دروازه در برفچکش، دریل، آ -

 شماره دروازه  -

 مواد رنگی براي نشانه گذاري محل دروازه ها -

 دروازه ها  محلنشان گذاري  -409.1.2
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 . باشدبطوري که در کل مدت زمان مسابقه قابل مشاهده  کرد،گذاري  هنشان یرنگاستفاده از مواد با می توان خیلی ساده را مکان دروازه ها 

 شماره گذاري دروازه ها -409.1.3

   اري نمی شوند. شماره گذ یو پایان دروازه آغازین. شوندشماره گذاري باید دروازه ها از باال تا پائین پیست 

 نشان گذاري پیست و زمین مسابقه  -409.1.4

ات می شود و تغییررنگ زده و همچنین کل پیست بصورت افقی  شودبا رنگ آبی مشخص می بصورت عمودي از یک دروازه تا دروازه بعدي 

ات مواد سرعت، سوپر جی و مارپیچ بزرگ می شود. این کار در همه مسابق داخل پیست با استفاده از رنگ مشخصدر  ... وها ، پرش پیست

 انجام می شود. 

 یدکی دروازه هاي -409.1.5

ورزشکاران را از مسیر این دروازه ها باید طوري در پیست قرار گیرند که یدکی را بر عهده دارد.  دروازه هاي نصبپیست مسئولیت تهیه و  مدیر

 اصلی خارج نکند.

 پیست اصالحبستن و  -409.1.6

) ، نشان گذاري و یا gate panel(کسی اجازه تغییر در دروازه ها،  داورانبه استثناء هیئت دروازه ها بسته می شود.  نصبزمان پیست در 

 ندارد. تغییر در ساختار پیست (پرش، دست اندازها) را 

 ورزشکاران اجازه ورود به پیست بسته شده را ندارند. 

 اجازه ورود به پیست بسته شده را دارند. داوران صمیم هیئت با ت سایرین تنهاخدماتی و  پرسنلمربیان، 

       مشخصداوران هیئت  از سويتعداد آنها یم فیلمبرداري براي مستند سازي پیست اجازه حضور در پیست بسته شده را دارند. عکاسان و ت

 ود را انجام دهند. کارهاي خ. آنها باید در محل مشخص شده مستقر شوند و تنها باید در این محل شود می

 بر رويقسمت هایی از پیست را با صالحدید خود هیئت ژوري و یا کمیته برگزاري می تواند  پیست، به منظور آماده سازي و تعمیر/نگهداري

 ببندد.  ورزشکاران، مربیان، رسانه ها و پرسنل خدماتی

 تغییرات در پیست  -409.1.7

  بازرسی مجدد دیگر ضرورتی ندارد. انجام دروازه ها، محل تغییرات اندك در مانند در زمان اعمال تغییرات در پیست، 

 مختص گرم کردن براي ورزشکار پیست -409.1.8

 تعبیه شوند.  گرم کردن ورزشکارانبراي باید مناسب  پیست هاي

 

 

 

 

 

44 



 مسابقه  -409.2

 دروازه ها گذر از -409.2.1

 گذشته باشد. چنانچه ورزشکار بدون خطاکه نوك اسکی و هر دو پاي ورزشکار از خط دروازه  قانونی محسوب می شوداز دروازه  گذر در صورتی

آنگاه نوك اسکی دیگر و هر دو پاي وي باید از خط دروازه بگذرند.  اسکی از پایش خارج شود، در میان پاي اسکی باز قرار نگیرد)سکی دروازه ا(

 ه نیز اعمال می شود. برگشت ورزشکار به سمت دروازاین قانون در زمان 

 . دباید از خط دروازه بگذر آنها و بوت اسکی نوك دارند، یک اسکیتنها ورزشکارانی که 

تا قسمتی که باید  د،ز دست می دهادروازه را یک ورزشکار  و خارجی نصب نشده استدروازه چوب که زمانی  ،تک دروازهاساللوم  بخش در

 عبور می کند، مجددا به باال برگردد. خط فرضیگیره کفش هاي ورزشکار از نوك 

کوتاهترین خط فرضی  )تیرك می باشدزمانی که دروازه داراي دو ( ،سرعت، مارپیچ کوچک و سوپر جی هاي خط دروازه در ماده -409.2.2

 و بیرون دروازه هم سطح با برف مد نظر خواهد بود. چرخش حد فاصل  بین

 دروازه است. بیرون چرخش و مرحله بین در حد فاصل اهترین خط فرضی خط دروازه در مارپیچ کوچک کوت -409.2.3

 خطاي دروازه مسابقه بدلیل ممانعت از ادامه  -409.2.4

  مسابقه را ندارد. ادامه، اجازه را از دست بدهد و از آن عبور نکند اي دروازه ورزشکارچنانچه 

 ورزشکارممانعت از ادامه مسابقه پس از توقف  -409.2.5

      و یا حرکت به سمت  به سمت دروازه قبلی ) وي دیگر مجاز به برگشتآنکه بر روي زمین افتادتوقف کامل نماید (پس از نچه ورزشکار چنا

 :که دروازه هاي دیگر نیست. تنها در صورتی این مسئله قانونی است

  . باشندمواد داراي حد فاصل معینی در ماده سرعت، سوپر جی و مارپیچ بزرگ  -

ورزشکار دیگر  تداخلی با ورزشکار پشت سري خود نداشته باشد و یا ورزشکارتنها استثناء در مارپیچ کوچک بدین صورت است؛  -409.2.5.1

 . عبور نکرده باشداز وي 

 توقف نماید.  می تواند در پیست  ورزشکاربا رعایت الزامات فاصله قانونی از ؛ بدین صورت که استراهنما از این امر مستثنی  -409.2.5.2
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 از دروازه ها عبور

 
 بازرسی -409.3

  داورانهیئت  -409.3.1

می توانند در این ها  تیم کاپیتان. را تائید نمایند پارا اسکی آلپاین برنامه می بایسترسی می نماید و پیست را بر داورانهیئت در روز مسابقه، 

 در خالل بازرسی: حضور داشته باشند. داورانهیئت بازرسی همراه 

 تمام افراد همراه هیئت داوران باید در زمان بررسی پیست عقب تر از هیئت داوران حرکت کنند.

 )409.3.2قوانین مربوط به بازرسی را رعایت نمایند. (تمام افراد حاضر در پیست باید 

  انورزشکارتوسط  بررسی پیست -409.3.2

در جلسه سرپرستان تعیین می شود. در صورت لزوم (بدلیل شرایط خاص آب و هوایی)،  اوراندزمان و مدت بازرسی ورزشکاران توسط هیئت 

 ورزشکاران تصمیم گیري می نماید.  بررسیدر مورد روش  هیئت داوران

 بررسی،روع . از زمان شانجام می شودبازگشایی پیست به طور معمول از باال تا پائین پیست و  بررسی هیئت داورانرسی ورزشکاران پس از بر

مجاز به بررسی نحوه  ورزشکاران. برهم بزنند را ورزشکاران تمرکزکارکنان در پیست نباید و  مسابقه باشدبرگزاري پیست باید در شرایط 

چرخش یا  دروازه ها ومیان از  کردن اسکی هستند. ها کنار دروازهبا گذر از و یا  در کنار پیستبه طور آرام هم  آنچیدمان دروازه ها با اسکی 

به فنس دور پیست، محوطه  هستند و بایدخود داشتن شماره هاي استارت همراه بدور دروازه هاي پیست ممنوع است. ورزشکاران ملزم به 
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پیست مسابقه از باید در بیرون  ، ورزشکارانپس از پایان زمان بررسی بسته شده پیست و یا دروازه ها توجه نمایند. یا بخشطناب کشیده شده 

    قرار گیرند.  محوطه حصار کشیده شده خط پایان همچنین پشت و

 ورزشکاران مجاز نیستند بدون اسکی بر روي پیست حاضر شوند.

 خط پایان -410

 محوطه خط پایان  -410.1

قسمت کم شیب در  ، کامال قابل مشاهده باشد وی که در حال نزدیک شدن به آن هستندطه خط پایان باید براي ورزشکارانمحو -410.1.1

 باشد. به اندازه کافی عریض و داراي شیب مالیم  آنمنتهی به 

 متفرقه به آن ممنوع است. ورود افراد همچنین کشی شده باشد.  باید فنسمحوطه خط پایان 

  شود.اي  توجه ویژهبه نحوه هدایت ورزشکاران از خط پایان به شکل طبیعی بر روي زمین در چیدمان دروازه هاي پیست،  -410.1.2

 محدوده را این به راحتی  ورزشکاران؛ بطوري که مشخص نمایدبا رنگ قرمز را  "محدوده داخلی خط پایان"باید برگزار کننده  -410.1.3

    تشخیص دهند. 

   .خروجی تعیین شده هستندطریق ملزم به ترك محوطه خط پایان از بهمراه تجهیزات خود ورزشکاران  -410.1.4

       یک محوطه جداگانه از خط پایان مسابقه در نظر گرفته  ،خود را با موفقیت به اتمام رسانده اند رقابتاي ورزشکارانی که بر -410.1.5

 است. در نظر گرفته شده انجام مصاحبه با رسانه ها (مطبوعات، تلویزیون، رادیو) براي می شود. این محدوده 

 

 

 گذاري آن هخط پایان و نشان -410.2

سوپر جی  و در مواد سرعت،عرض خط پایان مشخص شده است.  یک بنر افقیمتصل به عمودي  هايبنرتوسط یان با دو تیرك و یا خط پا

ات فنی و یا شرایط زمین ظژوري با توجه به مالح در موارد استثنا،باشد. می  متر 10مواد مارپیچ کوچک و بزرگ حداقل در متر و  15حداقل 

 . داشته باشدفاصله لوازم رکوردگیري باید از خط پایان تا حد امکان  همچنین شی شده را کاهش می دهد.محل خط ک مسابقه، فاصله

لوازم محل قرار گیري در حد فاصل خط پایان قرار می گیرند.  کوه شیب سمت دربنرها  /بطور معمول این لوازم در پشت دروازه هاي خط پایان

  شود. می نگ مشخص رکوردگیري به طور واضح بصورت افقی با ر

 از خط پایان و ثبت رکورد عبور -410.3

 ورزشکاران باید به شکل هاي از خط پایان عبور کنند:  

 یا عبور از خط پایان با هر دو اسکی -

 یا با یک اسکیعبور از خط پایان  -

 پایان بین آخرین دروازه و خط  در صورت افتادندر اسکی نشسته، با هر دو پا و یا عبور از خط پایان  -

  رکورد گیري متوقف می شود.آنگاه  جدا شود و یا تجهیزات وي جدا شود،در صورتی که قطعه اي از بدن ورزشکار 
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  اتگزارش -410.4

 به محض اینکه تمرین رسمی و یا رقابت به پایان رسید باید گزارش خود را به سرداور ارائه دهد.پایان خط داور 

 مراسم اهداء مدال -411

 می نماید.  برگزار پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی مشورت  زاري مراسم اهداء مدال را با کمیته برگ

 تغییر نهاییاحتمال ریسک و مسئولیت  مراسم اهداء مدال را برگزار کند،چنانچه برگزار کننده قبل از مهلت تعیین شده براي اعتراض  -411.1

 . بر عهده خودشان استنتایج 

 ترتیب شروع رقابت هی و قرعه کشی گرو -412

   شود.می استفاده  براي رنکینگ ورزشکارانپارا اسکی آلپاین از فهرست امتیازات   -412.1

 :رقابت بر اساس دسته بندي به این شکل خواهد بودشروع  بیترت -412.2

 ورزشکار نشسته  –ورزشکاران ایستاده  –نابینایان 

 برخوردار است.  رتیبتهیئت ژوري از حق قانونی براي تغییر این 

 ها استارت گروه -412.3

 به شرح زیر خواهد بود: پارا اسکی آلپاینان در همه مسابقات آلپاین با توجه به امتیازات ورزشکار شروعترتیب 

 ورزشکار می باشد.  15 شروع کنندهحداکثر تعداد ورزشکاران در گروه  پارا اسکی آلپایندر همه مسابقات  -

 را می توان افزایش داد. اولین گروه امتیاز  رتبه پانزدهم برابر بود،رزشکاران وچنانچه امتیازات  -

 . داده می شوندقرار  شروع کنندهگروه بصورت رندوم در  ،و یا کمتر WPASامتیاز  100تنها ورزشکاران داراي  -

شروع اولین گروه در  ،دباشترین امتیاز ورزشکاري که داراي کم ،باشندداشته  WPASامتیاز  100ورزشکار کمتر از  15 بیش از چنانچه -

 . کننده قرار داده می شود

 می گیرند.  رندوم قرار قرعه در امتیازات قرعه کشی می شوند. ورزشکاران فاقد WPASمابقی ورزشکاران طبق امتیازات 

 در دور دوم شروعترتیب  -412.4

اول که رقابت نفر  30  15 محاسبه می شود به جزدور اول نتایج لیست ر مبناي دور دوم ب شروعدور برگزار می شود، ترتیب  2در مسابقاتی که در 

کاور، باید شماره  با پایین ترین ورزشکاربیش از یک ورزشکار داشته باشیم،  سی ام  پانزدهمچنانچه در رتبه شان را از آخر به اول شروع می کنند. 

 رقابت را در دور دوم آغاز کند.

 ع بین هر ورزشکارشروفواصل زمانی  -413

 IPCفواصل زمانی استارت در مسابقات  -413.1

الزامی براي ورزشکاران وجود  .شروع کنندبا نظر هیئت داوران در فواصل زمانی مختلف  رقابت خود رامی توانند  ها مادهیک از در هر ورزشکاران 

نفر بعدي به  شروعباید قبل از  B1ورزشکاران کالس  .خود را آغاز نماید حتما پس از آنکه ورزشکار قبل از خط پایان عبور کرد، او رقابت که ندارد

 نزدیکی خط پایان رسیده باشند. 
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 دور مجدد -414

 پیش نیازها -414.1

رسال و گزارش آن به نزدیک ترین داور دروازه ا توقف نمایدبا مانع روبرو شود باید فورا در حین مسابقه  ورزشکاري ،چنانچه در صورت بروز حادثه

در . ارائه دهدرا این درخواست اند ومی ت همسرپرست تیم همچنین . نمایددرخواست دور مجدد  هیئت داوراناز هر یک از اعضاء  می تواند شود. وي

 دهد. می این مواقع ورزشکار از کنار پیست تا خط پایان به راه خود ادامه 

 هیئت داورانفنی)  مشکالت ل در سیستم رکوردگیري و یا به دلیلمشکبدلیل و یا  باشددروازه در سر جایش نزمانی که  براي مثالدر شرایط خاص (

  را براي ورزشکار صادر نماید. می تواند دستور دور مجدد 

که  این اتفاق خواهد افتاد البته در صورتی .خواهد بوداز حق دور مجدد برخوردار چنانچه ورزشکاري با عالمت پرچم زرد متوقف شود،  -414.1.1

دور مجدد ورزشکار قبل از نفر آخر تا باید اطمینان حاصل نماید هیئت داوران . از نظر ساختاري ممکن بداندرا  دور مجددانجام این کارهیئت داوران 

 در ماده سرعت در دور تمرینی انجام شود) مسابقه انجام می شود (ترجیحا طبق استارت لیست گروه ورزشکار و یا 

 خل دالیل تدا -414.2

 دالیل دیگربه مسدود شدن پیست توسط داور، تماشاچیان، حیوانات و یا  -414.2.1

 که هنوز از پیست مسابقه خارج نشده است.  ورزشکارمسدود شدن پیست بدلیل افتادن  -414.2.2

 قبلی ورزشکاروجود اشیایی از قبیل چوب اسکی  -414.2.3

 سدود شدن پیست مسابقه شده استم بدلیل انجام کمک هاي امدادي که سبب -414.2.4

  برخورد نموده و هنوز دروازه در سر جایش مجددا نصب نشده باشد. دروازه با در زمانی که ورزشکار قبلی  -414.2.5

گذاري خارج از کنترل ورزشکار که منجر به کاهش سرعت و یا طوالنی شدن مسیر مسابقه و متعاقبا تاثیربروز سایر حوادث غیر مترقبه  -414.2.6

  شود بر زمان شرکت کنندگان می

 داور  با عالمت پرچم زردتوقف مسابقه  -414.2.7

 اعتبار دور مجدد -414.3

 قادر به پرسش از داوران در اسرع وقت نباشد و یا قادر به تصمیم گیري در آن لحظه نشود، هیئت داوران چنانچه سرداور و یا عضو دیگر  -414.1

انجام دور مجدد معتبر هیئت داوران تنها با تائیدیه را بدهد.  اضافیدستور به انجام یک دور  به شکل موقت ز تعلل ورزشکاربراي جلوگیري امی تواند 

 است. 

 .مردود استقبل از بروز حادثه و اعطاي حق دور مجدد، ورزشکار از زمین مسابقه اخراج شده باشد، دور مجدد وي چنانچه  -414.2

به او داده شده است طوالنی تر از آن دور اصلی او باشد، همچنان داراي اعتبار  اضافی که به شکل موقتدور شکار در چنانچه زمان ورز -414.3

  است و براي او ثبت می شود.

 دور مجدد شروعزمان  -414.4
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 408.4ی دهد. اسکی باز طبق ماده نشان مبه او را  شروعورزشکار ملزم به ارائه گزارش به داور استارت می باشد. داور استارت محل  -414.4.1

 استارت می زند.  414.1.1و 

  دور/ تمرینتوقف و یا اتمام  -415

 دور پایان یافته تلقی می شود. به منزله  تکمیل نگردد، آن دوردر همان روز  از رقابت متوقف شود ودور یک چنانچه 

 توقف دور به دالیل زیر می تواند باشد:

 ت داورانتصمیم هیئ بنا به -415.1

  جهت ارائه مجوز براي حفظ پیست و یا دستور براي تغییر آن و ایجاد پیستی راحت تر براي تمام شرکت کنندگان -415.2

 برف شرایط یا بدلیل آب و هواي نامساعد و -415.3

 شود براي برگزاري رقابت مساعدآب و هواي  شرایطو  شودمسابقه در پیست  تعمیراتانجام  آنکهبه محض  -415.4

یک انجام دورهاي مواد سرعت، سوپر جی و همچنین آن دور می شود.  پایانمنجر به در مسابقه به دلیل مشابه،  وقفه پشت سر همبروز  -415.5

 ساعت بطول انجامد.  4مارپیچ کوچک و بزرگ نباید بیش از دور از 

 ایجاد وقفه اي کوتاه در هر دور: -415.6

 ایجاد کند. به دالیل مختلف از قبیل درخواست داور دروازه،کوتاه  اي وقفهدارد اجازه  هیئت داورانهر یک از اعضاء  

 در شرایط زیر ختم مسابقه را اعالم می نماید:داوران  ئتیه -415.7

 . قرار گیرندخارج از پیست در  اتفاقات رخ داده ورزشکاران تحت تاثیردر صورتیکه  -

 . در نظر گرفته نشودمسابقه  قوانینو یا  رعایت نشودوانمردانه چنانچه شرایط بصورتی باشد که بازي ج -

  )NPS( به ورزشکار براي شروع رقابتعدم اجازه  -416

 اخراج از مسابقه محسوب نمی شود.مسئله این 

 اسکی و کاله ایمنی توجه:

 وجود ندارد.  موقتاستارت شرایط  ،در مورد اسکی و کاله •

 )NPSد. (باشمی مجاز به استارت ن ورزشکار •

 .دیسکوالیفه نمی شود ورزشکار •

کله و اسکی باید به درستی شماره گذاري شده  . داردپیدا کردن اسکی / کاله ایمنی  دو ورزشکار باقی مانده از آخر، زمان برايتا  ورزشکار •

    باشند. 

 ر مجاز به استارت نیست:موارد زی بروزاسکی باز در صورت ،  پارا اسکی آلپایندر هیچ یک از مسابقات بین المللی 

 از خود نشان دهد.  غیرورزشیاسامی / سمبل هاي مستهجن بر روي لباس و یا تجهیزات وي نقش بسته باشد و یا در محل استارت رفتار  -416.1

 زمان دار شرکت نکرده باشد. در ماده سرعت حداقل در یکی از دورهاي تمرینی  -416.2
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برگه رضایت نامه را امضا  ، درصورت نیاز،و یا استفاده کند ترمز بدون هاي اسکیاز و یا  نباشد مسابقات وانینمطابق با ق وي کاله ایمنی -416.3

 . نکرده باشد

 )، NPS2دور دوم نباشد ( در )، مجاز به استارتNPS1از مسابقه اخراج شده باشد، اجازه استارت در دور اول را نداشته باشد ( -416.4

 ). DNQه الزم را کسب نکرده باشد(یسهم) و یا DNF( ه باشد)، مسابقه را به پایان نرساندDNS(استارت نزده باشد 

 جریمه  -417

 در صورت بروز موارد زیر ورزشکار جریمه خواهد شد:

 )318. (ماده نکرده باشدتجهیزات را رعایت قوانین تبلیغاتی   -417.1

 اصلی بدرستی در جاي خود قرار نداشته باشد.  تغییر دهد که شمارهاستارت را به شکلی  شماره -417.2

 شماره استارت اصلی را بر روي لباس خود نداشته باشد.  -417.3

 )409.3.2تخطی نماید. (ماده از قوانین  به هر شکلی رد شود و یا به موازات پیچ هاي پیست حرکت نماید و یا دروازه هاروي از  -417.4

 یا خطاي استارت داشته باشد.  در موعد مقرر حاضر نباشد و -417.5

 )408.3طبق قوانین نباشد. (ماده وي از قوانین استارت تخطی نماید و یا استارت  -417.6

 )414.3. (ماده معتبر نباشدنماید که را درخواست دور مجددي  -417.7

(در مسابقات ورزشکاران ایستاده / نابینا دو  کیخطاي از دست دادن یک اسو یا  توقف کامل و یا خطاي دروازهبعد از ارتکاب ورزشکار  -417.8

   ادامه دهد. رقابت خودهمچنان به ) مد نظر است اسکی

 )410.3به شکل صحیح از خط پایان نگذرد. (ماده  -417.9

 آورد. دراز پاي خود  ،قبل از گذشتن از خط قرمزاسکی را  -417.10

 . نکنده شده در مسابقه ترك محوطه خط پایان را همراه با تجهیزات استفاد -417.11

 مسابقه از کسی کمک بگیرد. برگزاري در خالل  -417.12

 اخراج از مسابقه  -418

 در صورت بروز موارد زیر ورزشکار از مسابقه اخراج می شود:

 با ظاهري نامناسب در مسابقه حاضر شود.  -418.1

 سیب رسانی و خسارت شود.به مخاطره افتادن ایمنی دیگران و یا آ باعثرفتار وي  -418.2

 از دروازه بدرستی نگذرد و یا در زمان مقرر استارت نزند از مسابقه اخراج می شود. / راهنما چنانچه ورزشکار -418.3

 نور مصنوعی  زیربرگزاري مسابقات  -419

 . است امکان پذیر پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی برگزاري مسابقات زیر نور مصنوعی با تائیدیه 

 دستورالعمل داور دروازه  -420
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از دستورالعمل  الزامی است تا داور دروازههمچنین براي  .آشنایی کامل داشته باشندقوانین مسابقات  باباید  ها دروازه انهر یک از داور -420.1

 تبعیت نماید.  هیئت داوران

تنها زمانی خطاي انجام شده ضروري می باشد. داور دروازه  تشریح شفاف و بی غرض باشد. باید کامال داوراز سوي شده  اتخاذتصمیم  -420.2

      متقاعد شده باشد خطا انجام شده است.نماید که می اعالم خطا 

داوران داور دروازه کناري کمک بگیرد. آنها همچنین می توانند از یکی از اعضاء هیئت داور دروازه براي تائید نظر خود می تواند از  -420.3

  .پیست را بررسی نمایند. مسیر مسابقه را در  تا بدین ترتیب ،دنند تا پیست را بطور موقت ببندبخواه

 هیئت داوران ،باشد متفاوتمربوطه  دروازه داور گزارشو یا مسئول کنترل ویدئو با  داورانهرگاه گزارش داور دروازه کناري، یکی از اعضاء  -420.4

  . بررسی خواهد کرد "نسبت به موضوع اعتراضوارد کردن " اتخاذ تصمیمی براي و "دیسکوالیفه کردن"موضوع را براي 

نوع خطاي خود را سئوال نماید و در صورت پرسش، دروازه می تواند از داور  ،روي زمین بیفتد رو یا ب شودخطا مرتکب چنانچه ورزشکار  -420.5

دروازه نمی تواند به شکل فیزیکی هرگونه داور . است یا خیردیسکوالیفه شده  موظف است تا به ورزشکار اعالم نماید که آیا مرتکب خطايداور 

  ورزشکار را کمک نماید.

  نمی تواند داور دروازه را مسئول بداند.و  خود می باشد حرکات بطور کامل مسئول ورزشکار -420.6

  ملزم به ارائه اطالعات می باشد. هیئت داورانداور دروازه با درخواست  -420.7

 . مسابقه می باشدبه سرداور  کارت ها پس از هر دور و ارائه آنها جمع آوري(یا دستیار وي) ملزم به  داورهاي دروازهسرپرست  -420.8

 زمـان  پایـان  تـا و یا شاهد حادثه اي بوده که منجر به انجام دور مجدد شده است بایـد   ورزشکار را ثبت نموده اندخطاي اخراج داوري که  -420.9

  دگی به اعتراض در دسترس هیئت داوران باشد.رسی

 . را در کارت خود ثبت نماید آنباید جزئیات  ،نماید مشاهده ورزشکارسر راه  مانعی را بر ،داور دروازهچنانچه   -420.10

ست که به وي سپرده شده ر محوطه دروازه و قسمتی از پیو در عین حال ب ،د که ایمنی وي رعایت شودایستمی در جایی داور دروازه  -420.11

تمام تجهیزات  در سر راه ورزشکار قرار گیرد. . الزم به ذکر است که داور نبایدباشد براي اقدام سریع آمادگی داشته و است، احاطه کامل داشته باشد

 . بگیردداور باید در اختیار وي قرار  زم براي انجام وظایفال

برگزاري موظف است تا لباس متناسب با شرایط آب و هوایی  کمیتهد. در محل مقرر حضور داشته باش ،دور باید قبل از شروعدروازه داور  -420.12

 . همچنین تغذیه کافی را در اختیار داوران دروازه ها بگذاردو بسیار سرد 

  دروازه ها می باشد. داوران مسئول هماهنگی تعداد کافی از مسئول برگزاري -420.13

 چوب دروازه -421

  خشک هستند و یا انعطاف پذیر می باشند.به شکل  یا WPASدر مسابقات  چوب دروازه ها کلیه

 د. باش FIS مطابق با قوانینباید دروازه ها چوب ، WPASدر مسابقات 

  مارپیچ کوچک  -421.1

 باشد. می میلی متر  27 باید ها دروازهمارپیچ کوچک، قطر چوب در مسابقات 
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چوب دروازه با  رنگ دیگر استفاده از چوب دروازه هاي قرمز و آبی رنگ در دسترس نباشد،  WPASت اساللوم چنانچه در مسابقا -421.1.1

  منوط به به تائید هیئت داوران خواهد بود.

 متر باشد. سانتی  75 از دروازه ها نباید کمترپایه هاي اشته باشد. فاصله بین د متر عرض 6.50و حداکثر  5.50حداقل  باید دروازه  -421.1.2

 75دروازه ها حداقل بین . فاصله چرخش چوب اسکی در زمان گذر از داشته باشندمتر عرض  18و حداکثر  12حداقل باید دروازه هاي ادغامی 

 متر می باشد.  12استثناء: در مسابقات کودکان این فاصله حداکثر می باشد. متر  13و حداکثر  سانتی متر

  دروازهپنل  -422

 د. باش FIS باید مطابق با قوانیندورازه پنل  ،WPASات در مسابق 

 : قوانین خاص در رشته هاي مختلف 3بخش 

 اعمال  )(Vertical Drop specifications پارا اسکی آلپاینقانون حد عمودي  ،پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی در همه مسابقات تحت پوشش 

 )1500می شود. (ماده 

 سرعت  -700

بصـورتی باشـد   باید پیست در این ماده، . توصیف می شود قضاوتپذیري، شرایط جسمی و مهارت، سرعت، ریسک مولفه تکنیک،  6 با ماده سرعت

 ورزشکار سرعت و عملکرد خود را متناسب با مهارت هاي. اسکی کندسرعت هاي مختلف را با پایان خط که در آن ورزشکار بتواند از خط استارت تا 

 تطبیق می دهد.  خود فنی و قضاوت

 درج می شود. فهرست نتایج محل استارت و اندازه گیري می شود و در  GPSطول پیست با متر نواري، حلقه اي و یا با  -700.1

 دروازه ها  -700.2

 تشکیل شده است.  پنل دروازه 2و  چوب دروازه 4ماده سرعت از  -700.2.1

استفاده       سانتی متر  50 ارتفاع و عرض سانتی متر 75 ستفاده می شود به عرض تقریبابراي پنل ها، پارچه هاي مستطیل شکل ا -700.2.2

رنگ می توان بجاي رنگ قرمز از توسط ورزشکاران قابل تشخیص باشند.  شوند که راحتیدروازه ها متصل  چوببه باید طوري . پرچم ها می شود

مل و هرگاه دروازه ها بطور کامشابه باشد (معموال به رنگ قرمز و یا آبی)  پنل پارچه هاينگ نارنجی براق استفاده نمود. چنانچه رنگ تور ایمنی با ر

 از رنگ دیگري (معموال آبی و یا قرمز) استفاده شود.  میتوان آنگاه ،داز تور ایمنی قابل تشخیص نباش

 متر باشد.  8حداقل باید عرض دروازه ها  -700.2.3

 پیست  نصب دروازه ها در -701

 چیدمان دروازه ها  -701.1

 .ترسیم کنندمسیر مسابقه  به شکلی نصب شوند کهدروازه ها باید  -701.1.1

ورزشکاران را کنترل سرعت طوري باشد که باید چیدمان پیست  به محل پرش و یا بخش هاي دشوار مسیر،ورزشکار پیش از رسیدن  -701.1.2

 نماید. 

 دروازه محسوب می شود.یک به عنوان  داخلیدروازه  ،داوران دورازه خارجی حذف شده استهیئت م تصمیدر موارد استثنا که با   -701.1.3
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 باید مسیر مسابقه را به شکل کامل بررسی نمایند.شرکت کنندگان  ،تمرین رسمیاولین قبل از آغاز  -701.1.4

شکاران و مسیر مسابقه و جلسات تمرینی در دسترس ورزبا  مرتبطرخواست ها و پیشنهادات باید براي دریافت د داوراناعضاء هیئت  -701.1.5

     مربیان باشند. 

 تمرین رسمی -702

 شرکت کنندگان الزام شرکت در جلسات تمرینی براي -702.1

یط که در کلیه ورزشکاران واجد شرامی باشد.  یتمرینجلسه ملزم به شرکت در  ورزشکارتمرین رسمی به عنوان بخشی از مسابقه محسوب می شود. 

  همچنین افراد جایگزین را نیز در بر می گیرد.نمایند. این مسئله  در تمام جلسات تمرینی شرکتباید مسابقات ثبت نام نموده اند 

 تمرینمدت  -702.2

 شود.  می براي بازرسی و تمرین رسمی در نظر گرفتهسه روز  -702.2.1

 . یک دور تمرینی تصمیم گیري نمایدوزهاي تمرین و یا تعداد ردر خصوص کاهش هیئت ژوري می تواند  -702.2.2

 روزهاي متوالی برگزار شود. روزهاي تمرین لزوما نباید طی  -702.2.3

 تدارکات الزم براي آماده سازي مسابقه  -702.3

 باشد.  شده هتمرین رسمی آمادتا قبل از اولین روز بطور کامل باید ، پیست و محوطه خط پایان) خط استارتکلیه امکانات (

 د.کنترل کننده جمعیت مهیا شده باش کلیه موانع -703.3.1

 در زمان تمرین ورزشکاران کاورهاي -702.4

 می باشند. کاورهاپوشیدن  ملزم بهدر جلسات رسمی تمرین، ورزشکاران 

 ترتیب استارت  -702.5

 زشکاران را طبق استارت لیست انجام دهد و فاصله زمانی بینتمرین ورباید  داورانمنصوب شده از سوي هیئت  داوريسرداور استارت و یا 

 .نمایدرعایت را استارت ها 

 ثبت زمان در تمرین -702.6

 . شود ثبت ورزشکاران بایدزمان  ،حداقل در یکی از روزهاي تمرین -702.6.1

و یا  کرد اعالمآن می توان نتایج را از طریق بلندگو  عالوه برو  تحویل دادها جلسه سرپرستان به آندر  را میتوانزمان هاي ثبت شده  -702.6.2

 . کردنصب تابلوي اعالنات  بر رويپس از انجام هر دور 

 د. نملزم به شرکت در حداقل یک دور تمرینی همراه با ثبت زمان می باش تمام ورزشکاران -702.6.3

و اجازه ندارد مسیر پیست را تا انتها  می باشدپیست ملزم به ترك  شکارورز ،حادثه، توقف و یا برخورد در زمان  تمریندر صورت بروز  -702.6.4

 مسیر خود را طی نماید.  ،نیز باید از کنار پیست تا خط پایان) ورزشکار (و ورزشکار نابینا به همراه راهنمایش. اسکی کند

 وزشکارانبراي  در روز مسابقه بررسی پیستامکان  ،روز آخر تمرین و روز مسابقه بیندر صورت تغییر شرایط جوي (بارش برف) در  -702.6.5

 می شود.  فراهم داورانبهمراه اعضاء هیئت 
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 زرد  مپرچ -703

 تکانبه ورزشکاران براي هشدار دادن هیئت داوران می تواند محلی را براي قرار دادن پرچم زرد تعریف کند تا در صورت نیاز  –بازرسی  -703.1

  ل از محل بازرسی اول و به شکل قابل رویت نصب شوند.باید قب پرچم ها د.وداده ش

چنانچه از حق شروع مجدد در همان نقطه اي که متوقف شده اند را دارند. آنها  ورزشکار با عالمت پرچم زرد متوقف شود،هرگاه  –تمرین  -703.2

مسابقه ایجاد نکند و باعث ایجاد وقفه  يلی در برگزارورزشکاري با پرچم زرد متوقف شود و درخواست دور مجدد دهد، چنانچه درخواست وي اختال

 ورزشکار بایدشروع مجدد،  موافقت بادر صورت . تا مجددا دور خود را آغاز نماید بدهند می توانند این اجازه را به ورزشکار نشود اعضاي هیئت داوران

 د. وت تائیدیه شروع مجدد ملغی می شدر غیر این صور حاضر شود،در محل استارت  ،شرکت کنندهآخرین  شروعقبل از 

حق شروع مجدد به شرطی آنکه اختاللی در برگزاري بازي به وجود نیاید براي آنها  ،در خالل مسابقه متوقف شودورزشکار هرگاه  -مسابقه -703.3

  انجام شود.استارت لیست ورزشکارقبل از آخرین باید شروع مجدد محفوظ است. 

 . بایستدفورا باید  ،با پرچم زرد مواجه شد رزشکاروهرگاه  – التزام -703.4

نماید، او می جلوگیري  شروع ورزشکاراز داور استارت  "start stop, yellow flag"و یا  "start stop"با دستور  -اعالم فرمان -703.5

پس شماره آخرین ورزشکاري که از خط استارت همچنین باید بالفاصله از طریق بی سیم تائید کند که ورزشکار در خط استارت متوقف شده است. س

در  23. (توقف استارت تائید می شود، شماره حرکت کرده و همچنین شماره ورزشکاري که در خط استارت متوقف شده است را باید اعالم کند

 استارت) . خط در 24پیست، شماره 

 براي متوقف کردن ورزشکار می باشد.زرد ئول درخواست پرچم ، مسرا اعالم نموده است "start stop"که فرمان  هیئت داورانعضو آن 

 )Downhillاجراي ماده سرعت ( -704

 ماده سرعت در یک دور -704.1

 ماده سرعت در یک دور برگزار می شود. 

 ماده سرعت در دو دور  -704.2

 پارا اسکی آلپاینقوانین و مقررات  متناسب با )Vertical Drop(با در اختیار داشتن شیب عمودي در دو دور ماده سرعت را می توان  -704.2.1

 برگزار نمود. 

   می شود. استفاده "دور دوم ترتیب شروع"نتیجه بر مبناي دو دور مشخص خواهد شد. در این مورد از قانون  -704.2.2

خصوص مسیر مسابقه، جلسه تمرینی و  در صورت بروز مشکل دراجرا می شود.  کلیه قوانین ، دوردو  باماده سرعت در مسابقات  -704.2.3

        دورهاي مسابقه، هیئت داوران در مورد آن تصمیم می گیرد. 

 در یک روز برگزار شود. باید دو دور مسابقه هر  -704.2.4

 کاله ایمنی  -705

ب با قوانین مندرج در کتابچه راهنماي موظف به استفاده از کاله ایمنی متناسدر زمان تمرین رسمی و مسابقه پیشروها کلیه شرکت کنندگان و 

 . هستند پارا اسکی آلپاینتجهیزات 
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 . گوش مجاز استدر قسمت محافظ نرم  با کاله ایمنیتنها : در ماده مارپیچ کوچک ویژگی

 مارپیچ کوچک -800

 اطالعات فنی  -801

می شود. چنانچه  برگزاردر پیست کوچکتري  نماید، می عبور دروازه هاي بیشترياز در آن  ورزشکارمسابقاتی که  بر خالفمارپیچ کوچک  -801.1

 از مسابقه اخراج می شود.  از دست دهددروازه اي را ورزشکار 

رده بندي جمع زده می شود تا  همبا ورزشکار زمان هر دو . می نماید طی مختلف مسیرهايدر دو دور خود را در یک روز و  ورزشکارهر  -801.2

  صعودي مشخص شود.بر اساس زمان مجموع 

 دروازه ها  -801.3

 یک چوب داخلی    داراي یا زمانی که تیرك خارجی وجود نداشته باشد، دروازه تنهااست و  چوب دروازه دوداراي دروازه مارپیچ کوچک  -801.3.1

 می باشد.

 . باشد قرمزبه رنگ آبی و قرار می گیرد باید متوالی پشت سر هم  ی که به شکلدروازه های -801.3.2

متر و  9ي باز که تغییر مسیر می دهند، حداقل . فاصله بین دروازه هاداشته باشدمتر عرض  6.5 حداکثرو  5.5حداقل باید دروازه  -801.3.3

 )(این مقباس براي تمام رده بندي ها معتبر می باشد.. متر می باشد 13حداکثر 

 :مسابقات جوانان، استثنا می باشد

  متر 11الی  7بین  -

یا  hairpin ي ترکیبیمتر باشد. دروازه ها 1میلیمتر و حداکثر  75حداقل باید ) verticalو  hairpin(هاي ترکیبی فاصله بین دروازه 

Vertical تاخیريدروازه هاي فاصله یک خط مستقیم نصب شوند.  در باید )Delayed  (حداقل باید بعدي  چرخش از یک نقطه چرخش تا نقطه

  .متر در رقابت هاي جوانان) باشد 15(متر  18 و حداکثرمتر  12

 مارپیچ کوچک در  تکی چوب دروازه -802

و دروازه هاي ترکیبی، چوب دروازه  Delayed Gate آخرین دروازه،دروازه، به استثناء اولین  مارپیچ کوچک تکی درچوب دروازه  -802.1

 .داردن خارجی

 پیشنهاد می شود.  5 3 تا 2سطح  رویدادهاي برايدر همه سطوح مسابقات مجاز است و  کوچک مارپیچ تکی درچوب دروازه استفاده از  -802.2

در ادامه خط مستقیم که از خط فرضی نقطه چرخش تا نقطه هر دو پا و نوك اسکی ها باید ، چوب دروازه خارجی نصب نشده باشدهرگاه  -802.3

چوب  ورزشکاري بدون آنکه مرتکب خطا شود، یکی از . چنانچهازه عبور کندچوب دروطرف نقطه چرخش  همان ازدیگر چرخش طی می شود، 

به موقعیتی گفته می شود که یکی از چوب دروازه ها در میان پاي  Straddling )Straddlingبراي مثال  اسکی هاي خود را از دست دهد،

   اید شرایط الزم را رعایت نموده باشند.آنگاه نوك باقی مانده اسکی و هر دو پا ب، ورزشکار قرار گیرد) اتفاق نیفتد

) و خط نکندطی  را خارجییک دور تا دور  ازیک هواپیماي فرضی (به شکل  نکندبه شکل صحیح از خط فرضی دروازه عبور  ورزشکارچنانچه 

 . ا به باال برگردداز خط فرضی عبور می کند، مجددگیره کفش ها تا قسمتی که نوك باید  ورزشکارآنگاه  نکند،را دنبال مسابقه 
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 )Course Setting(چیدمان پیست  -803  

تکنیک با باشد که  به شکلینباید  مسیر مسابقه .باشد امکان تکمیل تمام دورها را به سرعت فراهم نمایدبصورتی باید به اساللوم  مسابقات -803.1

عریف شده باشد و با اتصال به دروازه ها، روند مسابقه را روان کند و مسیر مسابقه باید به شکل هوشمندانه اي تباشد.  متناقضمعمول اسکی  هاي

دروازه ها نباید تنها در مسیر رو به پائین نصب  اجرا کند.را شعاع مختلف  ي اسکی اعم از تغییر جهت باعریض ترین تکنیک ها ورزشکار بتواند 

  سرتاسر مسیر حرکات چرخشی وجود داشته باشد.شوند، بلکه در برخی قسمت ها باید همراه با چرخش کامل باشد و در 

 عمودي ه دروازه ترکیبیس یک و حداکثرداراي و همچنین حداقل مسابقه اساللوم باید داراي دروازه هاي افقی (باز) و عمودي (بسته)  -803.2

  ) باشد. delayه دروازه ترکیبی تاخیري (یک و حداکثر داراي سهمچنین حداقل  .باشد پیچ تند با دو دروازه 3دروازه و حداقل  4تا  3شامل 

 سال): 17 سال و زیر 14 مسابقات زیرجوانان (

 دروازه  3 باترکیبی عمودي  دروازه 2و حداکثر  1و حداقل  پیچ تند ترکیبی  4 داراي و حداکثر 2سال: حداقل  14زیر مسابقات  -

    دروازه 4تا  3 باعمودي ترکیبی دروازه  3و حداکثر  1و حداقل ترکیبی پیچ تند  6و حداکثر داراي  3سال: حداقل  17زیر مسابقات  -

 د. نپیچ تاخیري وجود داشته باش 3و حداکثر  1حداقل باید  مسابقاتدر هر دوي  -

 نباید داراي هیچ گونه مشکالت فنی خاصی باشد.  تپیس

 

 چیدمان  -803.3

 د:باید رعایت شواصول زیر در چیدمان ماده سرعت 

 ترکیبی دروازه ها یري از هر گونه چیدمان یکنواختپیشگ -803.3.1

57 



 روند جاريسبب مخدوش شدن این کار ، چرا که گرددپرهیز  دمی شو ورزشکارانسبب توقف ناگهانی که بصورتی دروازه ها از چیدمان  -803.3.2

     از آن برخوردار باشد.اساللوم مدرن ماده  هرباید ی می شود که چالش های بدون افزایش مسابقه

حداقل یک دروازه نصب شود تا اسکی باز امکان گذر از دروازه هاي  مشکل، رسیدن به دروازه هاي ترکیبیپیشنهاد می شود قبل از   -803.3.3

 داشته باشد. ترکیبی را با کنترل خود 

 بصورتی نصب شوند که حا آخرین دروازه ها توصیه نمی شود. ترجی به هیچ وجه انتهاي پیست یاابتدا دشوار دقیقا در دروازه هاي  نصب -803.3.4

 بتواند از خط پایان با سرعت بگذرد.  ورزشکار

به  ورزشکارانبصورتی باشد که این فاصله باید خط پایان بیش از حد نزدیک نباشد.  ابآخرین دروازه تا جایی که امکان دارد، فاصله  -803.3.5

که  مشروط بر آنکه، می تواند در هر دو مسیر مشترك باشدآخرین دروازه  ،ایجاب نمایدشیب پیست خط پایان هدایت شوند. چنانچه عرض  وسط

 تناوب دروازه هاي آبی و قرمز رعایت شود. 

 اجرايبتواند  نصب دروازه هاتا مسئول تیرك هاي ماده مارپیچ کوچک باید توسط مسئول پیست و یا دستیاران وي به زمین پیچ شود  -803.3.6

 . کندکار را نظرات 

 ماده مارپیچ کوچک  مسیر مسابقه در بررسی -803.4

 نماید:می د و موارد زیر را بررسی نمی باش مسیر بررسیملزم به  داورانکار خود را انجام داد، هیئت نصب دروازه ها پس از آنکه مسئول 

 بدرستی در زمین پیچ شده باشند.  چوب دروازه ها -

   .رعایت شده باشددروازه ها ترتیب رنگ  -

 . شده باشدمشخص چوب دروازه ها  موقعیت لزوم،در صورت  -

 قرار گرفته شده باشد.  خارجیچوب دروازه هاي بر روي  صحیح به ترتیبها شماره  -

 از برف بیرون باشند. به اندازه کافی چوب دروازه ها  -

 دچار خطا نشوند.  رزشکارنوماده مارپیچ کوچک به اندازه کافی از یکدیگر فاصله داشته باشند تا مسیرهاي مسابقه  -

 . ورزشکاران را گمراه نکنندهاي یدکی بصورتی قرار گیرند که چوب دروازه  -

 باشند.  410و  408طبق ماده مسابقات و پایان  شروع -
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 استارت  -804     

 فواصل استارت -804.1

زمان شروع ، هیئت داورانبا موافقت ا دستیاران وي یو . مسئول ثبت زمان گرفتخواهد صورت فواصل نامنظم  در استارتدر ماده مارپیچ کوچک 

ي که در خط استارت ایستاده است می تواند قبل از رسیدن ورزشکار حاضر در پیست ورزشکاربا تصمیم هیئت داوران، ورزشکار را به او اعالم میکند. 

  رقابتش را آغاز کند.به خط پایان، 

 ترتیب استارت -804.2

 به ترتیب شماره ها قرار می گیرند. ر در اولین دو -804.2.1

 رجوع نمائید.  412.4در دور دوم به ماده  -804.2.2

 عالمت استارت  -804.3

را به او   “  Ready"، "Attention"،  "Achtung" هاي عالمتیکی از استارت نفر بعدي را دریافت نمود، به محض آنکه استارتر دستور 

استارت  ،ثانیه پس از دستور 10 تاباید  ورزشکار. "!Go! Partez! Los": اعالم می کندتارت را بدین شکل چند ثانیه بعد عالمت اس ومی دهد 

  چنانچه نیاز باشد، دستورالعمل ها از سوي راهنماي ورزشکار به او اعالم می شود. نماید. در مسابقات نابینایان

 به دلیل عدم حضور استارت هاي زودهنگام داور اعالم شد، باید حاضر شود.نکه نامش از سوي آیک دقیقه پس از  ورزشکار نهایتا -804.3.1

مشکوك دهد. در موارد بسرداور استارت می تواند در صورت شرایط فورس ماژور اجازه تاخیر در استارت را . مدنظر قرار گیردباید  قبلی ورزشکاران

 سرداور استارت تصمیمات ضروري را اتخاذ می نماید.  دهد.ب را موقتستارت اجازه ا ،معمول استارتبرگزاري روال خالل سرداور می تواند در 
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  صحیح و غلطاستارت  -804.4

 د شد. نخواه دیسکوالیفهدر غیر اینصورت  استارت بزنند، 804باید طبق ماده  ورزشکاران تمام

 اجراي ماده اساللوم -805

 دور  دو -805.1

تعیین می کنند باید  هیئت داورانبه ترتیبی که یکی پس از دیگري و  مسیرهر دو د. شومی انجام ختلف م مسیردو در مسابقه اساللوم، دو دور در 

دو دور باید در یک روز ، هر تا جایی که امکان داشته باشدبه دو گروه براي استارت همزمان ممنوع است.  ورزشکاران کردن تقسیم. استفاده شود

 د. برگزار شو

 دوممحدودیت در دور  -805.2

 شروعیک ساعت پیش از تا باید حداکثر  تصمیماین . کاهش دهددور اول به نصف دور دوم را در تعداد ورزشکاران را دارد که حق  این هیئت داوران

 . گرفته شوددور اول 

 کاله ایمنی  -806

کتابچه راهنماي تجهیزات  منطبق با قوانیننی ملزم به استفاده از کاله ایم ،و مسابقات یدر همه جلسات تمرینشرکت کنندگان و افراد پیشرو 

WPAS  .می باشند 

 : در ماده مارپیچ کوچک تنها کاله ایمنی با محافظ نرم در قسمت گوش مجاز است. ویژگی

 ماده مارپیچ بزرگ  -900

 اطالعات فنی  -901

تعداد . برگزار می شودنسبت به ماده مارپیچ کوچک  در پیست بزرگ و با دروازه هاي هاي کمتري است که ماده مارپیچ بزرگ ماده فنی -901.1

 از مسابقه اخراج می شود.  از دست بدهد،دروازه اي را  ورزشکاربا توجه به شیب عمودي پیست مشخص می شود. چنانچه دروازه ها 

نهایی  ترتیبدو دور براي تعیین  درزمان هاي بدست آمده از . دو مسیر مختلف تکمیل می کنددو دور را در یک روز و در  ورزشکار،هر  -901.2

 استفاده می شود.   زمان نهایی صعودي بر اساس انورزشکار

 دروازه ها -901.3

 نل دروازه می باشد.  پ 2اساللوم و  چوب دروازه 4دروازه مارپیچ بزرگ شامل  -901.3.1

سانتیمتر ارتفاع دارند و طوري بین چوب  50عرض و سانتیمتر  75نل دروازه حدودا باشند. پبه شکل تناوبی آبی و قرمز باید دروازه ها  -901.3.2

ا داشته دروازه ها بسته می شوند  لبه پایینی آن حدودا یک متر باالتر از برف قرار گیرد و باید قابلیت شکسته شدن و جدا شدنش از چوب دروازه ر

 باشد.

چوب دروازه  فاصله نزدیکتریننصب شده است،  پشت سر همانی که دو دروازه زممتر عرض دارند.  8و حداکثر متر  4دروازه ها حداقل  -901.3.3

   متر می باشد.  10 حداقل ها

 متر می باشد.  27حداکثر  یک چوب دروازه داخلی تا چوب دروازه داخلی دیگر،در مسابقات جوانان فاصله بین 
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 هاي کلی پیست ها ویژگی -902

 متر عرض دارد.  40پیست بطور معمول حدود برآمدگی باشد.  مانند و دارايپه تترجیحا  باید مسابقه سطح پیست -902.1

پیست عرض آن را بررسی می نماید و در صورت لزوم دستور به عریض نمودن آن می دهد. موجود تائیدیه به با توجه بازرس تعیین شده  -902.2

قبل و بعد البته تا حدي که محوطه مسابقه  ،بدهد کاهش 40به کمتر از ده با توجه به خط و الزامات تعیین شهمچنین وي می تواند عرض پیست را 

 . محوطه باریک، اجازه این کار بدهداز 

 چیدمان پیست  -903

 چیدمان  -903.1 

 د:باید رعایت شومارپیچ بزرگ اصول زیر در چیدمان  

نصب مسیر یک دروازه هاي هر دو دور را می توان در شود. می  نصبمسابقه از  قبلدروازه هاي اولین دور یک روز در صورت امکان،  -903.1.1

 مجددا چیده شود. باید دور دوم  کرد، اما دروازه هاي

چیدن دروازه ها در ماده اساللوم بزرگ نیاز به مهارت کمتري در مقایسه با ماده اساللوم دارد چرا که در اساللوم بزرگ، ترکیب دروازه  -903.1.2

بهتر است چوب دروازه هاي تکی به کار گرفته بنابراین  دروازه ها و فاصله بیشتر بین آنها نقش کم اهمیت تري را بازي می کند.ها با توجه به عرض 

در قسمت هایی که سطح صاف و چالش می توان از دروازه هاي ترکیبی همچنین  شود تا امکان بهره برداري بیشتر از زمین مسابقه فراهم شود.

 اده نمود.استفکمتري دارد، 

 باید در انتخاب مسیرش از بین دروازه ها آزاد باشد. ورزشکار. باشدمی پیچ هاي بزرگ، متوسط و کوچک  حاويماده مارپیچ بزرگ  -903.1.3

به  داخلی ، دروازهدروازه خارجی باید حذف شود خاصی که بنا به نظر هیئت داوران موارددر . همچنین، تا حد امکان باید از عرض تپه استفاده شود

  اصلی تلقی خواهد شد. دروازه عنوان

 د. ننمای ورزشکارانهاي فیزیکی  توجه ویژه اي به توانائیباید در زمان چیدمان پیست مسابقات جوانان  نصب دروازه ها،مسئول  -903.1.4 

 ماده مارپیچ بزرگ تکی دردروازه  -904

 مارپیچ بزرگ داراي تیرك خارجی نمی باشد.  تکی دردروازه  تاخیري، خرین دروازه و دروازه هايبه استثناء اولین و آ -904.1

پارا جام اروپا، جام آمریکاي شمالی ( 1(قهرمانی جهانی)، سطح  0 سطح در مارپیچ بزرگ در همه سطوح اعم از تکیاستفاده از دروازه  -904.2

هاي پارالمپیک  در بازيمارپیچ بزرگ  تکی دراستفاده از دروازه مجاز است.  5 3 تا 2) و مسابقات پیشنهادي در سطوح NORAM( اسکی آلپاین

 و قهرمانی جهانی ممنوع است. 

چنانچه . باید از یک خط فرضی چوب دروازه داخلی عبور کند ها باشد، هر دو پا و نوك اسکینصب نشده خارجی  چوب دروازههرگاه  -904.3

به موقعیتی گفته می شود که یکی از چوب  Straddling )Straddlingبراي مثال  ،ون ارتکاب خطا از پاي وي جدا شوداسکی ورزشکار بد

  د.نباششرایط الزم را داشته و هر دو پا باید باقیمانده آنگاه نوك اسکی  دروازه ها در میان پاي ورزشکار قرار گیرد) اتفاق نیفتد،

مد نظر قرار  طوري پیست بایدعرض لیه قوانین و مقررات مربوط به ک ،یک خط خارجی فرضی را در نظر می گیریمهمواره از آنجا که  -904.4

 . که انگار یک دروازه خارجی فرضی وجود دارد گیرد
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 استارت  -905

 می باشد.  ترتیب شماره هاي استارت بهدر اولین دور  -905.1

 رجوع نمائید.  412.4براي دور دوم به ماده -905.2

 مارپیچ بزرگ ماده برگزاري  -906

مجددا چیده شوند. باید برگزار می شود. دور دوم را می توان در همان روز برگزار نمود ولی دروازه ها بزرگ همواره دو دور  مارپیچدر ماده  -906.1

 د. شوهر دو دور در یک روز برگزار بهتر است در صورت امکان 

 دور دوممحدودیت هاي  -906.2

یک ساعت قبل از استارت تا حداکثر باید . این تصمیم کاهش دهدبه نصف تعداد افراد دور اول را دوم دور  ورزشکارانتعداد میتواند  هیئت داوران

 اولین دور گرفته شود. 

 کاله ایمنی  -907

     کتابچه راهنماي تجهیزات منطبق با مقرراتشرکت کنندگان و افراد پیشرو در همه جلسات تمرینی و مسابقات، ملزم به استفاده از کاله ایمنی 

 می باشند.  پارا اسکی آلپاین

 : در ماده مارپیچ کوچک تنها کاله ایمنی با محافظ نرم در قسمت گوش مجاز است. ویژگی

 سوپر جی  -1000

 می شود.  استفاده پارا اسکی آلپاینامتیازات سوپر جی محاسبه براي  مسابقات سوپر ترکیبی در سوپر جی -1000.1

 اطالعات فنی  -1001

آنها تعیین کننده ترتیب  یزمان پایانثبت  د ونیک دور را به پایان می رساندر آن  ورزشکارناده سرعتی است که هر یک از مسوپر جی  -1001.1

    (افراد داراي زمان کمتر در رده باالتري قرار می گیرند.)نهایی است. 

   و کوچک است.   از ماده مارپیچ بزرگ طوالنی تر ) وDownhill( کوتاهتر از ماده سرعت بطور معمولمسیر مسابقه در ماده سوپرجی  -1001.2

 . شودماده سوپر جی در یک دور برگزار می 

 . گردددرج می نتایجفهرست در محل استارت و  محاسبه و GPSبا متر نواري و یا  در این ماده طول پیست -1001.3

 دروازه ها -1001.4

 دروازه ها  -1001.4.1

 نل دروازه است. پ 2و  اساللوم چوب دروازه 4 شاملسوپر جی ماده 

و طوري بین سانتیمتر ارتفاع دارند  50عرض و سانتیمتر  75نل هاي دروازه حدودا شکل تناوبی قرمز و آبی هستند. پ دروازه ها به -1001.4.2

لیت شکسته شدن و جدا شدنش از چوب دروازه را لبه پایینی آن حدودا یک متر باالتر از برف قرار گیرد و باید قاب چوب دروازه ها بسته می شوند

 داشته باشد.
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متر عرض  12و حداکثر متر   8و دروازه هاي عمودي حداقل  داشته باشندمتر عرض  8و حداکثر  متر 6حداقل باید دروازه هاي باز  -1001.4.3

  ها باید قابلیت شکسته شدن را داشته باشند. دارند. پانل دروازه

 مسابقه پیستعمومی  هاي ویژگی -1002

 متر عرض دارد.  30برآمدگی باشد. پیست بطور معمول حدود  يترجیحا تپه مانند و دارا دیمسابقه با ستیسطح پ -1002.1

بازرس تعیین شده با توجه به تائیدیه موجود پیست عرض آن را بررسی می نماید و در صورت لزوم دستور به عریض نمودن آن می دهد.  -1002.2

البته تا حدي که محوطه مسابقه قبل و بعد  کاهش دهد، 40ن وي می تواند عرض پیست را با توجه به خط و الزامات تعیین شده به کمتر از همچنی

 بخش باریک، اجازه اي کار را بدهد.از 

 آماده سازي پیست  -1002.3

انجام می ماده سرعت در آماده سازي پیست  ی باشد که براياقدامات همان باید اجرا می شود، ایمنی و آماده سازي برف ی که در جهت ایجاداقدامات 

 . شود

 بر روي تپه مسابقه  آزاد اسکی -1002.4

 . داده شودمسابقه محل  دررا  آزادامکان اسکی  ورزشکاران باید بهدر صورت امکان قبل از چیدمان پیست 

 چیدمان پیست  -1003

ورزشکار باشد.  آزاددر انتخاب خط خود در بین دروازه ها باید بلند و متوسط متنوعی باشد. اسکی باز حاوي پیچ هاي باید سوپر جی ماده  -1003.1

 . مجاز نیست بر روي یک خط مستقیم رو به پایین اسکی کند

م دروازه را خواهد حک داخلی، دروازه خارجی را می توان برداشت. در چنین مواردي دروازه داورانبا تصمیم هیئت  در موارد استثنا و -1003.2

 داشت. 

 اعمال می شود. 703ماده  –پرچم زرد  -1004

 کاله ایمنی  -1005

کتابچه راهنماي الزامات مندرج در  منطبق  باشرکت کنندگان و افراد پیشرو در همه جلسات تمرینی و مسابقات، ملزم به استفاده از کاله ایمنی 

 د. می باش پارا اسکی آلپاینتجهیزات 

 گوش بر روي کاله مجاز است.  نرم تنها در ماده اساللوم استفاده از محافظ :ویژگی ها

      ) Super combinedسوپر ترکیبی ( -1100

 در نظر گرفته می شود.  WPASدر امتیازات سوپر جی  امتیازات ماده سوپر جی در رقابت هاي سوپر ترکیبی،  -1100.1

 اطالعات فنی  -1101

برگزار معموال در یک دور ماده سرعت و یا سوپر جی و یک دور مارپیچ کوچک  ماده را دربردارد،یبی که نتیجه نهایی دو ترک رقابت هاي -1101.1

 . می شود
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بر اساس نهایی رده بندي تعیین کننده  ،د. مجموع زمان دو دوري مختلف و در یک روز انجام می دههامسیردو دور را در  ،ورزشکارهر  -1101.2

. (افراد داراي زمان کمتر در رده باالتري قرار می گیرند.)  ی باشدزمان صعودي م

. باید در یک روز برگزار شودامکان، هر دو دور تا حد  -1101.3

د بود. یکسان خواهدورها  سایردر دور اول براي  ورزشکارانشماره هاي استارت اختصاص داده شده به  -1101.4

شرکت نماید و در فهرست نتایج  ترکیبیهاي  مادهیک از در هر  ورزشکارد که ها در صورتی محاسبه می شوکیبی تننتایج مسابقات تر -1101.5

رتبه وي ثبت شده باشد. 

مواد / دورهاي انفرادي محاسبه می شود. رکورد مسابقه  اضافه کردننتایج ترکیبی با  -1101.6

مواد تیمی  -1140

 ترکیب تیمی -1140.1 

  دسته بنديدر هر  ورزشکار 2و حداکثر  ت کنندهشرک 6تا  3بین  -

باید از  ورزشکار . یکحضور داشته باشد(نابینایان، ایستاده و نشسته) باید  دسته 3 از مجموع دسته 2 در حداقلو دو جنسیت هر از  نمایندگانی -

: وجود داشته باشدکالس هاي زیر یکی از 

B1-LW1  یاLW9-LW10

تیم را در مسابقات ثبت نام نمایند.  2نند حداکثر می توا کشورها -1140.2

. باید قرائت شودشرکت کنندگان هر تیم قبل از قرعه کشی نام  -1140.3

 ثبت نام تیم ها:

 افراد ثبت نام شده باید به ترتیب رده بندي شوند. هر تیم شامل دو ورزشکار است: 

ر رقابت را آغاز نماید. ورزشکار اول باید در هر مسابقه به عنوان اولین ورزشکا •

ورزشکار دوم باید در هر مسابقه به عنوان دومین ورزشکار رقابت را آغاز نماید.  •

ورزشکار سوم (در صورت حضور) باید در فینال رقابت کند.  •

ورزشکار چهارم در صورت مصدومیت سایر ورزشکاران و یا تائید نشدن تجهیزات شان، می تواند وارد رقابت  شود. •

چنانچه حضور ورزشکار شماره چهار در رقابت الزامی شد، مسئوالن مسابقه باید سریعا در جریان قرار گیرند. 

مرحله انتخابی: 

براي شروع مرحله انتخابی، قرعه کشی انجام خواهد شد.  ترتیب این قرعه براي شرکت کننده اول و دوم یکسان خواهد بود.  •

تنها از یک مسیر استفاده خواهد شد. •

اهنماي ورزشکاران نابینا باید جلوي ورزشکار قرار گیرد.ر •

از فاکتورهاي متفاوتی در بخش آقایان و بانوان استفاده خواهد شد. این فاکتورها، میانگین  –فاکتورها، محاسبات جدیدي خواهند بود  •

اساللوم بزرگ خواهد بود. فاکتورهاي تصحیح شده در اساللوم و 
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 دي تیم ها در بخش فینال خواهد بود. این محاسبات مبناي رده بن •

 

 دور گروهی:

 دروازه استارت بر اساس فاکتور هر ورزشکار در بازه هاي زمانی مختلف باز خواهد شد.  •

 تیم برتر از مرحله انتخابی به دور گروهی راه پیدا خواهند کرد. 8 •

 کی خود را انتخاب کنند.  ورزشکارانی که از رده بندي پایین تري برخوردار هستند می توانند مسیر اس •

 دور گروهی اول:  •

o مسابقه اول: تیم اول در برابر تیم هشتم 

o مسابقه دوم: تیم دوم در برابر تیم هفتم 

o مسابقه سوم: تیم سوم در برابر تیم ششم 

o مسابقه چهارم: تیم چهارم در برابر تیم پنجم 

o  حذف می شوندتیم هاي بازنده   –تیم هاي برنده به دور بعدي راه خواهند یافت 

 دور انتخابی دوم: •

o  سوممسابقه اول: برنده مسابقه اول در برابر برنده مسابقه 

o  چهارمدر برابر برنده مسابقه  دوم: برنده مسابقه دوممسابقه 

o  تیم هاي برنده راهی فینال اصلی خواهند شد 

o تیم هاي بازنده راهی فینال فرعی خواهند شد 

 مسابقه دومبازنده مسابقه اول و  –فینال فرعی  •

 برنده مسابقه اول و مسابقه دوم –فینال اصلی  •

 قالب رقابت ها

 مسابقه در دور گروهی برگزار می شود 3 •

 ورزشکار داشته باشند، مسابقه به شکل زیر برگزار می شود: 3اگر تیم ها  •

o شرکت کننده اول در برابر شرکت کننده سوم 

o شرکت کننده دوم در برابر شرکت کننده دوم 

o نده سوم در برابر شرکت کننده اولشرکت کن 

 ورزشکار داشته باشد، مسابقه به این شکل خواهد بود: 3اگر یک تیم دو ورزشکار و تیم روبرو  •

o شرکت کننده اول در برابر شرکت کننده سوم 

o شرکت کننده دوم در برابر شرکت کننده دوم 
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o شرکت کننده اول در برابر شرکت کننده اول

کننده داشته باشند، مسابقه به این شکل خواهد بود: اگر هر دو تیم، دو شرکت •

o شرکت کننده اول در برابر شرکت کننده دوم

o شرکت کننده دوم در برابر شرکت کننده اول

o شرکت کننده اول در برابر شرکت کننده اول

• 

• 

• 

• –

• –

• 

اگر 7 تیم براي دور بعد سهمیه کسب کنند، تیم اول قرعه استراحت )Bypass( خواهد داشت و به دور بعدي می رود

اگر 6 تیم براي دور بعد سهمیه کسب کنند، تیم اول و دوم قرعه استراحت خواهند داشت و به دور بعدي می روند

خواهند شد تیم هاي صعود کننده بر روي تابلو امتیازات نشان داده

ترتیب شروع مسابقه در دور گروهی اول و دوم به این شکل خواهد بود  گروه هاي اول در هر مسابقه رقابت را شروع خواهند کرد و سپس 

گروه هاي دوم و سوم به رقابت می پردازند

فینال هاي فرعی  تمام مسابقه ها

–فینال هاي اصلی  تمام مسابقه ها

 محاسبه نتایج  -1141

.مد نظر قرار گیرندنتایج  دسته باید در محاسبه نهاییهر دو جنسیت و دو در نتیجه نهایی حضور  •

می شود.  انجام بهتر ورزشکار رکورد 3 جمع بر اساسنتایج محاسبه نهایی •
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 : قوانین خاص 4بخش 

 جریمه محاسبه امتیازات مسابقه و  -1260

 محاسبه امتیازات مسابقه  -1260.1

 محاسبه می شود: FISامتیازات مسابقه طبق فرمول آلپاین 

Pامتیاز مسابقه ورزشکار = 

Tx 
P = ( ------- - 1) * F 

To 
 

Tx = ثبت شده ورزشکار رکورد x ثانیه  به 

To= به ثانیههر جنسیت  مجموع در رکورد ثبت شده برنده  

F= ضریب ماده (Discipline factor)    رجوع شود) 1582(به ماده 

 محاسبه جریمه مسابقه: -1260.2

 WPASو با در نظر گرفتن متغیرهاي  FISمسابقات ه جریمنحوه محاسبه جریمه مسابقه طبق قوانین جاري  – IPCمسابقات اسکی آلپاین 

 محاسبه می شود. 

    ورزشکار: حداکثر ضریب منظور می شود.  5براي کمتر از 

استارت  WPASباشند و یا تعداد ورزشکارانی که با امتیازات  حاضر WPAS امتیازبا ورزشکار  5کمتر از  ،تایجن لیست اولنفر  10در بین چنانچه 

 حداکثر ضریب را کسب خواهند نمود:به شرح زیر ، WPASامتیاز ورزشکاران بدون آنگاه  نفر نرسد، 5 زده اند به

 280ماده سرعت: 

 280سوپر جی: 

 240مارپیچ کوچک: 

 240مارپیچ بزرگ: 

  280سوپر ترکیبی: 

در  متیاز نخواهد گرفت و در نظر گرفته نمی شود.اآنگاه آن مسابقه  حاضر باشند، ورزشکار 5بین  در WPAS امتیاز با ورزشکار 3 کمتر از چنانچه

 کالسبندي شوند. چنانچهورزشکار  5نظر از امتیازات) و حداقل  (صرف دباشحضور داشته   WPASورزشکار داراي امتیاز  3حداقل باید  ،هر مسابقه

       .ثر به کار گرفته خواهد شد، امتیازات حداکباشد باال از ارقامبیشتر  ،نفر 5در بین حاضر ورزشکاران  WPAS امتیازات

 نتیجه مسابقه  -1260.3

 . محاسبه خواهد شد ها مجموع امتیازات و جریمهبا در نظر گرفتن نتیجه مسابقه 

 WPASمحاسبه امتیاز  -1261
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 نحوه انتشار  -1261.1

اکتبر سال برگزاري ماه  تاطبق جدول زمانی تعیین شده را  پارا اسکی آلپاینفهرست امتیازات  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی کمیته فنی ورزشی 

 مجوزکه  می گیردرا در برورزشکارانی  ،در ماه جوالي، آگوست و سپتامبرشایان ذکر است لیست امتیازات منتشر شده  مسابقات منتشر خواهد نمود.

  . کرده باشدرا اخذ  معتبر رقابت هاي سال گذشته را 

    :موجود است زیر لینکدر  WPASلیست امتیازات 

http://www.paralympic.org/AlpineSkiing/Rankings   

 نحوه محاسبه  -1261.2

 د. اهد شخواستفاده  WPASبراي محاسبه امتیازات  مجوز معتبردر بازه زمانی  ورزشکار در هر مادهبرتر میانگین دو نتیجه 

 ماهه می باشد.) 15 مجوز معتبر ( این بازه زمانی

 پارا اسکی آلپاینضریب جریمه امتیازات  -1261.3

 22% جریمه انفرادي -

 محدوده جریمه اعمال شده: -

 )ماده ها کلیهامتیاز (در  50و حداکثر  10حداقل  * 

 40% * جریمه دوبل

 * محدوده جریمه اعمال شده:

 ) ماده هاامتیاز (در کلیه  100و حداکثر  20حداقل 

  نتیجهورزشکاران داراي یک  -1261.3.1

 .اعمال می شود در آن مادهنتیجه آن  بهجریمه یک ، باشد وجود داشتهماده در یک یک نتیجه ، تنها ماهه 15 در بازه زمانیچنانچه 

 ورزشکاران فاقد نتیجه -1261.3.2

 در آن ماده WPASضریب امتیازات آخرین به ، اي در یک ماده براي ورزشکار وجود نداشته باشدهیچ نتیجه ، ماهه 15بازه زمانی در چنانچه  

  .اعمال می شود جریمه دوبل

 .کسب شده باشند، حذف می شوندماه گذشته  24امتیازاتی که قبل از . ماه گذشته را دربرمی گیرد 24تا  15قانون باال تنها امتیازات 

 )IS, PO, SBفرصت مطالعاتی (و  شغلیالتزام  وضعیت آسیب دیدگی، -1261.4

  تعهد و یا  فرصت مطالعاتیوضعیت آسیب دیدگی، ، WPAS و با استفاده از فرم رسمی از طریق کمیته ملی پارالمپیک خود  ورزشکاري هرگاه

 استفادهد تنها یکی از شرایط باال را در یک زمان نامی توخود را داشته باشد. ورزشکار  مجوز معتبرباید در آن بازه زمانی  او ،درخواست کند حرفه اي

 کند.

راه مه بهباید و یا فرصت مطالعاتی  يتعهد حرفه ادرخواست همچنین ل شود. همراه فرم آسیب جسمی ارساه بباید ی وضعیت آسیب دیدگدرخواست 

 . گرددمدارك تکمیلی ارسال 
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 معتبر می باشند.  درخواست هاي تائید شده براي موارد فوق تنها براي یک فصل

 . گردنداعمال می  پیش روجوالي فصل  1تاریخ  از ،شوند دریافتژوئن  1که پس از درخواست هاي رسمی 

است تا وضعیت جدید را مجددا تا پایان فصل مسابقات معتبر است. پس از این زمان، کمیته ملی پارالمپیک ملزم  IS, PO, SBدرخواست وضعیت 

   خواهد شد.وضعیت حذف  این . چنانچه این مسئله اعالم نشود،درخواست نماید WPASکمیته فنی ورزشی  از

 . باید سپري شودوضعیت آسیب دیدگی جسمی براي ماهه  6حداقل یک دوره زمانی 

، آن میانگین ) Frozenامتیازات ثبت شده ( آسیب دیدگی است، به محض رسیدن به نتایج باالتر از میانگیندر ماده اي که ورزشکار داراي وضعیت 

 مد نظر خواهد بود.  پارا اسکی آلپاینبدست آمده براي محاسبه امتیازات 

)، اما Freezeدارند، می توانند امتیاز رده بندي خود را در طول مدت تکمیل وضعیت شان نگه دارند ( IS, PO, SBتمام ورزشکارانی که وضعیت 

وضعیت زمانی لغو می گردد که  3این از سوي ورزشکار لغو گردد.  IS, PO, SBکه وضعیت  یاین امتیاز در رده بندي احتساب نمی شود تا زمان

NPC ز و یا فدراسیون اسکی مربوطه طی نامه اي به فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین، درخواست لغو آن را ارائه دهد و یا به شکل خودکار بعد ا

داشته داشته باشد. اگر ورزشکاري بعد از وضعیت مصدومیت تصمیم  )3GSو یا  2SLمثال  (برايماده ها  از استارت در هر یک 5آنکه ورزشکار 

روز قبل از انتشار لیست رده  7و یا فدراسیون اسکی مربوطه  NPCتا مستقیما در رقابت هاي جام جهانی شرکت کند، باید حضورش از سوي  باشد

 م شود. بندي رقابت ها به فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین اعال

 

 IS, PO, SB وضعیت در زمانمحاسبه جریمه 

   محاسبه را شروع می کند،  IS, PO, SB ی که ورزشکار وضعیتدر زمانو  WPASلیست امتیازات  در ورزشکارامتیازات استفاده از جریمه با 

 جریمه طبق معیارهاي زیر محاسبه می شود.  سپس می شود.

  PL- پارا اسکی آلپاین 

مسابقات سال بعد، یک جریمه  درد. مان خواهدبدون تغییر باقی  WPAS امتیازات ،تا پایان سال مسابقات IS, PO, SBوضعیت وز ر یناز اول

 . شده باشدورزشکار تمدید  مجوزکه  مشروط بر آنکهمورد تائید افزوده می شود، آسیب دیدگی جسمی  به آخرین امتیاز 1261.3بق ماده انفرادي ط

 WPASمسابقات شرکت در  -1270

در ابتداي فصل رقابت ها مرور و منتشر را  IPC و رقابت هاي WPAS اسکی آلپاین شرایط الزم براي شرکت در مسابقاتفدراسیون جهانی پارا 

فصل براي  WPAS، تمام ثبت نام ها و وایلد کارت ها باید بر اساس مقررات منتشر شده در وبسایت 1و  0خواهد کرد. براي رقابت هاي سطح 

 مربوطه باشد. 

 مارپیچ کوچک و بزرگ -1270.1

در تمام مواد می تواند او را به دلیل  اگر ورزشکار وایلد کارت نتواند در دور تمرینی اول نمایش خوبی از خود نشان دهد، هیئت داوران -1270.2.1

 حذف کند.حفظ سالمتی اش از مسابقات 

  IPCقوانین خاص در اسکی آلپاین  -5بخش 
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 قوانین فنی  -1300

 قوانین خاص در مسابقات ایستاده  -1301

        با برف بهره گیرند.  اندام آزاد خودتماس از نباید براي حفظ تعادل،  LW9و  LW6/8و  LW5/7کالس هاي  ورزشکاران -1301.1

 تماس هاي غیرعمد مانعی ندارد. 

 قوانین خاص در مسابقات نابینایان  -1302

کشور  تابعیتباید  و راهنما ورزشکار. بنابراین بررسی می شوند IPCملیت ورزشکاران  بر اساس سیاست هاي اوراهنماي و  ورزشکار -1302.1

 کمیته ملی پارالمپیک / فدراسیون ملی اسکی ثبت نام کننده را داشته باشند. 

 تغییر راهنما  -1302.1.1

تغییر دهد.  هیئت داورانراهنما، ورزشکار می تواند راهنماي خود را با اخذ تائیدیه از  و در صورت بروز حادثه و یا بیماريدر خالل برگزاري مسابقه 

 باشد.  WPASمجوز داراي  باید راهنماي جایگزین وي

چنین آن دالیل انجام نماید و در می ارسال  پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی درخواست کتبی خود را از قبل براي  ورزشکار ،مواردسایر خصوص در 

 کاري را توضیح دهد. 

 است.  الزامی) استفاده از راهنما Bکالس هاي نابینایان ( کلیهدر  -1302.2

و چشم دیگر  5/0دید یک چشم حداقل  طبیعی بوده واز بینایی کامل برخوردار باشد: دامنه دید وي باید باید بدالیل ایمنی، راهنما  -1302.3

 راهنما می باشند. میته هاي ملی پارالمپیک مسئول صحت سالمتی چشمان در بهترین حالت). کباشد ( 2/0حداقل 

 باشند. 318کلیه تجهیزات راهنما باید طبق ماده  -1302.4

خواهد دیسکوالیفه شدن آنها منجر به  حین مسابقهراهنما در جلوي ورزشکار اسکی می نماید. تماس فیزیکی بین ورزشکار و راهنما در  -1302.5

 شد. 

، استخود ورزشکار  عهدهبه  عینکمدل انتخاب ملزم به داشتن چشم بند در زمان برگزاري مسابقه هستند.  B1کالس  ورزشکارنکلیه  -1302.6

 . کندکنترل  داوران میتواند آن رایئت اما ه

 پیست نمایند.  سایر ورزشکاران، اقدام به بررسیدقیقه قبل از  10نابینا می توانند  ورزشکارن -1302.7

از کنار پیست حرکت نمایند و حداکثر با سرعت پائین در زمان بررسی پیست می توانند و راهنماي آنها  ورزشکاران، هیئت داورانبا تائید  -1302.8

   دروازه بگذرند.   3از 

 گیرد. یی که براي ورزشکار اعمال می شود، ممکن است راهنما را نیز در برکلیه محرومیت ها -1302.9

 راهنما -1303

راهنمایی می کند. تنها در حد فاصل آخرین دروازه و خط پایان استثناء وجود دارد و  او راورزشکار نابینا با قرار گرفتن در جلوي راهنما  -1303.1

  . سبقت بگیردمی تواند از راهنما  ورزشکار
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ماده هاي مارپیچ بزرگ، سوپر جی و اشد، همچنین در بدروازه  3کمتر از  ورزشکار بایدفاصله بین راهنما و  ،در ماده مارپیچ کوچک -1303.2

دیسکوالیفه شدن این موارد منجر به  عدم رعایتالبته دروازه تاخیري و عمودي شامل آن نمی شود. باشد.  دروازه 2فاصله آنها باید کمتر از سرعت 

 از مسابقه می شود. آنها

 راهنما ملزم به گذشتن از همه دروازه ها می باشد. -1303.3

در  عبیه میگردد.ت WPASاز سوي  این کاورها کاور مخصوص راهنما می باشد. پوشیدنراهنما ملزم به  ،WPASدر همه مسابقات  -1303.4

د. اگر کاورها از سوي کمیته برگزاري محسوسی قابل تشخیص باشبه شکل کامال  که، راهنما باید از کاوري استفاده کنند  3 تا 1رقابت هاي سطح 

 ، راهنما موظف است از آنها استفاده کند. تهیه شود

 هاي زیر را داشته باشد: باید ویژگی کاور

 RALنارنجی  ، و رنگبر روي شانه سمت راست WPAS به خوبی قابل رویت باشد و لوگوي "G"حرف  راهنما کاورروي  بر •

 باشد. شده مشخص ) Pantone 1795)، و یا قرمز (Pantone 803، زرد (2005

 ) و یا کاورهاي مخصوص رویداد را به تن کنند.0(سطح   WPASماها باید کاور تمام راهن •

هرگونه تغییرات  به هر شکلی باشد تا نیاز ورزشکاران نابینا را برطرف نماید.می تواند طرح آن با استفاده از نوارهاي رنگی  کاورپشت رنگ  •

   .را جدا کرد تا کاور به شکل اولیه خود بازگردد کاور خراب نشود و بتواند قسمت هاي اضافیباید بصورتی باشد که 

  بپردازد. یورو 60ورزشکار باید ، ببیندآسیب گم شود و یا چنانچه شماره سینه راهنما 

 میکروفون -1304

ستارت و خط پایان برفی و سایر وسایل پر سر و صدا در خط اکلیه سیستم هاي اعالم عمومی، ماشین هاي ضداي ورزشکاران نابینا، در زمان استارت 

 . به حداقل برسدباید 

 پارا اسکی آلپاینفدراسیون جهانی چک لیست تعیین شده در  -1500

 )Gate Panelsپنل دروازه ها () و DC)؛ تغییرات مسیر (NG)؛ تعداد دروازه ها (VDشیب عمودي (

Competition 
Discipline 

 PWG – WCH - 
WC COC WPAS 

NC 
WPAS 
YOUTH 

 
 
 

DH 

VD 450- 800m 400- 800m 1 Run: 400-500m 
2 Run: 300-400m  

NG as required as required as required  
Flag 0,75 x 0,50 

red (blue) 
0,75 x 0,50 
red (blue) 

0,75 x 0,50 
red (blue)  

 
 
 
 
 

SG 

VD 400 – 600m 350 – 600m 300 – 500m 250 – 450 m 

 
NG/DC 

6% minimum 
Number of 
direction 
changes 

6%minimum 
Number of 
direction 
changes 

6% minimum 
Number of 
direction 
changes 

 
8% - 12% 

Flag 0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

 VD 300 - 400 250 - 400 200 - 300 200 – 250 m 
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GS 

 
DC 

10% - 15% 
Number of 
direction 
changes 

10% - 15% 
Number of 
direction 
changes 

10% – 15% 
Number of 
direction 
changes 

 
13% - 15% 

Flag 0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

0,75 x 0,50 
red & blue 

 
 
 
 
 
 

SL 

 
VD 

 
140 - 220 

 
120 - 200 80 – 140 

3 Run: min. 50m 

80 – 120 m 
3 Run: min. 

50m 

 
 

DC 

28% - 35 % 
of the vertical 

drop +/-3 
direction 
changes/ 

28% - 35 % 
of the 

vertical drop 
+/-3 
direction 
changes/ 

28% - 35 % of 
the vertical 
drop +/-3 
direction 
changes/ 

30% - 35 
% of the 
vertical 

drop +/-3 
direction 

changes/) 

Poles* 27mm 27mm 27mm 27mm 

 

د که امکان برگزاري مسابقات در کالس هاي مختلف را به شکل منصفانه براي همگان فراهم نبصورتی باشباید  اتمسابقهاي پیست  -1501

 د. نآور

 .دهندتغییر  آن شرایطپیست و  نیاز و با توجه به در صورتب تغییر مسیر را ائند ضرنمی توا هیئت داوران -1501.1

د ضرائب تغییر نبراي ایجاد محیطی عادالنه در رقابت نیاز به تغییر داشته باشد، هیئت داوران می توان ورزشکارکالس  در صورتی که -1501.2

 د. نمسیر را اصالح نمای

 2020/2019معتبر فصل  وح مسابقاتسط -1582

 حداکثر جریمه حداقل جریمه عدد اضافه شده قهسطح مساب نوع مسابقه 

 0   0 0 0 ، جام هاي جهانیبازیهاي پارالمپیک، قهرمانی جهانی

، آسیا، نیم ، جام اروپا(آمریکاي شمالی هاي قاره اي جام

 کره جنوبی)

1 2 5 200 

 250 10 5 2 مسابقات قهرمانی کشور

 WPAS     3 10 20 300و جوانان  WPASمسابقات 

 
 
 
 
 
F Values Season 2019-2020   
DH: 1330  
SL: 610  
GS: 870  
SG: 1060  
SC: 1130 
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 واژه نامه حروف اختصاري

AC جام آسیا 

AS اسکی آلپاین 

COC جام قاره اي 

EC جام اروپا 

FIS فدراسیون جهانی اسکی 

ICR قوانین بین المللی مسابقات 

IPC کمیته بین المللی پارالمپیک 

LOC کمیته برگزاري مسابقات 

NC قهرمانی کشوري 

NG تعداد دروازه ها 

NORAM  آمریکاي شمالی پارا اسکی آلپاین جام 

NPC کمیته ملی پارالمپیک 

NSF فدراسیون ملی اسکی 

PWG هاي پارالمپیک زمستانی بازي 

RD مدیر مسابقه 

SHC جام نیمکره جنوبی 

STC کمیته فنی ورزشی 

TD نینماینده ف 

VD شیب عمودي 

WC جام جهانی 

WCH  پارا اسکی آلپاینمسابقات قهرمانی جهانی 

WPAS فدراسیون جهانی پارا اسکی آلپاین 
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