بسمه تعالي

قوانين و مقررات شناي  IPCسال 0222-0202

 -2شناي IPC
 1-1نام:
نام واحد متولي اين رشته " شناي  " IPCاست.
 2-0حاكميت :
كميته بين المللي پارالمپيك ( ) IPCبه عنوان مرجع جهاني متولي جنبش پارالمپيك است و " شناي  " IPCبه عنوان يك برند IPC
مي باشد .اطالعات بيشتر در اين خصوص را مي توانيد در كتابچه قوانين و اساسنامه  IPCمالحظه نماييد.
 2-3چشم انداز ،ماموريت و اهداف:
چشم انداز ،ماموريت و اهداف مندرج در بخش اول كتابچه قوانين  IPCو اساسنامه  IPCبهمراه برنامه استراتژيك شناي  IPCبه شرح ذيل،
اعمال مي گردد:
 1-3-1ترويج و تشويق در امر توسعه شناي  IPCبه تمامي روش ها و راه هاي ممكن در سراسر جهان
 1-3-2ترويج ورزش عاري از مواد نيروزا
 1-3-3ترويج و تشويق در امر توسعه روابط بين المللي
 1-3-4تصويب قوانين ،مقررات و كالسبندي هاي منسجم مورد نياز جهت برگزاري مسابقات شنا و نيز مسابقات شناي آب هاي آزاد.
 1-3-5سازماندهي مسابقات قهرماني جهاني و ساير مسابقات شناي IPC
 1-3-6اعطاي تاييديه و مصوبه برگزاري مسابقات
 1-3-7انجام ساير فعاليت هايي كه براي ترويج اين ورزش مناسب و مطلوب به نظر مي رسد.
 2-4تبعيض
بخش دوم كتابچه قوانين  IPCتحت عنوان " آيين نامه اخالق " در اين خصوص اعمال مي گردد.
 2-5زبان
زبان رسمي شناي  IPCبايد انگليسي باشد .به بخش اول كتابچه قوانين  IPCو پاراگراف يازده ( )11اساسنامه  IPCمراجعه نماييد.
 2-6مسابقات مورد تاييد شناي : IPC
مسابقات مورد تاييد شناي  IPCشامل موارد ذيل مي شوند:
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 1-6-1مسابقات  ( : IPCبازي هاي پارالمپيك ،مسابقات قهرماني جهاني شناي  ، IPCمسابقات قهرماني منطقه اي شناي  ، IPCجام
جهاني پارالمپيك ،فينال سري جام جهاني يا ) Series Final
 1-6-2مسابقات مصوب  IPCبه عنوان بخشي از سري مسابقات جهاني شنا و بازيهاي چندگانه بازيهاي منطقه اي مي باشد.
 1-6-3مسابقات مورد تاييد شناي  ( IPCمسابقات شناي بين المللي يا ملي مورد حمايت ) NPC
 2-7كميته فني شناي :) STC ( IPC
مرجع مشورتي فني شناي  ، IPCكميته فني شنا مي باشد .فصل  2-7از بخش اول كتابچه قوانين  IPCتحت عنوان " مديريت و اجرائيات
ورزشي" در اين خصوص اعمال مي گردد.
 2-2مجمع شناي :) SF ( IPC
مجمع شناي  IPCمتشكل از نمايندگان فني نماينده  NPCها داراي فعاليت گسترده در رشته شنا مي باشند كه جهت تشكيل جلسه و بحث
در خصوص توسعه اين ورزش برگزار مي گردد .فهرست  NPCهاي داراي فعاليت گسترده در ورزش شنا شامل آن دسته از  NPCخواهد بود
كه ظرف دو سال گذشته در مسابقات مورد تاييد شناي  IPCشركت كرده باشند.
 2-9چاپ قوانين و مقررات
 1-9-1تمامي قوانين شناي  IPCصرفا در جهت استفاده و منافع  NPCها بوده و هر  NPCمي تواند آن ها را با مسئوليت خودش مجددا
چاپ يا ترجمه نمايد با درك اين مهم كه در تمامي مواردي كه متن ترجمه شده از نظر تفسير ( با متن اصلي ) متفاوت مي باشد ،در اين صورت
نسخه انگليسي بايد پذيرفته و مالك عمل قرار گيرد.
 1-9-2هر يك از ساير سازمان هايي كه عالقمند به انتشار اين قوانين هستند ،بايد از شناي  IPCمجوز دريافت نمايند.
 -0مقررات شناي IPC
اين قوانين در كليه مسابقات  IPCقابل اجراء مي باشد ،همان طور كه در بخش  1/6/1و  1/6/2تعريف شده است .قوانيني كه به طور اختصاصي
براي مسابقات قبلي مقرر شده ،بر اين قوانين مقدم مي باشند.
 0-2مديريت مسابقات
 2-1-1شناي  IPCبه تنهايي بايد از حق مديريت بر مسابقات قهرماني جهاني و مسابقات مصوب برخوردار باشد .كلمات "  Worldيا جهاني" و
" شناي  " IPCنبايد بدون موافقت شناي  IPCدر ارتباط با هر مسابقه شنا مورد استفاده قرار گيرد.
 2-1-2شناي  IPCمي تواند تمامي قوانين و مقررات انجام اين مسابقات را تهيه و تدوين نمايد .تمامي مقررات تدوين شده توسط شناي  IPCبايد
شش ماه قبل از اولين روز مسابقه مربوطه اعالم و منتشر گردد.
 2-1-3شناي  IPCبايد در خصوص تمامي موضوعاتي كه بر اساس قوانين به سر داور يا ساير مسئولين مسابقات محول نشده ،تصميم گيري نمايد
و بايد از حق به تعويق انداختن مسابقات و ارائه دستورات بر اساس قوانين مصوب در خصوص برگزاري هر مسابقه برخوردار باشد.
 2-1-4در مسابقات  ، IPCشناي  IPCبايد در صورت لزوم نماينده فني ،معاون نماينده فني را منصوب نمايد و بايد حداقل تعداد مسئولين ذيل را
جهت برگزاري مسابقات  ،تعيين يا مورد تاييد قرار دهد:
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سرداور مسابقات :دو نفر



ناظر اتاق كنترل :يك نفر



داوران كرال 4 :نفر



استارترها ( شروع كنندگان مسابقه)  2 :نفر



سربازرس محل هاي برگشت يا  2 : turnsنفر  ،يك نفر در هر طرف استخر



بازرس محل برگشت يا  ، turnsيك نفر در هر طرف از هر الين شنا



منشي مسابقه  2 :نفر



اعالم كننده  :يك نفر (در صورت لزوم و با تائيد شناي ) IPC



سركالسبند :يك نفر و در صورت لزوم گروه كالسبندي

 2-1-5براي مسابقات مورد تاييد ،شناي  IPCدر صورت لزوم هيئت كالسبندي را منصوب مي نمايد و كميته برگزاري بازيها بايد تعداد
مسئولين فني برگزاري مسابقات را به تعداد كافي تعيين نمايد.
 2-1-6براي مسابقات  IPCو مسابقات مصوب  ، IPCبايد يك كميته برگزاري محلي (  ) LOCجهت مديريت بر مسابقات تعيين گردد.
 2-1-7كميته برگزاري مسابقه (  ) LOCبا توافق شناي  IPCبايد مسئوليت برگزاري كل مسابقات شامل هماهنگي در خصوص برنامه مواد
مسابقه ،هماهنگي جهت كالسبندي ورزشكاران و نصب و اجراي تمامي تجهيزات فني و امكانات ،قبل و در خالل مسابقات را بر عهده داشته باشند.
 0-0مسئولين مسابقات
كليه مسئولين بايد تصميمات خود را به صورت فردي و مستقل از يكديگر اتخاذ نمايند ،مگر اين كه (آن تصميم قبال) در قوانين و مقررات شناي
 IPCگفته شده باشد.
 2-2-1نماينده فني (  ) TDو معاون ( دستيار ) نماينده فني ( :) ATD
 -2-2-1-1نماينده فني با مسئوليت سرپرستي تمامي مسائل فني ،برگزاري مسابقات و اجراي صحيح قوانين و مقررات شناي  ،IPCاز طرف كميته
شناي  IPCنصب (انتخاب) مي شود.
 -2-2-1-2براي رعايت موارد ايمني و سالمتي ،نماينده فني با صالحديد خود مي تواند براي ورزشكاران به طور خاص كد (هاي) اضافه اي را صادر
نمايد .چنين كدهايي تنها براي همان مسابقات اعمال مي شوند و در ليست اصلي كالسبندي شناي  IPCدرج نخواهند شد.
 2-2-1-3وظايف و مسئوليت هاي معاون ( دستيار ) نماينده فني (  ،) ATDچنانچه انتخاب شده باشد ،توسط نماينده فني مشخص مي گردد.
 0-0-0سر داور مسابقات:
 2-2-2-1سر داور بايد از قدرت كنترل و اختيارات كامل بر تمامي كادر فني مسابقات برخوردار باشد .ماموريت ها و وظايف آن ها را تاييد نموده و
در ارتباط با تمامي جنبه هاي خاص يا مقررات در خالل جلسات مسابقه ،دستورالعمل هاي الزم را به آن ها بدهد .سرداور بايد تمامي قوانين و
مقررات فني شناي  IPCرا به مورد اجرا بگذارد و در خصوص تمامي سئواالت مربوط به اجراي واقعي مسابقات ،در مواردي كه حل و فصل يك
موضوع در قوانين و مقررات شناي  IPCلحاظ نشده ،تصميم گيري نمايد.
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 2-2-2-2سر داور مي تواند در هر مرحله از مسابقه مداخله نمايد تا تضمين كند كه قوانين و مقررات شناي  IPCرعايت مي شوند و بايد در
خصوص تمامي اعتراضات فني مرتبط با مسابقات در جريان ،تصميم گيري و اعمال رأي نمايد.
 2-2-2-3در مواردي كه از داوران خط پايان بدون سه ساعت ديجيتال استفاده مي شود ،سر داور بايد مكان هاي استقرار اين داوران را در صورت
لزوم مشخص نمايد .در صورت موجود بودن تجهيزات داوري اتوماتيك در خطوط مسابقه ،در خصوص نحوه استفاده از آن ها بايد بر اساس ماده
 Error!Reference source not foundمشورت هاي الزم صورت گيرد.
 -2-2-2-4سرداور بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي داوران مورد نياز در پست هاي مربوطه خود ،براي برگزاري هر جلسه از مسابقه مستقر مي
باشند .سرداور بايد نفرات جايگزين را براي هر يك از داوراني كه غايب هستند ،قادر به انجام وظايف خود نمي باشند يا ناكارآمد تشخيص داده مي
شوند ،تعيين نمايد .سر داور مي تواند داوران ( كادر ) اضافي را در صورت نياز تعيين و منصوب نمايد.
 2-2-2-5حذف شناگر بدليل استارت قبل از عالمت شروع مسابقه بايد از سوي استارتر و سر داور تائيد شوند.
 2-2-2-6سر داور بايد هر شناگري را به دليل هر مورد تخطي از قوانين و مقررات شناي  IPCكه شخصا توسط خود وي ( خود سر داور ) مشاهده
شده ،از دور مسابقه حذف نمايد .سر داور همچنين مي تواند هر شناگري را كه به دليل تخطي از قوانين كه توسط ساير داوران به وي گزارش شده را
از دور مسابقه حذف نمايد.
 0-0-3ناظر اتاق كنترل:
 2-2-3-1ناظر مسئول صحت و درستي استارت و ليست هاي نتايج ( شامل موارد انصراف به داليل پزشكي  ،رد صالحيت يا اخراج از دور مسابقه ،
نتايج اعتراضات  ،تغيير كالس ورزشي) مي باشد.
 2-2-3-2ناظر بايد بر روي عمليات زمان سنجي اتوماتيك شامل سيستم ضبط وقت گيري ويدئويي اورهد نظارت نمايد.
 2-2-3-3ناظر  ،مسئول كنترل نتايج خروجي چاپي از كامپيوتر مي باشد.
 -2-2-3-4ناظر مسئول كنترل گزارش تعويض در مواد امدادي و خيزهاي ( حركات ) زود هنگام در مواد امدادي ( تيمي ) و گزارش نمودن ان ها
به سر داور مسابقات مي باشد.
 2-2-3-5ناظر مسئول بازنگري سيستم سيستم ضبط وقت گيري ويدئويي اورهد مي باشد تا تاييد كند خيزش زودهنگام اتفاق افتاده يا خير.
 2-2-3-6ناظر ،در صورت نياز ،مسئول تهيه ليست از شناگراني است كه نتوانستند شنا كنند ،بدون آن كه مدرك كناره گيري پزشكي ارائه كند.
 0-0-4استارتر
 -2-2-4-1استارتر بايد شناگران را از زماني كه سر داور آن ها را به وي واگذار مي نمايد ( ماده  )3-1-1تازمان شروع مسابقه  ،تحت كنترل داشته
باشد .دستور استارت بايد بر طبق ماده  3-1داده شود.
 2-2-4-2استارتر بايد تمامي موارد بي نظمي ( موارد تخطي از قوانين ) در خالل استارت را به سر داور مسابقات گزارش نمايد.
 2-2-4-3استارتر بايد از حق تصميم گيري در خصوص درست بودن استارت برخوردار باشد كه اين اختيار صرفا منوط به تصميم سر داور مي باشد.
 2-2-4-4در زمان استارت مسابقه ،استارتر بايد در كنار استخر و حداقل در فاصله  5متري لبه استخر بايستد؛ بطوري كه مسئول ثبت زمان بتواند
عالمت استارت را نظاره  /بشنود و ورزشكاران نيز بتوانند صداي عالمت را بشنوند.
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 0-0-5منشي مسابقه:
 2-2-5-1منشي مسابقه بايد شناگران را قبل از هر مسابقه گردهم آورد.
 2-2-5-2منشي مسابقه بايد هر مورد تخطي از قوانين در ارتباط با درج تبليغات ،نقض مقررات مربوط به لباس (پوشش) شنا و يا عدم حضور شناگر
در محل مسابقه ،پس از درج نام وي در ليست استارت ،را به سر داور گزارش دهد.
 2-2-6سر بازرس ( سرپرست ) داوران برگشت (:) turns
 2-2-6-1سرپرست داوران برگشت ها (سر بازرس) بايد اطمينان حاصل نمايد كه بازرسان (داوران برگشت) به وظايف خود در خالل مسابقه به
بازرسان استارت ،بازگشت و پايان كمك مي نمايد.
 2-2-6-2سرداور برگشت ها (سر بازرس) بايد هرگونه تخطي از قوانين و مقررات را در فرم اخراج از مسابقه بهمراه جزئيات ماده ،شماره خط و نوع
تخلف صورت گرفته گزارش نمايد.
 0-0-7داور برگشت (:) turns
 2-2-7-1براي هر خط در منتهي اليه هر طرف استخر يك داور برگشت تعيين مي شود تا تبعيت از قوانين و مقررات در مرحله استارت ،در هر دور
و خط پايان رعايت شود.
 2-2-7-2حيطه قضاوت بازرسان دورها از خط استارت يك طرف (از عالمت استارت) آغاز شده و تا پايان اولين حركت كرال دست ادامه مي يابد.
به استثناء شناي قورباغه كه دومين حركت كرال مد نظر قرار مي گيرد.
 2-2-7-3در هر دور ،حيطه قضاوت بازرسان از آخرين حركت كرال دست آغاز و تا پيش از لمس و تكميل اولين حركت دست در هر دور ادامه
مي يابد؛ به استثناء شناي قورباغه كه دومين حركت كرال مد نظر قرار مي گيرد.
 2-2-7-4حيطه قضاوت بازرسان دورها در خط پايان از آخرين حركت كرال تا قبل از لمس ديوار ادامه دارد.
 2-2-7-5در صورت استفاده از پاشوره در كرال پشت؛ هر يك از بازرسان در طرف استارت بايد پاشوره را نصب و سپس بردارد.
 2-2-7-6در مواد انفرادي  088و  1588متر هر يك از بازرسان دورهاي (  (TURNاستخر در شروع و نقطه دور زدن در استخر ،تعداد دورهاي
زده شده شناگر در خط خود را ثبت مي كنند و تعداد دورهاي باقيمانده را با "تابلوهاي نشانگر دورها" به شناگران نشان مي دهند .از تجهيرات
الكترونيك مانند نمايشگر در زير آب نيز مي توان استفاده نمود.
 2-2-7-7هر داور برگشت مستقر در محل استارت ،در مواد  088متر و  1588متر  ،در زماني كه شناگر در الين ( خط ) خود مي بايست دوبار به
اضافه  5متر طول استخر را شنا كند تا به پايان مسابقه خود برسد ،بايد يك عالمت هشدار به اين ورزشكار بدهد .اين عالمت هشدار مي تواند بعد از
دور زدن تا زماني كه شناگر به عالمت  5متر روي طناب الين رسيد ،تكرار گردد .اين عالمت هشدار مي تواند به صورت سوت زدن يا زنگ باشد.
 2-2-7-0-1در خصوص آن دسته از شناگران در مواد  088متر و  1588متر كه مشكالت شنوايي دارند (ناشنوا هستند) داور برگشت بايد از يك
وسيله يا عالمت قابل رويت استفاده نمايد تا به شناگران نشان دهد كه تا پايان مسابقه خود بايد دوبار طول استخر را طي نمايند.
 2-2-7-0-2در خصوص آن دسته از شناگران داراي مشكالت شنوايي و بينايي در مواد  088متر و  1588متر زماني كه شناگر مي بايست دوبار به
اضافه  15متر طول استخر را شنا كند تا به پايان مسابقه برسد ،در اين هنگام داور برگشت بايد اين موضوع را به فرد عالمت دهنده ( ) tapper
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اعالم كند .اين بر عهده فرد عالمت دهنده يا  tapperاست كه به شناگران خاطر نشان كند در حال شروع شناي طول استخر براي دو بار نهايي
مي باشند.
 2-2-7-0داوران برگشت بايد هر مورد خطا را در قالب فرم هاي اخراج از مسابقه حاوي جزييات ماده مسابقه  ،شماره خط و نوع خطا را به
سرداوران برگشت (سر بازرس) گزارش نمايند.
 2-2-0داوران :stroke
 2-2-0-1داوران  strokeبايد براي هر طرف از استخر تعيين شوند.
 2-2-0-2هر داور  strokeبايد كنترل نمايد كه قوانين مربوط به سبك شناي تعيين شده براي هر ماده رعايت مي شوند و بايد براي كمك به
داوران برگشت ،بر برگشت ها يا دور زدن هاي شناگران نظارت داشته باشد.
 2-2-0-3داور استروك بايد تبعيت از قانون  080را كنترل نمايد.
 2-2-0-4داوران  strokeبايد هر مورد خطا را در قالب فرم هاي اخراج از مسابقه حاوي اطالعات مربوط به مسابقه ،شماره خط و نوع خطا را
گزارش نمايند.
 0-0-9مسئول وقت نگهدارها:
 2-2-9-1مسئول ارشد وقت نگهدارها بايد محل هاي نشستن (استقرار) را براي تمامي وقت نگهدارها و خطوطي كه هر يك از آن ها مسئوليت آن
خط را بر عهده خواهند داشت مشخص نمايد.
 2-2-9-2مسئول وقت نگهدارها بايد يك كارت نشان دهنده تايم ثبت شده را از هر وقت نگهدار جمع آوري نمايد و در صورت لزوم ساعت هاي
آن ها را كنترل و بازرسي نمايد.
 2-2-9-3مسئول وقت نگهدارها بايد تايم رسمي را روي كارت مربوط به هر خط ثبت ،يا مورد بازبيني و كنترل قرار دهد و آن را به سر داور مسابقه
گزارش نمايد.
 2-2-9-4در صورتيكه فقط يك وقت نگهدار براي هر الين وجود دارد ،يك وقت نگهدار اضافي بايد در صورت خراب بودن يك ساعت ( تايمر)
 stopwatchتعيين گردد .عالوه بر اين ،اين داور وقت نگهدار بايد هميشه تايم برنده هر دور را ثبت نمايد.
 0-0-22وقت نگهدارها:
 2-2-18-1هر وقت نگهدار بايد تايم شناگر خط مربوط به خود را بر طبق  Error! Reference source not foundثبت نمايد.
 2-2-18-2هر وقت نگهدار بايد ساعت خود را همزمان با عالمت شروع مسابقه ،استارت نمايد و هنگامي كه شناگر مستقر در خط مربوط به وقت
نگهدار  ،مسابقه اش را به پايان رساند  ،ساعت خود را متوقف نمايد .مسئول وقت نگهدارها مي تواند به وقت نگهدارها دستور دهد تا در مواد باالتر از
 188متر  ،تايم ها را در فواصل (مسافت هاي) مياني ثبت نمايند.
 2-2-18-3بالفاصله پس از مسابقه  ،وقت نگهدارها در هر الين بايد تايم هاي مندرج در ساعت هاي خود را در كارت مربوطه ثبت نمايند و آن را
به مسئول وقت نگهدارها تحويل دهند و در صورت تقاضا ،ساعت هاي خود را جهت بازرسي ارائه نمايند .وقت نگهدارها بايد همزمان با سوت كوتاه
سرداور كه اعالم كننده مسابقه بعدي مي باشند ،ساعت هاي خود را پاك ( صفر ) نمايند.
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 0-0-22داوران خط پايان :در صورت نياز
 2-2-11-1پس از هر مسابقه  ،داوران پايان بايد مقام (جايگاه) شناگران را به سر داور مسابقه گزارش نمايند.
 0-0-20تصميم داوران
 2-2-12-1هر يك از داوران تحت اين قوانين و مقررات ملزم به اخذ تصميم به شكل خودكار و مستقل از ساير داوران مي باشد؛ مگر آنكه در
قوانين به شكل ديگري موارد درج شده باشد.
 0-0-23سر كالسبند و هيئت كالسبندي:
 2-2-13-1وظايف و مسئوليت هاي هيئت كالسبندي در بخش قوانين و مقررات كالسبندي شناي  IPCبه تفصيل بيان شده است.
 0-3شرايط انتخاب ورزشكاران:
 2-3-1تمامي ورزشكاران بايد سياست  IPCدر خصوص مليت را رعايت نمايند .اين سياست  IPCدر خصوص مليت ورزشكاران در فصل  3-1از
بخش دوم كتابچه  IPCدرج شده است.
در همه مسابقات تحت پوشش  IPCو شناي  IPCكليه ورزشكاران ملزم به داشتن كد فعال ورزشكار طبق خط مشي شناي  IPCمي باشند و
براي شركت در مسابقه حداقل بايد  12سال داشته باشند.
 2-3-1-1در جدول زير رده سني مسابقات شناي  IPCمشخص شده است( :مبناي تعيين سن از روز اول مسابقه خواهد بود).
جنسيت

حداقل سن

حداكثر سن

رده سني
مردان  12تا  16سال

مرد

12

16

مردان  17الي  10سال

مرد

17

10

زنان  12الي  15سال

زن

12

15

زنان  16الي  10سال

زن

16

10

 2-3-2در مسابقات  IPCو مسابقات مصوب  ، IPCتمامي ورزشكاران بايد داراي يك كالس ورزشي بين المللي باشند .طبق قوانين و مقررات
شناي  ، IPCورزشكاران داراي وضعيت كالس جديد (  ) Nو ورزشكاران داراي وضعيت كالسبندي  Rبايد قبل از شروع مسابقه  ،كالسبندي
بين المللي داشته باشند .شناي  IPCاختصاص كالس ورزشي به شناگران و وضعيت كالس ورزشي آن ها را مشخص مي نمايد .كليه
دستورالعمل ها و الزامات مربوط به كالسبندي در قوانين و مقررات كالسبندي شناي  IPCدرج شده اند.
زماني كه كميته ملي شناگري را در يك مسابقه  IPCو مسابقات مصوب  IPCثبت نام مي كند( ،در حقيقت) اعالم مي كند اين شناگر واجد شرايط
مي باشد و مناسب شركت در اين رقابت ها تشخيص داده شده اند.
 2-3-3چنانچه در مسابقه اي شناگر مريض يا مجروح شد ،اين مسئوليت پزشك تيم خود او است كه تصميم بگيرد ورزشكار به مسابقه ادامه دهد يا
به مسابقه باز گردد (؟) .زماني كه تاييديه مكتوب پزشك تيم مبني بر مجوز ادامه مسابقه توسط شناگر وجود نداشته باشد ،شناگر نمي تواند در مسابقه
شركت كند مگر آن كه كميته برگزاري يك فرم سلب مسئوليت براي خود و  IPCدريافت كند كه بر اساس آن چنانچه هرگونه جراحت بيشتر يا
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وخامت بيماري براي ورزشكار رخ داد ،به طور قانوني از كميته برگزاري و  IPCسلب مسئوليت شود .تهيه اين فرم سلب مسئوليت بر عهده كميته
برگزاري نيست.
سر داور مسئول جلوگيري شركت در مسابقه درباره ورزشكاراني است كه ،به عقيده او ،به خطر مي افتند ،همچنين زماني كه سالمت ديگر
ورزشكاران ،مسئولين و ناظران به خطر مي افتد ،بدون در نظر گرفتن اين كه ورزشكار تاييديه كتبي پزشك تيم را دارد يا خير.
چنانچه پزشك تيم حضور نداشته باشد و وظايف خود را به ديگر افراد هم سطح خود واگذار كرده باشد ،و اين افراد تابع كامل دستورات پزشك تيم
باشند( ،در چنين موقعيتي) سر داور مي تواند تاييديه كتبي اين افراد را نيز قبول كند مبني بر اين كه ورزشكار مي تواند در مسابقه شركت كند .در
اتخاذ اين تصميم سر داور مختار مي باشد.
در تمامي زمان ها سالمت ورزشكاران ،مسئولين و تماشاگران در اولويت مي باشد .نتايج مسابقه هرگز نبايد بر چنين تصميماتي تاثير بگذارد.
 0-4معيارهاي ثبت نام و چارچوب (فرمت مسابقات):
 2-4-1معيارهاي ثبت نام ( تعداد ورزشكاران به ازاي هر  ، NPCحداقل استاندارد انتخاب ( ، )MQSليست مواد مسابقه و  ) ...بايد در مستندات و
مدارك فني مربوط به يك مسابقه تعريف شود.
 2-4-2چهار نوع برگزاري مسابقات امكان پذير مي باشند:
" 2-4-2-1ماده كالسي انفرادي" :ماده اي كه براي يك كالس ورزشي انفرادي و تنها داراي يك حداقل استاندارد انتخاب ( )MQSبوده و (در
آن) يك ست از مدال اهداء مي شود.
" 2-4-2-2ماده كالس انفرادي"  :كه در اصل براي يك كالس ورزشي است ،اما طبق مدارك فني مي توان ديگر كالس هاي ورزشي را به آن
اضافه كرد .هر كالس ورزشي حداقل استاندارد انتخاب ( )MQSمخصوص به خود را دارد .بر اساس زمان به دست آمده مدال ها توزيع مي گردد.
" 2-4-2-3ماده كالسي چندگانه"  :ماده اي كه مربوط به كالس هاي ورزشي چندگانه است و هر كالس (بر اساس مدارك فني منتشر شده)
حداقل استاندارد انتخاب ( )MQSمخصوص به خود را دارد .مدال ها بر اساس هر كالس ورزشي توزيع مي گردد.
 2-4-2-4از سيستم امتياز چندگانه براي كالس هاي رشته هاي ورزشي چندگانه استفاده مي شود كه هر كدام حداقل استانداردهاي انتخاب خاص
( )MQSخود را دارند( .به همان صورتي كه در اسناد تكميلي لحاظ شده است .).اهداء مدال بر مبناي امتياز خواهد بود.
 2-4-3به استثناي شركت كنندگان كالسهاي  SB9 ، S10و  S/SB/SM13و  S/SB/SM14هر گاه ماده اي در برنامه مسابقه گنجانده
نشده باشد و يا تعداد ثبت نام ها در يك ماده كمتر از تعداد مورد نياز باشد ،در اين صورت اين شناگران طبق مستندات فني مسابقه امكان ثبت نام در
همان كرال ( سبك شنا ) و همان ماده ( مسافت ) در يك كالس باالتر را در صورت موجود بودن ،دارند .شناگر براي شركت در اين ماده ( كالس
باالتر ) ،كالس ورزشي خود را همچنان حفظ مي كند ( با كالس اصلي خود مسابقه مي دهد ).

0

 مواد و برنامه مواد0-5
: مواد مسابقات را طبق جدول ذيل تعيين مي نمايدIPC  شناي2-5-1
:مواد انفرادي
50m
100m
200m
400m
50m
100m
50m
100m
50m
100m
75m
100m
150m
200m

Freestyle
Freestyle
Freestyle
Freestyle
Backstroke
Backstroke
Breaststroke
Breaststroke
Butterfly
Butterfly
Ind. Medley
Ind. Medley
Ind. Medley
Ind. Medley

S1 - 13
S1 - 14
S1 - 5, S14
S6 - 14
S1 - 5
S1-2, S6 - 14
SB1 - 3
SB4 – SB9, SB11- 14
S2 - 7
S8 - 14
SM1 - 4 (short course without butterfly)
SM5 - 13 (short course only)
SM1 - 4 (without butterfly)
SM5 - 14
). مراجعه نمائيد3.7.2  و3.7.7 مواد امدادي(به مواد قانوني

4 x 50m
Freestyle
4 x 100m
Freestyle
4 x 100m
Freestyle
4 x 50m
Medley
4 x 100m
Medley
4 x 100m
Medley
4 x 100m
Freestyle
4 x 100m
Medley
Mixed 4 x 50m Freestyle
Mixed 4 x 50m Medley
Mixed 4 x 100m Freestyle
Mixed 4 x 100m Freestyle
Mixed 4 x 100m Medley

Maximum 20 points for S1-10
Maximum 34 points for S1-10
S14
Maximum 20 points for S1-10
Maximum 34 points for S1-10
S14
Maximum 49 points for S11-13
Maximum 49 points for S11-13
Maximum 20 points for S1-10
Maximum 20 points for S1-10
S14
Maximum 49 points for S11-13
Maximum 49 points for S11-13
:در آبهاي آزاد

5km Open Water Event

S1-10, S11-13 and S14

 از هر گونه حق افزودنIPC  شناي. فهرست مواد و برنامه نهايي مسابقات تغييراتي داشته باشد، ممكن است تا زمان اتمام ثبت نام نهايي2-5-2
.مواد داراي مدال به برنامه خود طبق شرايط مندرج در آئين نامه و بر مبناي كالسبندي انجام شده قبل از مسابقه برخوردار است
: ساله مسابقات قهرماني جهاني به شكل زير خواهد بود4  سيكل0-5-3
) متر58( مسابقات قهرماني منطقه اي

2810 سال

) متر58(  مسابقات قهرماني جهاني2819 سال
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سال  2828مسابقات قهرماني آزاد منطقه اي ( 58متر) و بازيهاي پارالمپيك
سال  2821مسابقات قهرماني جهاني ( 58متر)
 0-6حداقل استانداردهاي انتخاب (:)MQS
 2-6-1حداقل استانداردهاي انتخاب براي مسابقات مهم توسط شناي  IPCتعريف شده و در مدارك و مستندات فني منتشر خواهد شد.
 2-6-2تمامي شناگران جهت برخورداري از شرايط انتخاب و شركت در مسابقات ،بايد به حداقل استاندارد انتخاب تعيين شده دست پيدا كنند ،به
استثناء مواردي كه ثبت نام بر اساس وايلد كارت صورت مي گيرد.
 2-6-3ركوردهاي انتخاب توسط شناي  IPCمورد تاييد و اعالم قرار خواهد گرفت و فقط مي توان آن ها را در مسابقات مورد تصويب شناي IPC
به دست آورد.
 2-6-3-1ركوردهاي انتخابي بدون در نظر گرفتن كالس ورزشي مد نظر قرار خواهند گرفت .بنابراين چنانچه كالس ورزشي ورزشكار تغيير نمايد؛
همچنان ركوردهاي وي محفوظ خواهند ماند.
 2-6-4يك شناگر به منظور امكان رقابت در مسابقات مسير طوالني (  ، ) long courseبايد به حداقل استاندارد انتخاب تعيين شده ( تايم
انتخابي تعيين شده ) در يك استخر مورد تاييد داراي  58متر طول (  ) long courseدست يافته باشد.
 2-6-5يك شناگر به منظور امكان رقابت در مسابقات مسير كوتاه (  ) short courseبايد به تايم انتخابي تعيين شده در يك استخر  25متري
مورد تاييد (  ) short courseيا استخر  58متري (  ) long courseدست يافته باشد.
 -0-7انصرافها
 -2-7-1طبق ماده  4.14.2انصراف پزشكي ،تنها انصراف ممكن (مجاز) از يك مسابقه شناي  IPCو يا مسابقات مصوبه پس از ارسال فرم ورودي
(ثبت نام) نهايي ميباشد.
 -2-7-2در زمان برگزاري مسابقه ،انصرافهاي پزشكي بايد حداكثر تا  38دقيقه قبل از شروع مسابقه گزارش شود .انصراف پزشكي بايد طبق آنچه
در جلسه فني گفته مي شود و با استفاده از فرم رسمي شناي  IPCكه از سوي پزشك تيم يا مسئول پزشكي مسابقات مورد تأييد قرار گرفته،
تحويل داده شود.
 0-2پرسنل همراه
كادر پشتيباني هر يك از افراد تعيين شده از سوي كميته ملي پارالمپيك مربوطه جهت كمك به يك ورزشكار در موارد تداركاتي يا اعالم
دستورالعمل ها را شامل مي شود.
 2-0-1كادر پشتيباني نبايد در هنگام اين كمك ها به ورزشكار براي او مربيگري نمايد و يا او را ماساژ دهد .در زماني كه ورزشكار در كناره استخر و
يا اتاق حضور غياب مي باشد؛ پرسنل همراه اجازه استفاده از كورنومتر ،بيسيم و يا وسايل ارتباطي ،كوله را ندارند.
 2-0-2پرسنل همراه تنها در صورتي مي توانند از موارد فوق در زمان حضور ورزشكار در كنار استخر استفاده كنند كه قبال موارد مورد نياز در ليست
كالسبندي شناي  IPCبصورت مكتوب درج شده باشد.
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 2-0-3پرسنل همراه ممكن است براي راهنمايي كردن شناگر نابينا به هنگام نزديك شدن وي به انتهاي استخر مورد نياز باشد .اين فرآيند ،
عالمت دادن (  ) tappingناميده مي شود و فرد مورد اشاره ( راهنما ) عالمت دهنده (  ) tapperناميده مي شود .چنانچه براي اين كار دو نفر
 tapperنياز باشند ،هر كدام در يك طرف استخر مي ايستند.
 2-0-3-1براي شناگران كالسهاي ورزشي  SB11 ،S11و  . SM11در هر دور و پايان آن حضور مسئول عالمت دادن و ضربه زدن (
 )Tappingالزامي است.
 2-0-3-2كليه لوازم عالمت دادن بايد از قبل تائيديه الزم را از جهات ايمني در استفاده (از نظر جنس ساخت و طول) از شناي  IPCكسب نموده
باشند.
 0-9اتاق فراخوان
 2-9-1در دورها و فينال ها ،ورزشكاران (اعم از ورزشكاران رزرو در فينال) بايد حداقل  15دقيقه قبل از انتشار زمان استارت آنها در محل حضور و
غياب حضور داشته باشند (طبق برگه استارت) .پس از بازرسي ورزشكاران به اتاق فراخوان نهايي مي روند.
 2-9-1-1در مسابقات شناي جهاني زمان حضور در اتاق فراخوان توسط مديريت مسابقه  /كميته برگزاري تعيين مي شود.
 2-9-2ورزشكاراني كه در زمان تعيين شده در اتاق فراخوان حضور نيابند به عنوان انصراف از مسابقه تلقي شده و  58يورو جريمه خواهند شد.
ورزشكار مربوطه تا زمان پرداخت اين جريمه ،از شركت در مسابقات بعدي (مواد بعدي) محروم خواهد شد .انصرافي كه در نتيجه ماده 2-14-4
باشد مشمول اين جريمه نمي شود.
 0-22گروه بندي ( )seedingدورهاي مقدماتي و فينال:
مبناي شروع براي تمامي مواد در تمامي مسابقات بر اساس گروه بندي ذيل مي باشد:
 -0-22-2دورهاي مقدماتي
 -2-18-1-1بهترين ركورد انتخابي تمامي شركت كنندگان در دورة زماني انتخاب مربوط به يك مسابقة خاص بايد ارائه شود .رتبه شناگران داراي
ركورد مشابه بايد براساس قرعه كشي مشخص شود .ورزشكاراني كه نتوانند ركورد الزم را بدست آورند در پائين ترين رده مسابقه قرار مي گيرند و در
انتهاي ليست نام آنها بدون ثبت ركورد درج مي شود.
 -2-18-1-2شناگران بايد به صورت ذيل در دورهاي مقدماتي قرار گيرند:
 -2-18-1-2-1اگر يك دور مقدماتي وجود دارد ،اين دور بايد به صورت يك فينال مستقيم تنظيم گردد و مسابقه فقط بايد به صورت فينال برگزار
شود.
 2-18-1-2-2اگر مسابقه در دو دور برگزار مي گردد ،سريع ترين شناگر بايد در گروه دوم ( به عنوان سر گروه دوم ) قرار گيرد ،شناگر دوم ( داراي
ركورد زماني بعدي ) بايد به عنوان سر گروه اول قرار گيرد ،شناگر بعدي در گروه دوم  ،شناگر بعدي در گروه اول و ...
 2-18-1-2-3اگر مسابقه در سه دور انجام شود ،به استثناي مواد  088 ،488و  1588متر ،سريع ترين شناگر بايد به عنوان سر گروه سوم چيده شود
 ،شناگر بعدي ( از نظر ركورد زماني ) بايد در گروه دوم ،شناگر بعدي در گروه اول قرار گيرد .چهارمين شناگر بايد در گروه سوم ،پنجمين شناگر بايد
در گروه دوم و ششمين شناگر در گروه اول  ،هفتمين شناگر در گروه سوم و  ...قرار گيرد.
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 2-18-1-2-4اگر مسابقه در چهار گروه يا بيشتر برگزار مي گردد ،به استثناي مواد  088 ،488و  1588متر ،شناگران در سه گروه آخر بايد بر طبق
ماده  2-18-1-2فوق چيده شوند .دور قبل از سه دوره آخر بايد شامل شناگران (داراي ركورد زماني) بعد از شناگران سه دور آخر فوق الذكر باشند.
دور قبل از چهار دور آخر بايد شامل سريعترين شناگران بعدي (داراي ركورد زماني بعد از آن چهار دور) باشد و  ....خط هاي شنا بايد به ترتيب نزولي
تايم هاي ارائه شده در هر دوره ،بر طبق الگوي مندرج در ماده  2-18-1-3ذيل به شناگران اختصاص داده شود.
 -2-18-1-2-5براي مواد مواد  088 ،488و  1588متر ،دو ( )2دور پاياني آن ماده بايد طبق ماده  2-18-1-2-2فوق چيده شوند.
 2-18-1-2-6استثناء :در صورتي كه دو يا چ ند دور در يك ماده وجود داشته باشند ،حداقل سه شناگر بايد در هر دور مقدماتي حضور داشته باشند ،
اما هر گونه انصراف هاي ( كناره گيري هاي ) بعدي ممكن است منجر به كاهش تعداد شناگران در چنين دوري به كمتر سه نفر شود.
 2-18-1-2-7در صورتي كه استخر  18اليني ( ده خطي ) باشد و براي مقام هشتم در دورهاي مربوط به مواد  088متر و  1588متر شناي آزاد ،
تايم هاي يكساني بر جاي گذاشته شوند ،خط  9براي قرعه كشي جهت اختصاص خط  0و خط  ( 9به ورزشكاران داراي تايم يكسان ) استفاده
خواهد شد .در صورتي كه سه ورزشكار داراي تايم هاي يكسان براي مقام هشتم باشند ،خط  9و صفر جهت قرعه كشي براي اختصاص خط  0و 9
و صفر ( به سه ورزشكار داراي تايم هاي يكسان ) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 2-18-1-2-0در صورتي كه يك استخر ده اليني در دسترس نباشد ،ماده  2-18-2-3اعمال خواهد شد.
 2-18-1-3شناگران بايد بر اساس دستور العمل ذيل در خطوط شنا قرار گيرند:
 -2-18-1-3-1به استثناء مواد  58متر در يك استخر  58متري  ،چنانچه تعداد خطوط استخر فرد باشد  ،شناگر يا تيم سريع تر در خط وسط قرار
مي گيرد و چنانچه استخر داراي  6يا  0الين ( خط ) داشته باشد  ،شناگر يا تيم سريع تر به ترتيب در خطوط  3يا  4قرار مي گيرند ( الين شماره
يك در سمت راست استخر به هنگام ايستادن به طرف مسير استخر از محل استارت مي باشد  .در صورت استفاده از استخر ده خطي (ده اليني) ،
الين صفر به عنوان الين اول در نظر گرفته مي شود) در استخرهاي ده خطي  ،سريعترين شناگر بايد در خط چهار قرار گيرد .شناگر بعدي داراي
سريعتر ين تايم بايد دست چپ وي قرار گيرد و ساير شناگران بايد بر طبق تايم ارائه شده به صورت يك در ميان (متناوب) در سمت راست و چپ
قرار گيرند .خطوط شناگران داراي تايم هاي مشابه بايد بر اساس الگوي پيشين ،به وسيله قرعه كشي مشخص شوند.
 2-18-1-3-2در صورتي كه مواد  58متر در يك استخر  58متري برگزار مي گردند  ،اين مواد مي توانند بنا به صالحديد كميته برگزاري با تاييد
نماينده فني مسابقات يا از محل استارت معمولي به طرف محل برگشت دور طرف ديگر استخر يا از محل برگشت به طرف محل استارت انجام
شوند( .اين بستگي به وجود تجهيزات داوري اتوماتيك  ،موقعيت استارتر و غيره دارد) .كميته برگزاري بايد تصميم خود را قبل از شروع مسابقه به
اطالع شناگران برساند .صرفنظر از اين كه چه ماده اي برگزار مي گردد ،شناگران بايد در همان الين هايي قرار گيرند كه در صورت شروع و پايان
مسابقه از لبه استارت در همان الين ها چيده مي شوند( .صرفنظر از نحوه انجام مسابقه  ،چينش ورزشكاران در الين هاي استخر بايد بر مبناي
شروع مسابقه از لبه (محل) استارت باشد).
 0-22-0مسابقات فينال:
 2-18-2-1در دورهاي مقدماتي را مي توان با ده ( )18خط برگزار نمود ،ولي مسابقه فينال تنها با هشت ( )0خط برگزار مي شود.
 2-18-2-2در صورتي كه دورهاي انفرادي برگزار نشوند ،خطوط استخر طبق ماده  2-18-1-3در اين دورهاي مقدماتي اختصاص داده مي شوند.
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 2-18-2-3در صورتي كه دورهاي انفرادي برگزار شده اند ،خطوط استخر طبق ماده  2-18-1-3و بر مبناي ركورد هاي به دست آمده در اين
دورهاي مقدماتي ،اختصاص داده مي شوند.
 2-18-2-4در صورتي كه شناگران از يك دور مقدماتي يا از دورهاي مقدماتي مختلف ،داراي تايم هاي يكسان ثبت شده تا يك صدم ثانيه براي
مقام هشتم  /دهم در صورت استفاده از خطوط هشت يا ده باشند ،بايد يك دور مسابقه حذفي برگزار شود تا مشخص گردد كه كدام ورزشكار بايد به
فينال راه يابد .اين مسابقه حذفي بايد حداكثر تا يك ساعت بعد از اين كه تمامي شناگران ذيربط مسابقه مقدماتي خود را به پايان رساندند ،برگزار
شود .چنانچه باز هم تايم هاي يكساني به دست آيد ،يك دور مسابقه حذفي ديگر بايد مجددا برگزار شود .در صورتي كه تايم هاي مساوي ثبت شود،
در صورت تقاضا ،يك مسابقه حذفي براي مشخص كردن رزروهاي اول و دوم برگزار خواهد شد.
 2-18-2-4-1در مسابقات شناي  IPCو مسابقات تحت پوشش  IPCمسئول تيم مشخص شده كميته ملي پارالمپيك بايد در طي  15دقيقه از
زمان اعالم نتايج مسابقه مربوطه ،موارد را به دفتر نماينده فني  /شناي  IPCاعالم نمايد .در آن زمان اين مسئله از بلندگو اعالم مي شود .چنانچه
مسئول تيم مشخص شده در طي  15دقيقه وظيفه خود را انجام ندهد؛ ورزشكار آن كميته حق شركت در مسابقه را ندارد .دستورالعمل حذف ورزشكار
طبق توافقنامه بين نماينده فني و اعضاء تيم كميته ملي مي باشد.
 2-18-3در صورتي كه يك يا چند شناگر از يك ماده (مسابقه) فينال كناره گيري نمايند يا موفق به حضور در اين مسابقه نشوند ،ورزشكاران رزروي
كه به ترتيب تايم هاي پايان ( اتمام ) در دورهاي مقدماتي ليست شده اند ،در اين مسابقه فينال شركت خواهند كرد .ورزشكاران در اين ماده ممكن
است مجددا چيده شوند و سپس برگه هاي ضميمه اي بايد همراه با جزئيات تغييرات يا تعويض ها صادر شود.
 0-22زمان سنجي و فرآيند (دستورالعمل) داوري اتوماتيك:
 2-11-1در زماني كه از تجهيزات داوري اتوماتيك (  ) AOEاستفاده مي شود ،عملكرد اين سيستم بايد تحت نظارت مسئولين تعيين شده قرار
داشته باشد .تايم هاي ثبت شده توسط اين سيستم (  ) AOEبايد براي مشخص كردن تايم قابل كاربرد ( مرتبط ) براي هر الين و تمامي مقام ها
استفاده شود.
 2-11-2در صورت استفاده از سيستم داوري اتوماتيك (  ، ) AOEنتايج بايد تا يك صدم ثانيه ثبت شود .در صورت امكان زمان سنجي تا يك
هزارم ثانيه  ،رقم سوم نبايد ثبت شود يا بر اي مشخص كردن تايم يا مقام هر ورزشكار استفاده شود .در صورت برابر بودن تايم هاي ورزشكاران ،
تمامي شناگراني كه تايم يكساني را در يك صدم ثانيه ثبت كرده اند بايد در مقام يكسان قرار گيرند .تايم هاي نشان داده شده روي تابلو الكترونيك
اعالنات بايد فقط تا يك صدم ثانيه را نشان دهد.
 2-11-3در صورت استفاده از سيستم داوري اتوماتيك (  ، ) AOEمقام و تايم هاي مشخص شده و زمان هاي استارت (  )take-offقضاوت
شده ( مشخص شده ) به وسيله چنين تجهيزاتي  ،بايد بر تصميم داوران ووقت نگهداران انساني اولويت داشته باشد.
 2-11-4تايم رسمي به شرح ذيل مشخص خواهد شد:
 2-11-4-1در صورت در دسترس بودن تايم به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك (  ، ) AOEدر اين موارد تايم رسمي همان تايم ثبت شده توسط
اين تجهيزات خواهد بود.
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 2-11-4-2در صورت عدم در دسترس بودن تايم با تجهيزات (  ، ) AOEتايم رسمي همان تايم ثبت شده به وسيله تجهيزات نيمه اتوماتيك يا
تايم ثبت شده به وسيله سه ساعت ديجيتال خواهد بود.
 2-11-5در صورتي كه دستگاه داوري اتوماتيك (  ) AOEموفق به ثبت مقام و/يا تايم يك يا چند نفر از شناگران در يك ماده نشود ،مقام رسمي
به صورت ذيل مشخص خواهد شد:
 2-11-5-1يك شناگر داراي تايم و مقام بر اساس تجهيزات (  ) AOEبايد ترتيب ( جايگاه) مربوطه خود را در صورت مقايسه با ساير شناگران
داراي تايم و مقام بر اساس تجهيزات (  ) AOEدر آن ماده  ،حفظ نمايد ( .تايم و مقام وي بر اساس تجهيزات (  ) AOEمورد قبول خواهد بود )
 2-11-5-2يك شناگري كه داراي يك مقام مشخص شده بر اساس سيستم (  ) AOEنمي باشد ولي داراي تايم بر اساس اين سيستم
(  ) AOEاست  ،رتبه ( جايگاه ) مربوط به خود را از طريق مقايسه تايم (  ) AOEوي با تايم هاي (  ) AOEشناگر ديگر  ،به دست خواهد
آورد.
 2-11-5-3در صورتي كه يك شناگر داراي مقام بر اساس سيستم  AOEو داراي تايم بر اساس سيستم  AOEاست  ،بايد رتبه ( جايگاه ) خود
را بر اساس تايم ثبت شده توسط تجهيزات داوري نيمه اتوماتيك يا به وسيله سه ساعت ديجيتال تعيين نمايد.
 2-11-6براي مشخص كردن ترتيب نسبي پايان ( نتيجه پاياني ) براي دور مقدماتي (  ) heatsيك ماده  ،مراحل ذيل طي مي شود:
 2-11-6-1ترتيب نسبي تمامي شناگران بر اساس مقايسه تايم هاي رسمي آن ها مشخص خواهد شد.
 2-11-6-2اگر يك شناگر داراي يك تايم رسمي است كه با تايم (هاي) رسمي يك يا چند شناگر برابر است  ،تمامي شناگران داراي آن تايم
يكسان بايد در ترتيب نسبي نتيجه پاياني در آن ماده در يك جايگاه ( رديف ) يكسان قرار گيرند.
 2-11-7در صورت استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك ( ، ) AOEممكن است الزم باشد از مجموعه كامل وقت نگهداران نيز استفاده شود.
 2-11-0در خالل مواد امدادي (تيمي) تمامي بخش هاي ( قسمت هاي 58 )splits :متر و  188متر بايد ثبت شوند و در نتايج رسمي براي
شناگران شركت كننده در اين مواد امدادي منتشر شود.
 2-11-0-1در صورت رد صالحيت يا اخراج از يك ماده امدادي ،بخش هاي قانوني ( قسمت هاي قابل قبول از رقابت افراد در اين مواد ) تا زمان
رد صالحيت يا اخراج از مسابقه  ،بايد در نتايج رسمي ثبت شود.
 2-11-9هر وسيله زمان سنجي مورد تاييد كه توسط يك داور متوقف مي گردد ،بايد يك ساعت به حساب آيد ( وسيله زمان سنج مورد استفاده داور
بايد به عنوان يك ساعت تلقي شود )  .سنجش دستي تايم ( زمان ) بايد توسط سه وقت نگه دار گرفته شود .زمان سنجي دستي بايد تا يك صدم
ثانيه ثبت شود .در صورت عدم استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك ،زمان هاي دستي رسمي بايد به صورت ذيل مشخص گردد:
 2-11-9-1اگر دو تا از سه ساعت يك زمان را ثبت نمايند و ساعت سوم با آن ها مغايرت داشته باشد ،دو تايم يكسان بايد به عنوان تايم رسمي
تلقي شود.
 2-11-9-2اگر هر سه ساعت با هم مغاير باشند ،ساعت ثبت كننده تايم وسط ( مياني يا بينابين ) بايد به عنوان تايم رسمي تلقي شود.
 2-11-9-3فقط در صورتي كه دو ساعت از سه ساعت فعال نشان دهنده تايم متوسط باشند ،اين تايم متوسط بايد به عنوان تايم رسمي مسابقه در
نظر گرفته شود.
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 2-11-18در صورتي كه تجهيزات داوري اتوماتيك در دسترس نمي باشد ،سرپرست وقت نگهداران ،يك نفر وقت نگهدار در هر الين و يك نفر
وقت نگهدار اضافي بايد جايگزين آن شوند.
 2-11-18-1در زمان عدم استفاده از تجهيزات داوري اتوماتيك و ساعت هاي ديجيتال در هر الين ،داوران پايان مورد نياز مي باشند.
 0-20رد صالحيت (حذف از دور مسابقات):
 2-12-1آن دسته از ورزشكاراني كه از هر يك از قوانين و مقررات شنا تخطي مي نمايند ،از دور مسابقات حذف مي شوند.
 2-12-2اگر يك ورزشكار در صورت تقاضاي مرجع ذيربط ،در كالسبندي يا يك جلسه رسيدگي به اعتراض كالسبندي حضور پيدا نكند ،از
مسابقات حذف مي شود.
 2-12-3چنانچه يك شناگر در خالل يا بعد از مسابقه در يك ماده حذف شود ،اين حذف وي بايد در نتايج رسمي ثبت شود ( هيچ تايمي يا مقامي
نبايد براي وي ثبت يا اعالم گردد).
 0-23اعتراضات فني:
 2-13-1امكان انجام اعتراضات فني در موارد ذيل وجود دارد:
 -1در صورتي كه قوانين و مقررات شناي  IPCمربوط به برگزاري مسابقه رعايت نشود.
 -2اعتراض بر عليه تصميمات داور ،با اين وجود هيچ اعتراضي نبايد بر عليه تصميمات درست و قانوني صورت گيرد.
 -3در صورتي كه ساير شرايط مسابقات و  /يا ورزشكاران را به مخاطره بيندازد.
 2-13-2اعتراضات فني بايد به مراجع ذيل تحويل داده شود:


به سرداور مسابقات



به صورت كتبي در قالب فرم رسمي شناي IPC



فقط توسط مدير يا مسئول تيم مربوطه



به همراه مبلغ وديعه معادل  158يورو (يا معادل آن به پول رسمي كشور)



ظرف  38دقيقه بعد از انتشار نتايج رسمي

 2-13-3چنانچه شرايط منجر به يك اعتراض بالقوه (احتمالي) قبل از شروع مسابقه مشخص گردند (چنانچه افراد يا تيم ها قبل از شروع مسابقه
متوجه شرايط انجام اعتراض شوند)  ،اين اعتراض بايد قبل از اين كه عالمت استارت مسابقه داده شود ،ارائه گردد.
 2-13-4كليه اعتراضات بايد توسط سر داور مسابقات مورد بررسي قرار گيرد .چنانچه اعتراض رد شود ،سرداور بايد داليل اين تصميم خود را اعالم
كند .اين تصميم بايد به صورت مكتوب در قالب فرم رسمي شناي  IPCباشد .يك نسخه از اين فرم بايد به مدير تيم ارائه شود و تصميم اتخاذ شده
نيز به وي اعالم شود .زمان اعالم حكم بايد در فرم اعتراض ثبت شود.
 2-13-5چنانچه اعتراض مورد قبول واقع شود  ،مبلغ وديعه بايد مسترد شود .اگر اعتراض مورد قبول قرار نگيرد ،مبلغ وديعه نزد شناي  IPCباقي
خواهد ماند.
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 0-23-6هيئت داوري فني تجديد نظر:
 2-13-6-1امكان درخواست تجديد نظر در مورد تصميم گرفته شده وجود دارد و چنين درخواستي بايد در مدت زمان  38دقيقه پس از اعالم حكم به
هيئت داوري به اشكال زير داده شود:
الف :اعالم رسمي نتيجه تغيير يافته يك ماده كه بدليل تصميم داور بوده است و يا
ب :در زماني كه تغييري در نتيجه انجام نگيرد ،نظر كارشناسي داده شده داور و يا به نمايندگي از داور به افرادي كه اعتراض نموده اند اعالم مي شود.
 2-13-6-2درخواست تجديد نظر بايد بصورت مكتوب در فرم رسمي درخواست تجديد نظر شناي  ،IPCبهمراه امضاي مدير تيم كميته ملي
پارالمپيك و پرداخت مبلغ دويست ( )288يورو و يا معادل اين مبلغ طبق واحد پول رايج كشور محل برگزاري مسابقه باشد .در صورت رد درخواست
اعالم شده هزينه آن مسترد نمي شود .چنانچه درخواست تجديد نظر پذيرفته شود ،مبلغ اعتراض و درخواست تجديد نظر مسترد خواهد شد.
كميته هاي ملي پارالمپيك تنها در همان ماده اي كه در حال انجام رقابت مي باشند مي توانند درخواست تجديد نظر نمايند.
 2-13-6-3هيچ يك از كادر (داوران) فني در تصميم گيري كه مورد اعتراض و تجديد نظر خواهي قرار گرفته ،نبايد در هيئت داوري تجديد نظر كه
اين تصميم را مورد بررسي قرار مي دهد ،حضور داشته باشد .هيئت داوري تجديد نظر شامل نماينده فني  /دستيار نماينده فني به عنوان رييس و دو نفر
كادر فني ( داور ) ديگر خواهد بود .هيئت داوري بايد ساير مستندات را در نظر بگيرد .اگر اين مستندات كه شامل فيلم ويدئويي مي باشد نتيجه بخش
نباشد ،تصميم داور فسخ االخطاب محسوب مي شود.
 -2-13-6-4هيئت داوري مي تواند موضوع را از ابتدا ( :de novoاصطالحي است كه از زبان التين گرفته شده و به معناي از سر گيري مجدد
است) بررسي نمايد و مي تواند همه مدارك ،حتي مواردي كه در دسترس داور نمي باشند را تحت بررسي قرار دهد.
 -2-13-6-5تصميمات هيئت داوري براي درخواستهاي تجديد نظر ،نهايي محسوب مي شوند و امكان درخواست تجديد نظر مجدد براي هيچ يك از
بخشها حتي  CASوجود ندارد .يك نسخه از تصميم اتخاذ شده به صورت مكتوب بايد به مدير تيم كميته ملي پارالمپيك درخواست كننده داده شود و
تصميم گرفته شده نيز به وي اعالم شود.
 0-24تغيير كالس ورزشي در مسابقه:
تغيير كالس ورزشي در زمان برگزاري مسابقات ممكن است بدليل نظارت حين انجام مسابقه ،اعتراضات وصولي نسبت به نظارت انجام شده بر
مسابقه و يا اعتراضاتي كه تحت شرايط خاص داده مي شود صورت گيرد.
 2-14-1هرگاه كالس ورزشي شناگران به كالسي تغيير يابد كه نيازمند داشتن محدوديت حركتي بيشتري باشد ( كالس ورزشي پائين تر) ،نتايج و
مدالهاي ورزشكار در اولين حضور او بايد مورد تائيد قرار گيرند .زمان بدست آمده در مسابقه براي كالس جديد ورزشي به عنوان زمان شناي وي
محسوب مي شود .پس از اولين حضور و در صورت امكان ،شناگر بايد در مواد كالس جديد خود ثبت نام شود .در صورتي كه شناگر در مواد ورزشي
كالس اوليه واجد شرايط شود مي تواند در فينال ثبت نام شود.
 2-14-2هرگاه در حين برگزاري مسابقه ،كالس ورزشي شناگران به كالسي تغيير يابد كه نيازمند داشتن محدوديت حركتي كمتري باشد (كالس
ورزشي باالتر) باشد ،نتايج و مدالهاي ورزشكار در اولين حضور او نبايد به عنوان دستاوردهاي وي در كالس ورزشي اوليه محاسبه شوند .زمان بدست
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آمده در مسابقه براي كالس جديد ورزشي به عنوان زمان شناي وي محسوب مي شود .شناگران تنها پس از انجام تغيير كالس ورزشي مجاز به ثبت
نام در مواد مسابقه هستند.
 2-14-3هرگاه تغيير در كالس ورزشكار منجر به آن شود كه شناگر نتواند  MQSالزم را در ماده (مواد) جديد ثبت نام شده بدست آورد،
به استثناي بازيهاي پارالمپيك و يا مسابقات قهرماني جهاني ،نبايد از شركت ورزشكار در آن مسابقات ممانعت گردد( .مي تواند در مسابقه شركت
نمايد).
 2-14-4هر گاه تغيير در كالس منجر به آن شود كه حداكثر تعداد شركت كننده هاي هر يك از كميته هاي ملي پارالمپيك در يك ماده و كالس از
آنچه كه در مستندات فني آمده است فراتر رود ،سرپرست تيم كميته ملي پارالمپيك مي بايست تعداد شناگران خود به ميزان كافي را براي رعايت
قوانين و مستندات فني از مسابقه كنار بگذارد .البته بدون هيچ گونه جريمه اي.
تفسير :اين در راستاي شفاف سازي ماده هاي  2.14.1و  2.14.2و  2.14.3آمده است.
ورزشكار به كالس پائين تر منتقل مي شود.

ورزشكار به كالس باالتر ورزشي مي رود .براي مثال از

براي مثال؛ از كالس  S5به كالس  S4مي

كالس  SB3به  SB4مي رود.

رود.
زمان بدست آمده در اولين حضور به عنوان يك كالس جديد

بله

بله

ورزشي در نظر گرفته مي شود.
ركورد ،نتايج و مدال هاي بدست آمده در طي اولين حضور
پس از اولين حضور ،ورزشكار بايد حداالمكان در مسابقات در

معتبر خواهد بود.

معتبر نيست.

بله

خير

كالس ورزشي جديد ثبت نام شود.
در صورتيكه ورزشكار سهميه الزم را كسب نموده باشد مي تواند

بله ،در صورتيكه فينال همان ماده در كالس

با همان كالس قبلي خود در مسابقه ثبت نام شود.

جديد برگزار شده باشد.

خير

چنانچه آن ماده برگزار نشده باشد ،ورزشكار
بايد در كالس جديد ثبت نام شود (در هر دو
دور مقدماتي و فينال شركت نمايد).
چنانچه دور مقدماتي كالس جديد برگزار شده
باشد ،ركورد دور مقدماتي كالس قبلي براي
رده بندي فينال مد نظر قرار مي گيرد 0 .نفر
برتر به فينال راه مي يابند.
ورزشكاران تنها مجاز به ثبت نام در كالس جديد ورزشي هستند.

بله

ورزشكاراني كه  MQSالزم در كالس جديد كسب ننمايند.

بله

بله
براي مثال :ورزشكاري كه از كالس  SB3به SB4
تغيير نموده است به جاي ثبت نام در ماده  58متر
قورباغه ،در ماده  188متر قورباغه ثبت نام خواهد شد.
بله

به اسثتناء مسابقات قهرماني جهاني و بازيهاي

به اسثتناء مسابقات قهرماني جهاني و بازيهاي

پارالمپيك ،مي توانند در مسابقات شركت

پارالمپيك ،مي توانند در مسابقات شركت نمايند.
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نمايند.

 0-25پروتكل (تشريفات):
 2-15-1مدال ها  :مدال هاي طال  ،نقره و برنز بايد به سه مقام اول مسابقات فينال در مواد انفرادي اعطاء شود.
در موارد خاص و در صورتي كه يك ماده تنها با  3ورزشكار و يا كمتر از آن برگزار شود؛ براي اهداء جايزه قانون "منهاي يك" اجرا خواهد شد .اين
بدان معناست كه ماده با حضور  3ورزشكار برگزار مي شود ليكن تنها به  2ورزشكار مدال تعلق مي گيرد.
 2-15-2در مواد امدادي (تيمي)  ،مدال ها بايد به تمامي شناگراني كه در دورهاي مقدماتي يا فينال شنا كردند  ،اعطاء شود .مدال هاي مربوط به آن
دسته از اعضاء تيم كه فقط در دور مقدماتي رقابت كرده اند ،به مدير تيم كميته ملي پارالمپيك مربوطه تحويل داده خواهد شد.
 2-15-3پرچم هاي ملي كشورهاي متبوع ورزشكاران مقام هاي اول  ،دوم و سوم بايد به اهتزاز در آيد و سرود ملي ( نسخه خالصه شده ) كشور
متبوع ورزشكار قهرمان ( مقام اول ) بايد پخش شود.


در صورتي كه دو برنده مدال طال وجود داشته باشند ،دو مدال طال و يك برنز اعطاء خواهد شد.



در صورتي كه دو برنده مدال نقره وجود داشته باشند ،يك مدال طال و دو نقره اعطاء خواهد شد.



در صورتي كه دو برنده مدال برنز وجود داشته باشند ،يك مدال طال  ،يك مدال نقره و دو مدال برنز اعطاء خواهد شد.



اگر يك حالت تساوي اتفاق بيفتد ،دو پرچم را مي توان از يك ميله در خالل مراسم اعطاء مدال به اهتزاز در آورد .اين پرچم ها بايد به
ترتيب حروف الفباي كشورميزبان  /به زبان كشور ميزبان از باال به پايين آويخته نصب شوند .سرودهاي ملي هر دو كشور (برنده مدال
طال) بايد به همان ترتيب فوق پخش گردد.

 2-15-4در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه آن ،كليه ورزشكاران و پرسنل همراه بايد به هنگام مراسم اعطاء مدال يونيفرم ملي كشور خود را
بپوشند .يونيفرم ها بايد طبق قوانين و مقررات شناي  IPCباشد.
 0-26لباس شنا:
 2-16-1فقط استفاده از لباس شناي مورد تاييد شناي  IPCمجاز مي باشد.آخرين فهرست كاله  /چشم بند و لباس هاي شناي مورد تاييد براي
مردان و زنان در وبگاه شناي ( IPCلينك تعيين شده) منتشر شده است.
 2-16-2تغيير و اصالح لباس شنا جهت مناسب سازي آن طبق ماده  2-16-6براي مناسب سازي آن با معلوليت ورزشكار مجاز مي باشد و پيش از
آغاز مسابقه تائيديه شناي  IPCرا كسب نموده باشد .لباس شناي فاقد تائيديه  FINAبايد تائيديه شناي  IPCرا داشته باشد.
تفسير :لباس شنايي كه برچسب تائيديه  FINAرا ندارد در صورتي مورد قبول مي باشد كه الزامات مندرج در قوانين مربوط به جنس لباس را
رعايت نموده باشند .اين مسئله بويژه لباس شناي تهيه شده از الياف كالسيك را در بر مي گيرد (براي مثال از جنس توري باشد و يا كتان ،نايلون،
ليكرا و يا مشابه آن باشد) كه سطح آنها فاقد جنس توري (باز) مي باشد.
 2-16-3لباس شناي (شامل پيراهن شنا يا  ، swimsuitكاله و عينك) تمامي ورزشكاران بايد از نظر اخالقي مناسب باشد و براي مواد ورزشي
انفرادي خوب و مناسب بوده و نبايد داراي هرگونه سمبل يا نشانه اي كه زننده به نظر مي رسد ،باشد.
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 2-16-4تمامي لباس هاي شنا نبايد شفاف باشند .بر سر گذاشتن حداكثر دو ( )2كاله طبق ماده  2.17.1.2در محوطه استخر مجاز است.
 2-16-5در مسابقات شنا ،شناگر بايد فقط يك لباس شناي يك تكه يا دو تكه بپوشد  .هيچ يك از آيتم ( اقالم ) اضافي مانند باندهاي ( نوارهاي )
بازو يا باندهاي پا ( بازوبند يا پابند) نبايد به عنوان بخش هايي از يك لباس شنا تلقي گردد.
 2-16-6لباس شناي مردان نبايد باالتر از ناف و نبايد پايين تر از زير زانو باشد و براي زنان نبايد گردن را بپوشاند و از شانه باالتر باشد و نبايد پايين
تر از زير زانو باشد .تمامي لباس هاي شنا بايد از مواد منسوج ( پارچه ) باشند .به ماده  2-16-2مراجعه نمائيد.
 0-27درج تبليغات:
 2-17-1تبليغات به معناي نمايش نام ،عالمت ،مارك تجاري ،لوگو يا هرگونه نشانه شاخص و متمايز شركت ،سازمان يا سازنده اي غير از شناي
 IPCباشد .تبليغات در قالب لوگوهاي درج شونده روي لباس شنا ،كاله و عينك شنا و تجهيزات كنار استخر ،از جمله روي لباس هاي تمرين،
يونيفرم داوران ،كفش ،حوله ها و ساك ها ،در مسابقات  IPCو مسابقات مورد تاييد به شرح ذيل مجاز مي باشد:
 0-27-2-2لباس شنا:
لباس دو تكه شنا از نظر تبليغاتي يك لباس يك تكه تلقي مي شود.


درج يك عدد لوگوي شركت سازنده با حداكثر اندازه  38سانتي متر مربع به هنگام پوشيدن مجاز مي باشد .در صورت استفاده از لباس
هاي يك تكه ،درج دو لوگوي شركت سازنده بايد مجاز باشد كه يكي در قسمت باالي كمر (  ) waistو يكي در قسمت زير كمر هر
كدام با حداكثر اندازه  38س انتي متر مربع در هنگام پوشيدن لباس  ،بايد درج گردد .اين لوگوي شركت سازنده نبايد بسيار نزديك به هم
قرار گيرند .اگر از لباس شناي دو تكه استفاده مي شود ،دو لوگوي شركت سازنده بايد روي هر تكه يك بار درج گردد.



درج يك عدد پرچم و يك مورد نام كشور يا كد كشور با حداكثر اندازه  38سانتيمتر مربع به هنگام پوشيدن مجاز مي باشد.



درج يك عدد لوگوي اسپانسر با حداكثر اندازه  38سانتي متر مربع به هنگام پوشيدن لباس  ،مجاز مي باشد.

 0-27-2-0كاله


درج يك عدد لوگوي شركت سازنده با حداكثر اندازه  28سانتيمتر مربع در قسمت جلو كاله مجاز مي باشد.



درج يك عدد لوگوي شركاي تجاري  IPCبر اساس اندازه مشخص شده از سوي  IPCبه صورت موردي مجاز مي باشد .اين كه در
كدام طرف بايد اين لوگو درج گردد ،توسط شناي  IPCمشخص مي شود.



درج يك پرچم و /يا نام كشور ( كد كشور ) با اندازه  32سانتيمتر مربع مجاز مي باشد .اين كه در كدام طرف ،پرچم و نام كشور (كد) درج
گردد ،توسط شناي  IPCمشخص مي شود.



نام ورزشكار با اندازه  28سانتيمتر مربع مجاز مي باشد .نام ورزشكار بايد همان طرفي درج شود كه پرچم و نام (كد) كشور قرار دارد.

 0-27-2-3عينك شنا:


درج دو عدد لوگوي شركت سازنده حداكثر به اندازه  6سانتيمتر مربع روي عينك شنا مجاز مي باشد  ،اما اين لوگوها فقط بايد روي قاب
يا پابند عينك درج شوند.
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 0-27-2-4تجهيزات كنار استخر:


دو عالمت ( نشان ) تبليغاتي كه يكي از آنها بايد لوگوي شركت سازنده و ديگري لوگوي اسپانسر باشد ،هر كدام با حداكثر اندازه 48
سانتيمتر مربع به هنگام پوشيدن  ،براي هر يك از اقالم البسه ذيل و حداكثر با اندازه  6سانتيمتر مربع براي هر يك از لوازم جانبي و
تجهيزات ذي ل مجاز مي باشد .درج نشان روي البسه بايد در قسمت باالي قسمت جلوي سينه درج شود به طوري كه شماره هايي كه بنا
به درخواست  IPCبايد استفاده شود  ،به خوبي در زير اين عالئم ( نشان ها ) قابل رويت باشند.

تنها براي قسمت هاي باالي تنه ،لوگوي شركت سازنده (نشاني با حداكثر پهناي  0سانتيمتر) مي تواند به صورت يك نوار در يكي از قسمت
هاي ذيل اضافه شود:
 )1قسمت پايين هر دو آستين ،يا
 )2قسمت مركزي درز بيروني آستين ها (درزي كه از يقه شروع شده به سر شانه رسيده و تا انتهاي آستين ها رسيده است).
تنها براي قسمت هاي پايين تنه ،لوگوي شركت سازنده (نشاني با پهناي  0سانتيمتر) مي تواند به صورت يك نوار در درز بيروني هر دو پا ( از خط
كمر تا پايين پا) اضافه گردد.
تي شرت (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

دامن (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

پيراهن يقه اسكي ( ( ) Polo Shirtحداكثر  48سانتيمتر مربع)

لباس بادگير (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

پيراهن غير رسمي (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

حوله ( حداكثر 6سانتيمتر مربع )

عرق گير (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

كاله بيس بال ( حداكثر  6سانتيمتر مربع )

لباس حمام (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

كاله (حداكثر  6سانتيمتر مربع )

تاپ ويژه گرم كردن ( ( ) Tracksuit topحداكثر  48سانتيمتر مربع)

جوراب (حداكثر  6سانتيمتر مربع )

شلوار (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

كفش (حداكثر  6سانتيمتر مربع

شورت (حداكثر  48سانتيمتر مربع)

كوله (نبايد بيش از ده درصد سطح كيف را بپوشاند و حداكثر  68سانتيمتر
مربع باشد.

 2-17-2هرگونه نشان هاي تبليغاتي كه در اين مقررات مورد اشاره و مشخص نشده اند ،مجاز نمي باشند .در (زمان رقابت) ماده اي كه هر يك از
البسه با اين مقررات منطبق نباشد ،شناگر بالفاصله بايد اقالم (لباس) مغاير با اين قوانين را در آورد و لباس منطبق با قوانين و مقررات شناي IPC
را جايگزين آن نمايد .در صورتي كه اين تخطي از مقررات بالفاصله اصالح نشود ،ممكن است از ورزشكار درخواست شود تا لباس تهيه شده توسط
كميته برگزاري محلي مسابقات را بپوشد.
 2-17-3شناي  IPCحق درخواست از  NPCهاي شركت كننده در مسابقات مورد تاييد شناي  IPCرا براي خود محفوظ مي دارد تا از آن ها
درخواست نمايد كه هرگونه نشان يا عالمت تبليغاتي موضوع اين قانون را جهت بررسي و تاييد شناي  IPCقبل از مسابقه مربوطه ،ارائه نمايند.
 2-17-4انجام تبليغات روي بدن به هيچ روشي مجاز نمي باشد ( اين شامل تتو و درج عالئم روي بدن مي باشد).
 2-17-5تبليغات دخانيات يا مشروبات الكلي مجاز نمي باشد.
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 0-22رده بندي ها (رنكينگ):
 2-10-1شناي  IPCرنكينگ هاي جهاني و منطقه اي را هم براي مسير كوتاه (  ) short courseو هم براي مسير بلند (  ) long courseبر
اساس نتايج ارائه شده از سوي كميته هاي برگزاري محلي مسابقات مصوب شناي  ، IPCحفظ و نگهداري خواهد كرد.
 2-10-2اين نتايج بايد ظرف  15روز پس از پايان مسابقات در فرمت درخواست شده از سوي شناي  ، IPCارائه گردد.
 2-10-3تنها نتايج ورزشكاراني كه داراي كد فعال شناي  IPCهستند در جداول رنكينگ محاسبه مي شوند.
 2-10-4چنانچه ورزشكاري مجددا كالسبندي شود ،تغيير كالس ورزشي در اسرع وقت اعمال مي شود و ركوردهاي بدست آمده در كالس ورزشي
جديد منظور خواهد شد .ركوردهاي ثبت شده قبلي بايد در سوابق كالس ورزشي شناگر نگهداري شود.
 0-29ركوردهاي جهاني و منطقه اي :
 2-19-1براي ركوردهاي جهاني و  /يا منطقه اي در مسيرهاي كوتاه و بلند  ،مسافت ها و سبك هاي ( استيل هاي ) ذيل براي هر دو جنسيت بايد
مورد تاييد قرار گيرد:
مواد انفرادي
 58متر

آزاد

S1-13

 188متر

آزاد

S1-14

 288متر

آزاد

S1-14

 488متر

آزاد

S6-14

 088متر

آزاد

S6-14

 1588متر

آزاد

S6 - S14

 58متر

كرال پشت

S1-13

 188متر

كرال پشت

S1-14

 288متر

كرال پشت

S6-14

 58متر

كرال سينه (قورباغه )

SB1 – S13

 188متر

كرال سينه (قورباغه )

SB1 –14

 288متر

كرال سينه (قورباغه )

SB4 – 14

 58متر

پروانه

S1-13

 188متر

پروانه

S5 - 14

 288متر

پروانه

S8 -14

 75متر

مختلط انفرادي

( SM1-4فقط مسير كوتاه به غير از شناي پروانه)

 188متر

مختلط انفرادي

 ( SM4-14فقط مسير كوتاه )

 158متر

مختلط انفرادي

 ( SM1-13به غير از شناي پروانه )

 288متر

مختلط انفرادي

SM3 - 14

 488متر

مختلط انفرادي

SM8 - 14

مواد امدادي (تيمي)
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 4×58متر

آزاد

حداكثر  28امتياز براي كالس S1-10

 4×58متر

مختلط آزاد

حداكثر  28امتياز براي كالس S1-10

 4×188متر

آزاد

 S14و حداكثر  34امتياز براي كالس S1-10

 4×58متر

مختلط

 S14و حداكثر  28امتياز براي كالس S1-10

 4×188متر

مختلط

 S14و حداكثر  34امتياز براي كالس S1-10

 4×58متر

آزاد

حداكثر  49امتياز براي كالس S11-13

 4×188متر

آزاد

حداكثر  49امتياز براي كالس S11-13

 4×58متر

مختلط

حداكثر  49امتياز براي كالس S11-13

 4×188متر

مختلط

حداكثر  49امتياز براي كالس S11-13

 2-19-2تمامي ركوردها بايد در مسابقات جداگانه (  ) scratchيا در مسابقات انفرادي ( بر اساس زمان ) در مسابقات مورد تاييد شناي  IPCبه
دست آيد.
 2-19-2-1طول هر الين از مسير مسابقه بايد توسط يك فرد اندازه گير ( پيمايشگر ) مورد تاييد قرار گيرد.
 2-19-2-2در صورت استفاده از يك ديواره (حائل) سيار و قابل جابجايي ،اندازه گيري الين مسابقه بايد در پايان آن جلسه از مسابقه كه تايم
مربوطه در خالل آن جلسه به دست آمده ،مورد تاييد قرار گيرد.
 2-19-2-3ركوردها  ،در صورتي كه تايم هاي به دست آمده به طرق ذيل گزارش شوند ،مورد قبول قرار خواهد گرفت :


به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك



به وسيله تجهيزات داوري نيمه اتوماتيك ( در صورت عدم كاركرد صحيح سيستم  ، (AOEيا

 2-19-3تايم هايي كه برابر با يك صدم ثانيه هستند به عنوان ركوردهاي برابر تلقي خواهند شد و شناگران كسب كننده اين تايم هاي برابر به
عنوان " ركوردداران مشترك " ناميده خواهد شد.
 2-19-4ركوردها را فقط مي توان در آب با غلظت نمك كمتر از  3گرم در هر ليتر بر جاي گذاشت .هيچ ركورد جهاني در هر نوع آب دريا و يا
اقيانوس مورد قبول نخواهد بود.
 2-19-5يك شن اگر در يك ماده انفرادي مي تواند تقاضاي ثبت يك ركورد در يك مسافت مياني ( بينابين ) را بنمايد ،البته در صورتي كه اين
شناگر يا مدير تيم وي ( به طور مكتوب  ،قبل از آغاز جلسه مربوطه از مسابقه ) از سر داور تقاضا نمايند كه عملكرد اين شناگر به طور ويژه محاسبه
و تايم وي گرفته شود ،مگر اين كه تايم وي در مسافت مياني به وسيله تجهيزات داوري اتوماتيك  AOEثبت شود .چنين شناگري بايد مسافت
برنامه ريزي ( مشخص ) شده آن ماده را كامل نمايد تا بتواند تقاضاي يك ركورد در مسافت مياني را بنمايد.
 2-19-6اولين شناگر در يك تيم امدادي ( به استثناء مواد امدادي مختلط) مي تواند تقاضاي ثبت يك ركورد را براي دور امدادي خود بنمايد  .در
صورتي كه اولين شناگر در يك تيم امدادي  ،مسافت مربوطه را در يك تايم با زمان ركوردي بر طبق مفاد اين قانون تكميل نمايد ،عملكرد وي نبايد
به وسيله هر مورد رد صالحيت ( اخراج ) بعدي تيم امدادي وي از مسابقات به خاطر ارتكاب خطا كه بعد از تكميل مسافت طي شده توسط وي
صورت مي گيرد  ،خنثي يا بدون اثر شود.
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 2-19-7تمامي ركوردهاي به دست آمده (اعم از مسافت هاي متوسط) در خالل مسابقات بين المللي كه كادر فني منتصب شناي  IPCدر آن ها
حضور دارند ،بايد به طور اتوماتيك مورد بررسي ( پذيرش ) قرار گيرد.
 2-19-0شناگري كه در يك ماده كالسي باالتر رقابت مي كند ،واجد شرايط ثبت ركورد در كالس خودش مي باشد.
 2-19-9تقاضاي ثبت ركورد بايد در قالب فرم رسمي شناي  IPCو توسط مقام مسئول كميته برگزاري محلي صورت گيرد و بايد به همراه كپي
گزارش خروجي سيستم داوري اتوماتيك  AOEارائه شود .فرم تقاضاي شناي  IPCبايد در طي پانزده ( )15روز از زمان ثبت ركورد اعالم وصول
شود.
 2-19-18ركوردها تنها در صورتي مورد تاييد قرار مي گيرند كه مسابقه توسط شناي  IPCتاييد شده باشد ،ورزشكاران قبل از شروع مسابقه كد
فعال ورزشكاران  IPCرا گرفته باشند و داراي يك كالس ورزشي با وضعيت تاييد شده ( (Cباشند و يا اين كه داراي يك وضعيت كالس ورزشي
تحت بازنگري مدت دار ( ) Rباشند.
 2-19-11ورزشكاري كه داراي كالس  Nو يا  Rمي باشد تنها در صورتي ركورد جديد وي تائيد خواهد شد كه قبال وضعيت كالس وي مشخص
طبق خط مشي ثبت نام ورزشي  IPCتائيد شده باشد.
 2-19-12در صورتي كه در كالس ورزشي يك شناگر تغييري صورت گيرد  ،به پاراگرافهاي  2-11و  2-17-4مراجعه نماييد.
 2-19-13تنها مرجع تائيد ركوردها شناي  IPCمي باشد.

 -2قوانين شنا
 3-2استارت
 3-1-1در آغاز هر مسابقه  ،سر داور بايد با يك سري سوت هاي كوتاه به شناگران عالمت دهد و از آن ها دعوت نمايد تا تمامي لباس هاي خود
را به غير از لباس شنا از تن در آورند و سپس با يك سوت ممتد به آن ها اعالم نمايد كه بايد در سكوي استارت حالت آماده بگيرند ( يا براي شناي
كرال پشت و مسابقات امدادي مختلط بالفاصله وارد آب شوند) .دومين سوت ممتد بايد شناگر كرال پشت و امدادي مختلط را بالفاصله به حالت
استارت بياورد  .زماني كه شناگران و داوران براي استارت آماده مي باشند ،سرداور بايد با يك دست كشيده به استارتر عالمت دهد و بدينوسيله اعالم
نمايد كه شناگران تحت كنترل استارتر مي باشند .دست كشيده سر داور بايد در آن حالت باقي بماند تا اين كه دستور استارت داده شود.
 3-1-2به هنگام استارت يك مسابقه  ،استارتر بايد در كناره استخر در حدود  5متري لبه محل استارت استخر  ،يعني در جايي كه وقت نگهدارها
بتوانند عالمت استارت را ببينند و  /يا بشنوند و شناگران بتوانند اين عالمت استارت را ببينند و /يا بشنوند  ،بايستد.
 3-1-3استارت در مواد شناي آزاد  ،كرال سينه  ،شناي پروانه و مختلط انفرادي ( زماني كه شناي پروانه اولين كرال يا حركت مي باشد ) بايد با يك
شيرجه همراه باشد .با صداي سوت ممتد سر داور ( ماده  ، ) 3-1-1شناگران بايد به محل سكوي استارت قدم برداشته و در آن جا باقي بمانند (
بايستند )  .با شنيدن دستور استارتر مبني بر آماده ( به جاي خود ) يا  take your markشناگران بايد فورا يك حالت استارت به خود بگيرند و
حداقل يك پاي خود را در قسمت جلوي سكوي استارت قرار دهند .حالت دست ها مهم نيست  .زماني كه تمامي شناگران در جاي خود به صورت
ثابت قرار گرفتند ،استارتر بايد عالمت استارت را صادر نمايد.
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 3-1-3-1در خصوص يك شناگر داراي مشكل بينايي ( نابينا )  ،با صداي سوت ممتد سرداور ،به اين شناگر بايد اجازه داده شود تا قبل از صدور
دستور " به جاي خود " توسط استارتر ،جهت يابي نمايد.
 3-1-3-2شناگري كه مشكالت حفظ تعادل از قبيل عدم توانايي براي ايستادن به صورت ثابت دارد  ،مي تواند براي حفظ تعادل خود روي سكوي
استارت  ،از فرد كمكي استفاده نمايد و اين فرد كمكي مي تواند ران ها  ،دست  ،بازو و غيره شناگر را نگهدارد .فرد كمكي مي تواند به شناگر در
ثابت ماندن و حفظ تعادل خود در استارت كمك نمايد ،اما فرد كمكي نبايد به گونه اي باشد كه حالت عمودي ورزشكار روي سكوي استارت از 98
درجه بيشتر شود .تكان دادن يا حركت دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد.
 3-1-3-3چنانچه ورزشكاري تنها داراي يك پاي سالم و يك دست باشد نيازي به ايستادن بر روي سكوي استارت ندارد.
 3-1-3-4شناگر مي تواند مسابقه خود را از كنار سكوي استارت  ،آغاز نمايد.
 3-1-3-5شناگر مي تواند يك حالت نشسته را در سكوي استارت داشته باشد ( استارت خود را به صورت نشسته انجام دهد) .
 3-1-3-6شناگر مي تواند استارت خود را در داخل آب انجام دهد ،اما الزم است كه يك دست خود را در تماس با محل استارت نگه دارد تا اينكه
دستور استارت داده شود .ايستادن در داخل  /يا بر روي آب گذر  Gutterيا نشستن بر روي باسن ممنوع است.
 3-1-3-7شناگران با كالس ورزشي  S/SB/SM1-3مجازند تا پا  /پاهاي خود و يا بخش انتهايي پاي خود را به ديواره استخر نگه دارند تا اين
كه عالمت استارت داده شود .حركت دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد.
 3-1-3-0در صورتي كه يك شناگر قادر به گرفتن لبه استخر در يك استارت از داخل آب نمي باشد ،اين شناگر مي تواند از يك فرد كمكي و/يا
وسيله استارت استفاده نمايد .اين وسيله استارت بايد قبل از شروع مسابقه توسط پرسنل شناي  IPCبررسي ( كنترل ) و ايمن تشخيص داده شود.
حركت دادن شناگر در زمان استارت مجاز نمي باشد .شناگر بايد قسمتي از بدن خود را در تماس با ديوار نگه دارد تا اين كه عالمت شروع داده شود.
 3-1-3-9براي جلوگيري از سايش (خراشيدگي) مي توان يك اليه از حوله يا جنس مشابه آن را روي سكوي استارت قرار داد.
 3-1-4استارت در ماده هاي كرال پشت ،امدادي انفرادي  75متر 158 /متر و مواد امدادي مختلط بايد از داخل آب باشد .با اولين سوت ممتد سرداور
(  ، ) 3-1-1شناگران بايد فورا وارد آب شوند .با دومين سوت ممتد سر داور  ،شناگران بايد بدون تاخير بي مورد به حالت استارت بازگردند .زماني كه
تمامي شناگران حالت استارت خود را گرفتند  ،استارتر بايد دستور "به جاي خود" صادر نمايد .زماني كه تمامي شناگران در حالت ثابت ( بدون حركت
) قرار گرفتند  ،استارتر بايد عالمت شروع را بدهد.
 3-1-5در مسابقات  IPCو در مسابقات مصوب  ، IPCدستور " به جاي خود يا  " take your marksبايد به زبان انگليسي باشد و استارت
بايد به وسيله چندين بلندگو كه در كنار هر يك از سكوهاي استارت نصب شده اند ،اعالم گردد.
 3-1-6هر شناگري كه قبل از دستور استارت  ،مسابقه خود را آغاز نمايد  ،بايد از دور مسابقه حذف شود .اگر عالمت استارت قبل از اعالم حذف اين
شناگر به صدا در آيد ،مسابقه بايد ادامه پيدا كند و چنين شناگر يا شناگراني كه قبل از استارت مسابقه خود را آغاز كرده اند  ،بايد پس از اتمام مسابقه
از دور مسابقات حذف شوند .اگر حذف شناگر قبل از عالمت استارت اعالم شود ،عالمت استارت نبايد زده شود  ،اما از شناگران ديگر بايد خواسته
شود تا به محل استارت باز گردند و دوباره استارت نمايند .سرداور مسابقه مراحل استارت مسابقه را با سوت ممتد ( دومين سوت ممتد براي كرال
پشت ) بر طبق ماده  3-1-1تكرار مي نمايد.
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 3-1-7براي ورزشكاران ناشنوا چراغ (المپ) استارت مهيا شده باشد .چنانچه ورزشكار براي استارت به سيگنالهاي دستي نياز دارد؛ بايد از قبل در
جلسه سرپرستان از طرف مدير تيم اعالم شود.
 3-1-0در صورتي كه يك شناگر كالس  S1-10/SB109/SM1-10و  S14و  S/SB/SM14كه عالوه بر معلوليتش ناشنوا نيز هست،
يك كادر پشتيباني مي تواند غير شفاهي به او عالمت دهد مسابقه را شروع كند ،البته زماني كه المپ استارت وجود نداشته باشد.
 3-1-9در صورتي كه يك شناگر كالس نابينايان يا كم بينايان عالوه بر معلوليتش  ،ناشنوا نيز هست  ،به كادر پشتيباني بايد اجازه داده شود تا
عالمت استارت را با استفاده از يك دستور غير شفاهي به وي منتقل نمايد.
 3-0شناي سبك آزاد:
 3-2-1شناي آزاد به اين معناست كه يك ماده به گونه اي طراحي شده كه شناگر مي تواند به هر سبكي شنا كند  ،به استثناء مواد مختلط انفرادي
يا مختلط امدادي ( تيمي ) كه در آن ها شناي آزاد به معناي شنا به هر سبكي به غير از كرال پشت  ،كرال سينه ( قورباغه ) يا پروانه مي باشد .در
مواد امدادي انفرادي  75و  158متر ،منظور از سبك آزاد ساير سبك ها به استثناء قورباغه و كرال پشت مي باشد.
 3-2-2قسمتي از بدن شناگر بايد بعد از اتمام هر بار طي كردن طول استخر و در پايان مسابقه  ،با ديواره استخر تماس پيدا كند.
 3-2-3در خالل هر دور كرال كامل ،قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند ،مگر اين كه شناگر مجاز باشد كه در خالل حركت برگشت و
براي يك مسافت حداكثر تا  15متر بعد از استارت و بعد از هر بار برگشت ،كامال زير آب باشد .در آن نقطه  ،سر بايد سطح آب را بشكند (از آب خارج
شود).
 3-2-3-1براي شناگران كالس  ، S1-5در خالل هر چرخه ( دوره ) كرال كامل ،قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند .يك چرخه (دوره)
كرال كامل بدين ترتيب تعريف شده است :يك چرخش كامل مفصل ( مفاصل) شانه و يا يك حركت كامل مفصل (مفاصل) ران به سمت پائين و
باال
 3-3كرال پشت
 3-3-1قبل از عالمت استارت ،شناگران بايد در آب به رديف قرار گيرند و صورت خود را به طرف محل استارت قرار دهند در حالي كه هر دو دست
خود را به دستگيره استارت ( )starting gripsگرفته اند .ايستادن در پاشوره (  ) gutterيا خم كردن پنجه هاي پا روي لبه پاشوره استخر ممنوع
است .در صورت كمك گرفتن از پاشوره در كرال پشت ،پنجه هاي هر دو پا (و يا قسمتهايي از آن) بايد با ديواره استخر و يا رو به سمت ميله هاي
لبه استخر قرار گيرند .خم كردن پنجه ها باالي ميله هاي لبه استخر ممنوع است.
 3-3-1-1شناگراني كه قادر نيستند با هر دو دست دستگيره استارت ( )starting gripsرا بگيرند ،مي توانند فقط با يك دست دستگيره استارت
( )starting gripsرا بگيرند.
 -3-3-1-2شناگراني كه قادر به گرفتن هر يم از دستگيره هاي استارت ( )starting gripsنمي باشند ،بايد مجاز به استفاده از لبه استخر باشند.
 3-3-1-3در صورتي كه يك شناگر قادر به گرفتن دستگيره استارت ( )starting gripsيا لبه استخر نمي باشد ،اين شناگر مي تواند از يك فرد
كمكي يا وسيله كمكي استارت استفاده نمايند .اين وسيله بايد قبل از آغاز مسابقه توسط نماينده شناي  IPCبازرسي و ايمن تلقي گردد .حركت
دادن شناگر در استارت مجاز نمي باشد .شناگر بايد قسمتي از بدن خود را در تماس با ديواره استخر نگه دارد تا اين كه عالمت استارت داده شود.
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 3-3-2به هنگام عالمت استارت و بعد از برگشت  ،شناگر بايد حركت رو به جلو يا  push offرا انجام دهد و در طول مسابقه بر پشت خود شنا
كند به جز در مواردي كه يك برگشت را بر طبق ماده  3-3-4انجام مي دهد .حالت عادي بر روي پشت مي تواند شامل يك حركت چرخشي بدن تا
زاويه  98درجه (اما نه شامل زاويه  98درجه) از سطح افقي باشد .حالت سر در اين شنا مهم نمي باشد.
 3-3-3قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را در طول مسابقه بشكند .شناگر مي تواند در خالل حركت برگشت در پايان مسابقه و براي يك
مسافت حداكثر تا  15متر بعد از استارت و هر برگشت  ،در زير آب شنا كند .در آن نقطه سر بايد سطح آب را شكسته باشد.
 3-3-3-1براي شناگران كالس  S1-5در خالل هر چرخه كرال كامل  ،قسمتي از بدن شناگر بايد سطح آب را بشكند .يك چرخه (دوره) كرال
كامل بدين ترتيب تعريف شده است :يك چرخش كامل مفصل (مفاصل) شانه و يا يك حركت كامل مفصل (مفاصل) ران به سمت پائين و باال
 3-3-4به هنگام انجام حركت برگشت  ،بايد قسمتي از بدن شناگر در خط ( الين ) مربوطه اش با ديواره استخر تماس داشته باشد .در خالل حركت
برگشت  ،شناگر مي تواند شانه هاي خود را به صورت عمودي به طرف سينه بچرخاند كه بعد از آن يك حركت كششي مداوم يك دست يا كشش
مداوم هر دو دست براي انجام حركت برگشت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .شناگر بايد به محض جدا شدن از ديواره استخر  ،به يك حالت به
پشت باز گردد.
 3-3-4-1براي شناگري كه دست ندارد يا از دست هاي خود در خالل حركت برگشت استفاده نمي كند ،به محض اين كه بدن به پشت قرار
گرفت ،گردش بايد شروع شده باشد .شناگر بايد به محض ترك ديوار ،به پشت باز گردد.
 3-3-5پس از پايان مسابقه  ،شناگر بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند  ،در حالي كه در الين خود بر پشت باشد.
 3-4شناي قورباغه ( كرال سينه )
 3-4-1بعد از استارت و بعد از برگشت ،شناگر مي تواند يك حركت ضربه دست را به طور كامل به طرف عقب به سمت پاها انجام دهد كه در خالل
اين حركت شناگر مي تواند زير آب برود .در هر زمان پيش از اولين حركت كرال سينه و پس از شروع و پايان هر برگشت انجام يك حركت پاي
پروانه در خالل اولين حركت دست مجاز مي باشد كه اين حركت با يك حركت پاي قورباغه دنبال مي گردد .سر شناگر بايد قبل از وارد شدن دست
به زير آب (در عريض ترين حالت دست حركت كرال دوم) سطح آب را بشكافد.
 3-4-1-1بعد از استارت و بعد از هر برگشت ،شناگري كه قادر به حركت يا  push offپا  /پاهاي خود نيست ،مي تواند يك حركت دست را انجام
دهد كه اين حركت ممكن است به طور همزمان يا به صورت كرال سطح افقي براي دستيابي به حالت (شنا) بر روي سينه نباشد.
 3-4-2از آغاز اولين حركت دست بعد از استارت و بعد از هر برگشت ،بدن شناگر بايد روي سينه باشد .چرخش به پشت در هيچ زماني
(در طول شنا) مجاز نمي باشد از ز مان استارت و در خالل شنا  ،چرخه (دوره) حركت (كرال) بايد شامل يك حركت دست و يك حركت پا به همان
ترتيب باشد .تمامي حركات دست ها بايد به طور همزمان و در يك سطح افقي بدون حركت متناوب باشد.
 3-4-2-1در صورتي كه شناگر هيچ دست يا پايي يا قسمت هاي باقي مانده اين اعضاء را ندارد ،حركت رو به جلوي شناگر (  ) kickدست به
عنوان يك دور كرال كامل بايد منظور شود.
 3-4-3دست ها بايد با هم از قسمت سينه بر روي  ،زير يا باالي آب به طرف جلو حركت داده شوند .آرنج ها بايد زير آب باشند مگر براي كرال

26

(حركت) آخر قبل از برگشت ،در خالل برگشت و براي حركت نهايي در خط پايان مسابقه .دست ها بايد از روي يا زير سطح آب به عقب آورده
شوند .دست ها نبايد بيشتر از خط باسن (  ) hipبه طرف عقب حركت داده شوند ،مگر در خالل اولين حركت بعد از استارت و بعد از هر برگشت.
 3-4-3-1شناگر نابينا يا كم بينايي كه به يك گردش يا پايان مي رسد ،دقيقا بعد از اينكه عالمت ( )tappedداده شد ،مي تواند دستانش را از هر
نقطه اي در دور كامل خود به جلو فشار دهد.
 3-4-4در خالل هر دور كامل ،قسمتي از سر شناگر بايد سطح آب را بشكند .تمامي حركات پاها بايد به طور همزمان و بر يك سطح افقي بدون
حركت متناوب باشند.
 3-4-4-1يك شناگر داراي معلوليت در اندام تحتاني ( پاها ) بايد نشان دهد كه قصدش انجام حركات همزمان پا/پاهايش مي باشد و بايد نشان
دهد كه قصد دارد و تالش مي كند كه در يك سطح افقي يكسان در طول مسابقه به طرف جلو پا مي زند يا در طول مسابقه پا  /پاهايش را حركت
داده  /به طرف جلو مي كشد.
 3-4-5پاها بايد در خالل قسمت رانشي حركت به طرف جلو به طرف بيرون چرخانده شوند .انجام حركت ( پا زدن ) به صورت قيچي  ،بال زدن (
 ) flutterيا حركت پروانه اي به طرف پايين (دلفيني) ممنوع است مگر در مورد بند  . 3-4-1شكستن سطح آب با پاها مجاز مي باشد ،مگر اين كه
با يك حركت پروانه اي به طرف پايين (حركت دلفيني) دنبال شود.
 3-4-5-1شناگري كه قادر به ا ستفاده از يك يا هر دو پاي خود و  /يا يك قسمت كف پا هر دو كف پاي خود (  ) foot / feetبراي به دست
آوردن حركت رانش عادي به طرف جلو نمي باشد ،الزم نيست كه پا  /پاهاي معلول خود را در خالل قسمت رانشي حركت به طرف جلو  ،به سمت
بيرون بچرخاند.
 3-4-6در هر برگشت و در پايان مسابقه  ،شناگر بايد با هر دو دست خود (بصورت باز از يكديگر) به طور همزمان از سطح آب  ،از باالي سطح آب
يا از زير سطح آب با ديواره استخر تماس پيدا كند .در آخرين حركت دست ،قبل از برگشت و در پايان ،يك حركت دست كه با ضربه پا همراه پشت
مجاز مي باشد .شناگر مي تواند قبل از اين تماس ،سر خود را بعد از آخرين بار كشيدن دست ،به زير آب ببرد ،مشروط بر اين كه سر شناگر سطح آب
را در نقطه اي در خالل آخرين دور ( كرال ) كامل يا ناقص قبل از تماس دست ها با ديواره استخر  ،بشكند.

تفسير" :حالت باز دستها" به حالتي اطالق مي شود كه در آن دستها نبايد بصورت انباشته شده بر روي قسمت باالي دست ديگر قرار گيرد .الزم
نيست به فضاي بين دستها نگاه كنيد .تماس غير ارادي در قسمت انگشتان خطا محسوب نمي شود.
 3-4-6-1در هر برگشت و در پايان مسابقه كه شناگر داراي طول دست متفاوت مي باشد ( طول دست هاي شناگر با هم تفاوت دارند  ،فقط دست
بلندتر بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.
 3-4-6-2در هر برگشت و در پايان مسابقه ،شناگري كه اندام فوقاني ( دست هاي ) وي بيش از اندازه كوتاه باشد تا بتواند آن ها را تا باالي سر
خود بكشد ،بايد هر قسمتي از قسمت فوقاني بدنش ،با ديواره استخر تماس پيدا كند.
 3-4-6-3در هر برگشت دور پايان مسابقه ،شناگر فقط مي تواند از يك دست خود براي يك دور كامل كرال (طبق آنچه كه در آئين نامه موارد
استثناء آمده است) استفاده نمايد ،در اين صورت اين شناگر بايد با دستي كه در حركت خود از آن استفاده نموده؛ ديواره استخر را لمس نمايد .چنانچه
معلوليت ورزشكار منجر به آن شود كه تنها بتواند از يك دست استفاده نمايد ،دست ديگر بايد به سمت جلو در حالت كشيده باشد.
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 3-4-6-4در هر برگشت و در پايان مسابقه در صورتي كه شناگر از هر دو دست خود استفاده مي نمايد ولي در شانه  /آرنج خود دچار محدوديت مي
باشد ،فقط دست بلندتر وي بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند ،اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.
 3-4-6-5شناگران كالس هاي  SB11-12كه در صورت دارا بودن محدوديت به خاطر تماس با طناب خط ،ممكن است نتوانند يك تماس
همزمان را در برگشت و در پايان مسابقه با ديواره استخر داشته باشند ،در اين صورت چنين شناگراني نبايد از دور مسابقه حذف شوند مشروط بر
اينكه اين كار باعث برتري براي آن ها نشود.
 3-5شناي پروانه:
 3-5-1از آغاز اولين حركت دست بعد از استارت و در هر برگشت ،بدن بايد روي سينه نگه داشته شود .غلتيدن ( چرخيدن ) به طرف پشت در هر
زماني مجاز نمي باشد به استثناي زمان دور زدن و پس از لمس ديواره استخر در حالتي كه اين كار مجاز مي باشد ،بطوريكه بدن در زمان جدا شدن
از ديواره استخر روي سينه باشد.
تفسير :موقعيت چرخش طبيعي سينه به شكلي است كه بدن به سمت باال مي رود؛ اما نبايد بصورت  98درجه افقي باشد .موقعيت سر در اين حالت
اهميتي ندارد.
 3-5-1-1بعد از استارت و بعد از هر مورد برگشت ،شناگري كه قادر به حركت دادن (  ) push offبا پا  /پاهاي خود نمي باشد ،مي تواند يك
حركت (كرال) دست خود را انجام دهد كه اين حركت ممكن است به طور همزمان براي نگه داشتن سينه نباشد.
 3-5-2هر دو دست بايد در طول مسابقه با هم به طرف جلو بر روي آب آورده شوند و به طور همزمان به عقب برگردانده شوند ( بر اساس ماده
.) 3-5-5
تفسير" :هر دو دست بايد همزمان از آب بيرون بيايند" بدان معناست كه تمام قسمتهاي دست از قسمت شانه تا مچ ،و نه يك قسمت از آن ،بايد با
بيرون آب تماس پيدا كنند .نيازي به ديدن فضاي بين دست و آب نيست.
 3-5-2-1شناگران كالس  S11-12كه نمي توانند هر دو دست خود را با يكديگر ( همزمان) جلو بياورند ،اگر به دليل تماس با طناب خط
دچار محدوديت شوند ،چنين شناگراني نبايد از دور مسابقه حذف شوند ،مشروط بر اين كه هيچ گونه برتري نسبت به رقباي خود پيدا نكنند.
 3-5-2-2شناگران نابينا يا كم بينايي كه به يك چرخش (برگشت) يا خط پايان مي رسند ،دقيقا زماني كه عالمت ( )tappedداده شوند ،مي توانند
زير آب دست هايشان را به جلو بياورند.
 3-5-2-3زماني كه يك قسمت از دست وجود نداشته باشد ،همان قسمت موجود بايد بطور همزمان همراه با دست ديگر به جلو و بر روي آب باشد.
 3-5-2-4وقتي كه شناگر تنها از يك دست خود در كرال استفاده مي نمايد (طبق آئين نامه موارد استثنايي) ،آن دست بايد بيرون از آب به جلو
بيايد .چنانچه معلوليت ورزشكار منجر به آن شود كه تنها بتواند از يك دست استفاده نمايد ،دست ديگر بايد به سمت جلو در حالت كشيده باشد.
 3-5-2-5در هر دور و پايان؛ ورزشكاراني كه پاي آنها حركتي ندارد؛ مي توانند از حركت نيمه كرال براي جلو رفتن در زير آب براي تماس با ديواره
استفاده نمايند.
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 3-5-3تمامي حركات پاها به طرف باال و پايين بايد به طور همزمان باشد .نيازي نيست كه پاها (  ) legsيا قسمت كف پاها (  ) feetدر يك
سطح قرار داشته باشند ،ولي انجام حركات متناوب مجاز نمي باشد .در شناي قورباغه ضربه پا مجاز نمي باشد.
 3-5-3-1در صورتي كه معلوليت شناگر به گونه اي است كه فقط يك پايش كار مي كند ،بايد پاي غير فعال خود را به دنبال خود بكشد.

تفسير " :كشاندن پا" به معناي آن است كه يك پا نمي تواند نيروي حركتي ايجاد نمي نمايد ولي بصورت خطي و غير مواج و به شكل كمكي عمل
مي كند.
 3-5-4در هر مورد برگشت و در پايان مسابقه  ،هر دو دست شناگر بايد به طور همزمان از سطح آب  ،از روي سطح آب يا از زير آب با ديواره
استخر تماس پيدا كند.

تفسير" :حالت باز دستها" به حالتي اطالق مي شود كه در آن دستها نبايد بصورت انباشته شده بر روي قسمت باالي دست ديگر قرار گيرد .الزم
نيست به فضاي بين دستها نگاه كنيد .تماس غير ارادي در قسمت انگشتان خطا محسوب نمي شود.
 3-5-4-1در هر مورد برگشت و در پايان مسابقه  ،در صورتي كه طول دست هاي شناگر با هم متفاوت باشند  ،فقط دست بلندتر بايد با ديواره
استخر تماس پيدا كند  ،اما هر دو دست بايد به طور همزمان به طرف جلو كشيده شوند.
 3-5-4-2به هنگام يك گردش يا رسيدن به خط پايان ،شناگري كه فاقد اندام فوقاني ( دست ها ) مي باشد  ،يا اين كه اندام هاي فوقاني
(دست ها) وي غير فعال مي باشد ،يا اندام فوقاني (دست ها ) وي براي كشيدن به باالي سر بيش از اندازه كوتاه هستند ،بايد هر قسمت از قسمت
فوقاني بدن خود را به ديواره استخر تماس بدهد.
 3-5-4-3در هر برگشت يا پايان مسابقه ،زماني كه يك شناگر از يك دست براي كرال دست خود استفاده مي كند ،تنها با يك دست/بازو تماس را
برقرار مي كند.
 3-5-4-4در هر مورد ب رگشت و در پايان مسابقه  ،در صورتي كه يك شناگر از هر دو دست خود استفاده مي كند ولي در قسمت شانه  /آرنج دچار
محدوديت است ،فقط دست بلندتر وي بايد با ديواره استخر تماس پيدا كند  ،ولي هر دو دست بايد همزمان به طرف جلو كشيده شود.
 3-5-4-5شناگران كالس هاي  S11-12د ر صورت محدود بودن به دليل تماس با طناب خط ( الين ) ممكن است براي انجام تماس همزمان
دست ها با ديواره استخر در هنگام برگشت و در پايان مسابقه با مشكل مواجه باشند .لذا اين ورزشكاران نبايد از دور مسابقه حذف شوند  ،مشروط بر
اين كه هيچ گونه برتري نسبت به رقباي خود به دست نياورده باشند.
 3-5-5در زمان استارت و در برگشت ها ،شناگر مجاز است يك يا چند حركت پا به طرف جلو و يك حركت كشش ( كشيدن ) دست زير آب را
انجام دهد كه حركت بايد شناگر را به سطح آب بياورد  .شناگر مجاز است براي مسافتي تا  15متر  ،بعد از استارت و بعد از هر مورد برگشت كامال در
زير آب حركت كند .در آن نقطه  ،سر شناگر بايد سطح آب را شكسته باشد .شناگر بايد تا زمان برگشت بعدي يا تا زمان پايان مسابقه روي سطح آب
باقي بماند.
 3-6شناي مختلط:
 3-6-1در مواد مختلط انفرادي  ،شناگر چهار سبك شنا را به ترتيب ذيل انجام مي دهد :شناي پروانه  ،كرال پشت  ،كرال سينه ( قورباغه ) و شناي
آزاد .هر يك از اين سبك ها بايد يك چهارم كل مسافت ماده مربوطه را شامل شود.
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 3-6-1-1در مواد مختلط انفرادي  158متر و  75متر ،شناگر سه سبك شنا را به ترتيب ذيل انجام مي دهد :كرال پشت  ،كرال سينه ( قورباغه ) و
شناي آزاد .هر يك از اين سبك ها يك سوم مسافت ماده را شامل مي شوند.
 3-6-2در مواد مختلط امدادي ( تيمي ) شناگران چهار سبك شنا را به ترتيب ذيل انجام خواهند داد :كرال پشت  ،كرال سينه ( قورباغه ) ،شناي
پروانه و شناي آزاد .هر يك از اين سبك ها يك چهارم مسافت ماده را شامل مي شوند.
 3-6-3در سبك آزاد ورزشكار بايد بر روي سينه خود باشد و تنها در زمان دور زدن مي تواند تغيير وضعيت دهد .پس از دور زدن ،ورزشكار بايد قبل
از هر حركتي فورا به حالت سينه (همانند وضعيت قبل) باز گردد.
 3-6-4هر بخش بايد بر طبق قوانين مربوط به سبك شناي مربوطه به اتمام برسد.
 3-7مواد امدادي (تيمي):
 3-7-1براي هر ماده امدادي  ،هر  NPCبايد فقط يك تيم را ثبت نام نمايد .تمامي شناگران ثبت نام شده بر اساس هر سيستم كالسبندي مي
توانند در ماده امدادي مربوطه مورد استفاده قرار گيرند.
 3-7-2تمامي اعضاء يك تيم امدادي بايد از مليت ورزشي يكساني برخوردار باشند.
 3-7-3تركيب يك تيم امدادي را مي توان در زمان بين دورهاي مقدماتي (  ) heatsو دورهاي فينال يك ماده تغيير داد .در صورت انجام
مسابقات مقدماتي  ،ورزشكاران كه در اين دورهاي مقدماتي و  /يا در دور فينال يك ماده شنا كرده اند ،بايد مدال را دريافت نمايند.
 3-7-4اسامي شناگران و كالس ورزشي آن ها بايد حداقل يك ساعت قبل از مسابقه آن جلسه از مسابقه كه ماده امدادي مربوطه قرار است در آن
جلسه انجام شود ،در قالب فرم رسمي شناي  IPCبه ترتيبي كه قرار است شنا كنند ،حداقل يك ساعت پيش از آغاز مسابقه تحويل داده شوند.
قصور در اين كار منجر به آن خواهد شد كه تيم از آن ماده حذف شود و كميته ملي مربوطه  58يورو جريمه خواهد شد .اعضاء تيم حق شنا كردن در
آن مسابقه را ندارند.
 3-7-5اسامي بايد به ترتيبي كه در مسابقه شركت مي كنند ،در ليست وارد شوند و شناگران در مواد امدادي مختلط بايد براي كرال هاي
(سبك هاي) مربوطه شان در ليست وارد شوند.
 3-7-5-1عدم شنا كردن بر اساس ترتيب مندرج در ليست  ،منجر به اخراج از دور مسابقه خواهد شد.
 3-7-6تعويض ها فقط در صورت بروز وضعيت كناره گيري پزشكي طبق ماده  2.7امكان پذير خواهد بود .در صورت پذيرش كناره گيري پزشكي؛
فرم مربوطه شناي  IPCبايد تكميل و ارسال شود.
 3-7-7تيم هاي امدادي بر مبناي يك سيستم امتيازي استوار مي باشند .كالس ورزشي يك شناگر انفرادي به عنوان عدد ارزش واقعي وي است
براي مثال كالس ورزشي  ، S4معادل  6امتياز ارزش دارد ،كالس ورزشي  SB12معادل  12امتياز ارزش دارد.
 3-7-0در تيم هاي امدادي نابينايان (امدادي  49امتياز) بايد حداقل  1ورزشكار كالس  S/SB11حضور داشته باشد .مابقي  3ورزشكار ديگر
از كالس هاي  S/SB11-13باشند.
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 3-7-9در هر تيم امدادي بايد چهار ورزشكار حضور داشته باشند .تيم امدادي به صورت مختلط نيز امكان انجام مسابقه را دارند .در تيم امدادي بايد
دو ( )2ورزشكار مرد و دو ( ) 2ورزشكار زن شركت داشته باشند .ركوردهاي انفرادي ورزشكاران اين مواد در ثبت ركورد و يا مقاصد ديگر در ثبت نام
در نظر گرفته نمي شوند.
 3-7-18در مواد امدادي ،تيم شناگري كه پاهاي وي يا بخشي از بدن وي تماس با سكوي استارت را قبل از اينكه عضو جلويي ( قبلي ) تيم
مربوطه با ديواره استخر تماس پيدا كند  ،از دست بدهد (از سكوي استارت جدا شود)  ،بايد از دور رقابت حذف گردد.
 3-7-18-1در يك ماده امدادي  ،يك شناگر مي تواند مسابقه خود را از داخل آب آغاز نمايد .اين شناگر نبايد تماس دست  /پاهاي خود با محل
استارت تا زماني كه عضو جلويي ( قبلي ) تيم وي ( هم تيمي وي ) با ديواره استخر تماس پيدا كند ،از دست بدهد ،در غير اين صورت از دور مسابقه
حذف مي شود.
 3-7-11چنانچه عضو يك تيم امدادي به غير از شناگري كه براي شنا كردن يك مسير ( طول ) خاص مشخص شده  ،در زمان انجام مسابقه وارد
آب شود  ،قبل از اين كه تمامي شناگران همه تيم ها مسابقه خود را تمام كرده باشند ،در اين صورت تيم امدادي آن شناگر از دور مسابقه حذف
مي گردد.
 3-7-11-1يك شناگر ،در يك ماده امدادي كه قرار است مسابقه خود را در آب استارت ( شروع ) نمايد ،مي تواند تنها زماني وارد آب شود كه
حركت شروع (  ) take offشناگر قبلي در همان طرف استخر انجام شده باشد.
 3-7-12فرد عالمت دهنده (  ) tapperمي تواند موارد جابجايي يا تعويض شناگران در مسابقه امدادي را به شناگر خود اعالم (اطالع) نمايد و
موقعيت  /مكان مسابقه امدادي را به وي اطالع دهد .ممكن است به يك نفر عالمت دهنده اضافي نياز نباشد ،يك نفر عالمت دهنده براي عالمت
دادن به شناگر تكميل كننده يك مسير (  ) legاز رالي و يك نفر عالمت دهنده براي اعالم تعويض ( جابجايي ) .فرد عالمت دهنده مجاز به
مربيگري شنا نمي باشد.
 3-7-13در مواد امدادي ،هر بازرس برگشت ها در طرف استارت بايد مشخص نمايد كه آيا ورزشكار استارت زننده (شروع كننده) در زماني كه شناگر
جلويي (هم تيمي وي) با ديواره استخر تماس دارد  ،وي نيز در تماس با سكوي (محل) استارت مي باشد يا خير .به هنگام استفاده از تجهيزات داوري
اتوماتيك كه براي قضاوت حركات شروع يا  take offامدادي در دسترس مي باشد ،از اين سيستم بايد بر اساس Error! Reference
 source not foundاستفاده شود.
 3-7-14هر يك از ورزشكاران به محض اتمام مسابقه خود بدون ايجاد مزاحمت براي ساير ورزشكاراني كه هنوز در حال مسابقه هستند؛ بايد فورا از
استخر خارج شوند.
 3-7-14-1ورزشكاران كالس هاي  SB1-5مي توانند تا پايان مسابقه در قسمت خط خود در استخر باقي بمانند .شناگري كه در آب مي ماند
نبايد به انتهاي ديوار تكيه نمايد و بايد در نزديكي طناب؛ بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران باقي بماند.
 3-2مسابقه
 3-0-1تمامي مسابقات انفرادي بايد به صورت مواد براي جنسيت هاي جداگانه ( به صورت جداگانه براي مردان و زنان ) برگزار شود.
 3-0-2شناگري كه به تنهايي در طول مسير شنا مي كند ،بايد براي انتخاب (قبول شدن) كل مسافت مربوطه را طي نمايد.
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 3-0-3شناگر بايد در همان اليني كه مسابقه خود را شروع كرده  ،باقي بماند و در همان الين مسابقه خود را به پايان برساند.
 3-0-3-1چنانچه يك شناگر نابينا يا كم بينا كه در آن ماده عالمت دهنده دارد؛ به صورت غير عمدي بعد از يك استارت يا بعد از انجام حركت
برگشت وارد الين اشتباهي شود و اين الين مورد استفاده شناگر ديگري قرار نگرفته باشد ،به چنين شناگري بايد اجازه داده شود تا مسابقه خود را در
همان الين به اتمام برساند.
 3-0-3-2چنانچه الزم باشد كه اين شناگر به الين صحيح ( اصلي ) خود بازگردد  ،فرد عالمت دهنده يا  tapperمي تواند اين موضوع را به
صورت شفاهي به شناگر اطالع دهد ،اما فقط اين كار را بايد با بيان واضح و بلند نام شناگر انجام دهد تا از بروز حواس پرتي يا ايجاد مزاحمت براي
ديگر ورزشكاران خودداري شود .چنانچه ورزشكار مسابقه خود را بدون خطا به پايان برساند؛ ركورد وي ثبت خواهد شد.
 3-0-4در كليه مواد ،يك شناگر بايد به هنگام دور زدن ( برگشت ) با آن طرف ( انتهاي ) استخر يا مسير مسابقه تماس فيزيكي پيدا كند .حركت
برگشت بايد از محل ديواره استخر انجام گيرد و شناگر نمي تواند يك گام يا قدمي از كف استخر بردارد.
 0-3-5كشيدن طناب الين مجاز نمي باشد.
 3-0-6ايجاد ممانعت براي شناگر ديگر از طريق شنا كردن در امتداد ( عرض ) خطوط ديگر يا هر گونه تداخلي در شناي ديگر ورزشكاران باعث
حذف ورزشكار خاطي از مسابقه مي شود .چنانچه اين خطا عمدي باشد ،سرداور بايد اين موضوع را به  NPCكشور ميزبان  ،شناي  IPCو NPC
كشور متبوع شناگر خاطي اطالع و گزارش نمايد.
 3-0-7چنانچه يك خطا شانس موفقيت يك شناگر را به مخاطره بيندازد ،سرداور بايد از حق ( اختيار ) اجازه دادن به وي جهت رقابت در دور بعدي
برخوردار باشد يا چنانچه اين خطا در يك مسابقه فينال يا در آخرين دور مقدماتي ( ) heatروي دهد ،سرداور مي تواند دستور برگزاري مجدد مسابقه
در آن ماده را صادر نمايد.
 3-0-7-1در خصوص شناگران داراي مشكل بينايي ( نابينا يا كم بينا )  ،چنانچه يك شناگر در خالل مسابقه به هنگام آمدن به سطح آب بعد از
استارت يا دور زدن در يك اليني كه مورد استفاده شناگر ديگر است يا از طريق شناكردن در فاصله بسيار نزديك به طناب الين و غيره مرتكب
خطاي غير عمد ( اتفاقي ) شود ،در اين صورت سرداور بايد از اختيار اجازه دادن به يك يا تمامي شناگران جهت شناي مجدد در آن مسابقه ( ماده )
برخوردار باشد .چنانچه اين خطا در يك مسابقه فينال روي دهد ،سرداور مي تواند دستور برگزاري مجدد آن مسابقه فينال را صادر نمايد.
 3-0-0شناگران كالس  S11به استثناء آن دسته از شناگراني كه داراي پروتز در هر دو چشم خود هستند ،بايد از عينك هاي تيره براي مسابقه
استفاده نمايند .شناگران كالس هاي  SB11 ، S11و  SM11كه ساختار صورت آن ها امكان نگهداشتن عينك را ندارند  ،بايد چشمان خود را
با يك پوشش تيره بپوشانند .عينك هاي شناي ورزشكاران كالس هاي  SB11 ، S11و  SM11بايد در پايان مسابقه مربوطه كنترل شوند.
 3-0-0-1در ماده اي كه عينك به طور اتفاقي در خالل شيرجه يا تنفس (  ) breakدر طول مسابقه از چشم ورزشكار بيفتد  ،اين موضوع نبايد
باعث حذف وي از دور مسابقه شود.
 3-0-9هيچ شناگري مجاز به استفاده يا پوشيدن هر وسيله يا لباس شنايي كه ممكن است به سرعت  ،شناوري يا استقامت وي در خالل مسابقه
كمك كند ( از قبيل دستكش هاي غير انگشتي يا  ، webbedپارو  ،باله يا  ، finبندهاي قدرتي و يا اجسام چسبنده و غيره ) نمي باشد .زدن
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عينك شنا مجاز است .استفاده از هر گونه تسمه كه حركات ناخواسته را محدود كند ،ممنوع مي باشد .عالمت دادن روي بدن مجاز نمي باشد مگر
آن كه مشمول قانون  6-2-6بشود.
 3-0-9-1هيچ شناگري مجاز به استفاده از پروتز ( به غير از پروتز چشمي) و /يا اورتز ( اندام مصنوعي ) در خالل مسابقه نمي باشند.
 3-0-18شناگري كه در يك ماده ثبت نشده است ،اگر در زماني كه يك مسابقه ( در آن ماده ) در حال انجام است و قبل از اين كه تمامي شناگران
آن ماده مسابقه خود را به اتمام برسانند ،وارد آب شود  ،بايد از مسابقه بعدي خود حذف گردد.
 3-0-11شناگري كه مسابقه خود را به پايان رسانيده  ،يا مسافت خود در يك ماده امدادي را به اتمام رسانيده است  ،بايد در اسرع وقت بدون ايجاد
مزاحمت براي شناگر ديگري كه هنوز مسابقه خود را به پايان نرسانيده  ،استخر را ترك نمايد.
 3-0-12در پايان هر مسابقه ،سرداور بايد با دو سوت كوتاه به شناگران اعالم نمايد كه مي بايست از آب خارج شوند.
 3-0-13شناگر حق استفاده از دستگاه سرعت سنج (  ) pace makingيا هر وسيله ديگري كه به آن منظور طراحي و استفاده شود را ندارد.
 3-0-14چنانچه اشتباه داور منجر به انجام خطا توسط ورزشكار شود ،خطاي انجام شده براي ورزشكار تخلف محسوب نمي شود و داور آن خطا را
مجاز اعالم مي نمايد.
 -4آب هاي آزاد
مسابقاتي كه در رودخانهها ،درياچه ها ،دريا يا اقيانوس و كانال هاي آبي انجام ميشوند را مسابقات آب هاي آزاد مي نامند.
قوانين مربوط به آب هاي آزاد بخشي از قوانين و مقررات شناي  IPCاست و در بخش ضميمه با عنوان آب هاي آزاد آمده است.
 4-2موارد كلي
 4-1-1اين مسابقات در يك مسير  5كيلومتري براي معلوليت هاي جسمي ،نابينايان و هوش ميانه برگزار ميشوند .هر يك از معلوليت ها مدال
خاص مسابقات خود را دريافت خواهند نمود.
 4-1-2شرايط شركت در مسابقات
براي شركت در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه ،شناگر بايد مدرك كتبي مبني بر شركت قبلي در شناي  5كيلومتر آب هاي آزاد را ارائه نمايد.
 4-1-3محدوديت زماني
شناگر بايد حداكثر طي مدت  2ساعت و  38دقيقه مسير مسابقه را طي نمايد .بعد از سپري شدن اين مدت ،داور از همه شركت كنندگان ،حتي
آنهايي كه هنوز به خط پايان نرسيده اند ،مي خواهد از آب خارج شوند .چنانچه شناگري در پايان اين مدت مسير را طي نكرده باشد از آب خارج
ميگردد.
 4-1-4ممكن است براي ايمني شناگر ،طبق نظر داور ،نماينده فني يا مسئول ايمني مسابقات ،اين شناگر را از آب خارج نمايند.
 4-1-5همه شناگران موظفند قبل از شروع مسابقه پتوي حرارتي ( )Thermal blanketبه همراه داشته باشند.
 4-1-6شناگران كالس هاي  S12 ، S11و كالس هاي  S1-4كه به تنهايي قادر به مسير يابي نيستند؛ مي توانند براي جهت يابي كمك
دريافت نمايند (مثالً از نفر كمكي استفاده كنند) .استفاده از يك قايق كوچك غير موتوري ،تخته موج سواري يا يك شناگر ديگر ممكن است
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ضرورت داشته باشد .شناگر بايد نحوه دريافت كمك را روز قبل از شروع مسابقات به نماينده فني اطالع دهد .نماينده فني بايد مطمئن شود كه روش
كمك رساني به اين شناگر ايمني ساير شناگران را تهديد نميكند.
 4-1-6-1در صورت نياز به كمك ،شناگر بايد شخصاً براي تهيه وسايل يا نفر مورد نياز برنامهريزي نمايد.
 4-1-6-2چنانچه شناگر از يك نفر پاروزن به عنوان نفر همراه استفاده ميكند ،به شناگر و پاروزن شماره مشابه داده ميشود.
 4-1-6-3پرسنل همراه بايد در صورت اعالم اخراج از مسابقه ورزشكار  /و يا بروز تخلف از سوي وي؛ فورا موارد را به ورزشكارا اطالع دهند.
 4-0داوران مسابقات
در شناي آبهاي آزاد افراد زير به عنوان مسئولين مسابقه منصوب ميشوند:


نماينده فني آب هاي آزاد



مسئول مسير ()Course officer



سر داور (در هر مسابقه)



داوران (حداقل  2نفر ،ساير داوران بصورت موردي براي مسابقه انتخاب مي شوند).



سر داور وقت نگهدار و دو نفر سرپرست وقت نگهدارها



سر داور خط پايان و دو نفر داور خط پايان



مسئول ايمني



مسئول پزشكي



متصدي مسير



داور مسابقه (به ازاء هر ورزشكار يك نفر داور حضور دارد).



داوران دورها (در هر يك از نقاط تغيير مسير يك نفر داور مستقر ميشود)



استارتر



اعالن كننده (گوينده)



مسئول ثبت زمان

توجه :در يك زمان يك داور نمي تواند در دو پست ايفاي نقش نمايد .تنها در زماني مي توانند مسئوليت جديدي را قبول نمايند كه مسئوليت قبلي
خود را انجام داده باشند.
 4-0-2نماينده فني
اين سمت مرتبط با سمت مسئول مسير ميباشد (لطفاً به وظايف مسئول مسير يا  Course officerمراجعه نماييد).
 4-2-1-1نماينده فني از سوي شناي  IPCبراي نظارت بر نحوه چيدمان عالئم و رعايت ساير موارد طبق قوانين و مقررات منصوب مي شود.
 4-0-0وظايف سرداور:
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 4-2-2-1كنترل كامل بر روي كليه داوران را داشته باشد و راهنمايي الزم را در رابطه با رعايت قوانين و مقررات و اجراي آنها در مسابقه داشته
باشد .داور مسئول اجراي قوانين و مقررات شناي  IPCدر مسابقات است و در مورد سئواالتي كه در زمان اجراي مسابقه بوجود مي آيد و مفاد آن در
قوانين نيامده است؛ تصميم گيري نهايي را انجام مي دهد.
 4-2-2-2در هر زمان اجازه مداخله در مسابقه را براي حصول اطمينان از اجراي قوانين بر عهده دارد.
 4-2-2-3در زمان بروز شرايط خطرناك كه ايمني ورزشكاران و كادر همراه در خطر مي باشد؛ همراه با مسئول ايمني مسابقه را متوقف مي نمايد.
 4-2-2-4در مورد همه اعتراضات ايجاد شده در فرايند جاري مسابقه حكم صادر مي نمايد.
 4-2-2-5در مواردي كه تصميم داور و زمان ثبت شده با يكديگر اختالف دارند تصميم مقتضي را خواهد گرفت.
 4-2-2-6با زدن سوت كوتاه و زدن پرچم به ورزشكاران عالمت مي دهد؛ اين كار در لحظه استارت انجام مي شود و با عالمت استارتر مسابقه
آغاز مي شود.
 4-2-2-7در زماني كه شخصا و يا با گزارش يكي از داوران متوجه تخلف يكي از ورزشكاران شده است ،ورزشكار خاطي را طبق قانون از مسابقه
اخراج مي نمايد.
 4-2-2-0از رعايت همه اصول مربوط به اجراي قوانين مسابقه اطمينان الزم را كسب مي نمايد .در صورتي كه ورزشكار قادر به انجام مسابقه
نباشد ،وي ورزشكار تعويضي را انتخاب مي نمايد .در صورت لزوم ساير داوران را منصوب مي نمايد.
 4-2-2-9قبل از آغاز مسابقه؛ كليه گزارشات را از منشي مسابقه ،مسئول ثبت زمان ،مسئول مسابقه و مسئول ايمني براي رعايت وضعيت حضور
همه ورزشكاران دريافت مي نمايد.
 4-0-3وظايف سرداور
 4-2-3-1سرداور در همه مراحل براي رعايت قوانين و مقررات شناي  IPCدر مسابقه ورود پيدا مي نمايد.
 4-2-3-2هر يك از ورزشكاراني كه از قوانين تخطي نموده اند را از مسابقه اخراج مي نمايد.
 4-0-4استارتر
 4-2-4-1استارت مسابقه طبق ماده  4.3و پس از عالمت سرداور خواهد بود.
 4-0-5سرپرست وقت نگهدار
 4-2-5-1سرپرست وقت نگهدارها بايد حداقل  3نفر وقت نگهدار را در خط استارت و پايان مستقر نمايد.
 4-2-5-2سرپرست وقت نگهدارها بايد اطمينان حاصل نمايد كه  15دقيقه قبل از شروع مسابقات ساعت ها كنترل ميشوند و كليه داوران ساعت
هاي خود را با ساعت رسمي مسابقات تنظيم ميكنند.
 4-2-5-3سرپرست وقت نگهدارها بايد ركورد هر يك از شناگران را از داوران وقت نگهدار دريافت نمايد و در صورت نياز ساعت هاي آنان را كنترل
كند.
 4-2-5-4سرپرست وقت نگهدارها موظف است زمان رسمي (ركورد) ارائه شده بوسيله هر يك از وقت نگهدارها را كنترل كند.
 4-0-6وقت نگهدارها
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وقت نگهدارها مسئوليت هاي زير را بر عهده دارند:
 4-2-6-1اندازه گيري ركورد هر يك از شناگران تعيين شده .درستي ساعت ها را بايد كميته مديريت مورد تأييد قرار دهد.
 4-2-6-2به كار انداختن ساعت ها با عالمت استارت و متوقف نمودن ساعت ها فقط با دستور مديريت وقت نگهدارها.
 4-2-6-3بعد از پايان هر مرحله ،بالفاصله ركورد را ثبت نمايند و آن را در اختيار سرپرست خود قرار دهند.
توجه :وقتي از دستگاه هاي زمان سنجي اتوماتيك استفاده ميشود ،بايد به همان تعداد از زمان سنج دستي نيز استفاده شود.
 4-0-7وظايف سرداور:
 4-2-7-1سرداور يك نفر را براي استقرار در هر يك از محلهاي تعيين شده منصوب مينمايد.
 4-2-7-2در خالل برگزاري مسابقه تصميمات هر يك از داوران را ثبت و ارتباط الزم را با آنها براي اخذ تصميم گيري خواهد داشت.
 4-2-7-3در پايان هر مسابقه ،برگه هاي امضاء شده نتايج را جمعآوري نمايد و نتايج و رده بندي را تعيين و مستقيماً آنها را در اختيار داور قرار
دهد.
 4-2-7-4راهنمايي الزم براي داوران داخل قايق براي انجام وظايف خواهد داشت.
 4-2-7-5در خالل برگزاري مسابقه در مورد اخذ تصميمات ارتباط الزم را با داوران خواهد داشت.
 4-2-7-6در پايان هر مسابقه ،برگه هاي امضاء شده نتايج را جمعآوري نمايد و نتايج و رده بندي را تعيين و مستقيماً آنها را در اختيار داوران قرار
دهد.
 4-0-2وظايف سرداوران (0داور) خط پايان
 4-2-0-1اين افراد در خط پايان طوري به صف مي ايستند كه خط پايان مسابقات كامالً در معرض ديد آنها قرار داشته باشد.
 4-2-0-2پس از اتمام هر دور و ثبت ركورد ورزشكاران ،آنها را در جاي خود قرار مي دهند.
نكته :سر داور خط پايان نميتواند در همان مسابقه مسئوليت وقت نگهدار را نيز عهده دار شود.
 4-0-9وظايف سرداور مسابقه:
 4-2-9-1داوران مسير بايد در يك محل مطمئن جداگانه مستقر شوند .قرعه كشي درست قبل از شروع مسابقه انجام ميشود و هر داور بايد بر
محدوده اي كه براي او تعيين شده نظارت داشته باشد.
 4-2-9-2داور مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه قوانين مسابقات رعايت ميشوند و هر گونه تخلف از قوانين را كتباً ثبت نموده ،مورد را در اسرع
وقت به داور مسابقه گزارش نمايد.
 4-2-9-3سر داور مسير بايد بعد از انقضاي زمان هاي تعيين شده ،بنابر درخواست داور نماينده فني ،از شناگر بخواهد از آب خارج شود.
 4-2-9-4داور مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه شناگران از امتيازهاي غير منصفانه بهره مند نميشوند و در صورت ارتكاب به رفتارهاي غير
ورزشكارانه و ايجاد مزاحمت براي ساير شناگران ،از آنها بخواهند از شناگران ديگر فاصله بگيرند.
 4-0-22داوران محل دور زدن ()Turn Judges
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 4-2-18-1داوران محل دور زدن بايد در تمام مدت در محل مستقر باشند و مطمئن شوند كه شناگران بر اساس اطالعات مندرج در مدارك
مسابقات و اطالعاتي كه در جلسه توجيهي قبل از مسابقه به آنها داده شده است؛ تغيير مسير مي دهند.
 4-2-18-2اين داوران بايد موارد نقض مقررات در هنگام دور زدن يا تغيير مسير را فوراً با دميدن سوت به داور مسير اطالع دهند و موارد را در
فرم هاي مربوطه ثبت نمايند و در صورت بروز تخلف موارد را به سر داور گزارش دهند.
 4-2-18-3داوران محل دور زدن بايد برگه هاي امضاء شده ركورد را بالفاصله بعد از پايان مسابقه به سر داور تحويل دهند.
 4-0-22وظايف مسئول ايمني ()Safety Officer
 4-2-11-1مسئول ايمني مسئوليت كليه امور ايمني مسابقه را بر عهده دارد و در برابر داور و مسئول فني جوابگو ميباشد.
 4-2-11-2مسئول ايمني بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي مسير از ايمني الزم برخوردار است و هيچگونه مانعي در مسير وجود ندارد.
 4-2-11-3مسئول ايمني بايد اطمينان يابد كه قايق موتوري براي اسكورت شناگران و تامين ايمني آنها در مسير فراهم شده اند.
 4-2-11-4مسئول ايمني بايد قبل از شروع مسابقات ،جدول اطالعات جزر و مد و جريان آب را در اختيار شناگران قرار دهد .در اين اطالعات بايد
به زمان وقوع تغييرات در مسير اشاره شده باشد و تأثير اين تغييرات بر روي شناگران توضيح داده شود.
 4-2-11-5بهمراه مسئول پزشكي نظرات خود را مبني بر فراهم بودن شرايط براي برگزاري مسابقات مطرح مي كند و پيشنهادات خود براي
تصحيح مسير مسابقه به شكلي كه در برنامه مسابقه آمده است را مطرح مي نمايد.
 4-0-20وظايف مسئول پزشكي
 4-2-12-1مسئول پزشكي در ارتباط با كليه امور پزشكي شناگران و مسابقات ،در برابر سر داور و نماينده فني مسئوليت دارد.
 4-2-12-2مسئول پزشكي اطالعات مربوط به شرايط مسابقات را در اختيار مسئولين پزشكي منطقه اي قرار دهد و اطمينان حاصل نمايد كه
مصدومين در اسرع وقت از خدمات پزشكي در اماكن تعيين شده بهره مند ميشوند.
 4-2-12-3بهمراه مسئول ايمني نظرات خود را مبني بر فراهم بودن شرايط براي برگزاري مسابقات مطرح مي كند و پيشنهادات خود براي تصحيح
مسير مسابقه به شكلي كه در برنامه مسابقه آمده است را مطرح مي نمايد.
 4-0-23وظايف مسئول مسير مسابقه
نكته :اين وظايف را مي توان همراه با نماينده فني انجام داد (به وظايف نماينده فني رجوع نمائيد).
 4-2-13-1مسئول صحت مسير مسابقه است و در برابر كميته برگزاري و مسئولين شناي  IPCپاسخگو ميباشد.
 4-2-13-2اطمينان حاصل نمايد كه محوطه خط استارت و پايان بدرستي نشان گذاري شده اند و كليه تجهيزات به نحو صحيح در آنجا نصب
شده اند و به ترتيب مورد نظر قرار گرفته اند.
 4-2-13-3مسئول مسير بايد مطمئن شود كه نقاط تغيير مسير درست عالمتگذاري شده اند و نيروي انساني الزم در محل مستقر شده اند.
 4-2-13-4مسئول مسير بايد قبل از شروع مسابقه به اتفاق داور ،مسئول ايمني و نماينده فني از مسير و عالمتگذاري ها بازديد نمايد.
 4-2-13-5مسئول مسير بايد اطمينان حاصل نمايد كه داوران محل دور زدن قبل از شروع مسابقه در محل مستقر شده اند و موضوع را به كمك
سرداور گزارش نمايد.
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 4-0-24منشي مسير مسابقه ()Clerk of Course
 4-2-14-1قبل از شروع مسابقه شناگران را جمع نمايد و آنان را براي مسابقه آماده نمايد و اطمينان حاصل نمايد امكانات مناسب براي پذيرايي و
تغذيه فراهم شده است.
 4-2-14-2بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه شناگران ناخن هاي دست و پاي خود را كوتاه نموده اند و ساعت يا جواهرات به همراه ندارند.
 4-2-14-3بايد اطمينان حاصل نمايد همه شناگران در زمان مقرر در محل مسابقه حاضر هستند.
 4-2-14-4بايد در فواصل زماني مناسب قبل از شروع مسابقه ،زمان را اعالم نمايد .در  5دقيقه آخر ،هر يك دقيقه به شناگران هشدار داده ميشود.
 4-2-14-5بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه البسه و تجهيزات رها شده در محل شروع مسابقه ،در محل پايان در نقطه امني نگهداري ميشوند.
 4-2-14-6بايد اطمينان حاصل نمايد كليه شناگراني كه در خط پايان از آب خارج ميشوند ،چنانچه افراد پشتيباني آنها حضور ندارند ،از امكانات
الزم براي تندرستي بهره مند ميشوند.
 4-0-25مسئول ثبت ركورد:
 4-2-15-1مسئول ثبت ركورد اسامي منصرف شدگان را ثبت و نتايج را در فرم هاي رسمي وارد مي نمايد و ركوردها را براي جوايز تيمي
نگهداري مي نمايد.
 4-2-15-2گزارش تخلفات را در كارت تعيين شده بهمراه جزئيات مسابقه و نوع تخلف صورت گرفته به سرداور ارسال مي نمايند.
 4-3استارت
كليه ورزشكاران شركت كننده در مسابقات فارق از جنسيت و كالس ورزشي بايد در يك زمان استارت بزنند و بطور همزمان به استثناء شرايط زير
در مسابقه شركت نمايند :چنانچه ايمني و نوع مديريت استارت به دليل تعداد شناگران با مشكالتي همراه باشد ،پيشنهاد مي شود در دو زمان مجزا بر
حسب جنسيت و كالس ورزشي استارت زده شود .اخذ چنين تصميمي در حيطه اختيارات نماينده فني مي باشد.
 4-3-1در كليه مسابقات آب هاي آزاد ورزشكاران بايد بصورت ايستاده بر روي سكوهاي ثابت بايستند و عمق آب به اندازه كافي براي شروع مسابقه
عمق داشته باشد.
 4-3-1-1در زماني كه استارت از يك سكوي ثابت زده مي شود كليه ورزشكاران بايد در محل خود به همان شكلي كه در قرعه كشي مشخص
شده است؛ قرار گيرند.
 4-3-2ورزشكاران مي توانند از پرسنل همراه براي زدن استارت در مسابقه استفاده نمايند.
 4-3-3منشي مسابقه ( ) Clerkمسير بايد در فواصل زماني تعيين شده ،نزديك شدن زمان شروع را اطالع دهد .در پنج دقيقه آخر قبل از شروع هر
يك دقيقه يك بار زمان باقيمانده تا آغاز مسابقه بايد اعالم شود.
 4-3-4چنانچه تعداد نفرات ايجاب نمايد ،استارت مسابقات مردان و زنان بايد جداگانه صورت گيرد و مسابقات مردان بايد هميشه قبل از مسابقات
زنان شروع شود.
 4-3-4-1چنانچه مسابقه به كالس هاي مختلفي تقسيم شوند ،آنگاه مسابقات كالس هاي باالتر و نابينا همواره قبل از مسابقه كالس هاي
پائين تر آغاز مي شود.
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 4-3-5خط استارت بايد به وضوح مشخص شده باشد .اين خط با استفاده از ادوات باالي سر يا تجهيزات متحرك بر روي سطح آب مشخص
ميشود.
 4-3-6سرداور با باال گرفتن پرچم و سوت هاي كوتاه ،نزديك بودن زمان استارت را اطالع ميدهد و ضمن اشاره با پرچم به استارتر ،نشان ميدهد
كه مسابقه تحت نظر استارتر قرار گرفته است.
 4-3-7استارتر بايد در محلي مستقر شود كه همه شناگران بتوانند به راحتي او را ببينند.
 14-3-7-1با فرمان استارتر "در جاي خود" ورزشكاران در جاي خود قرار مي گيرند .زماني كه استارت در محل ثابت انجام مي شود ،قسمت هايي
از بدن بايد بر روي سكو قرار گيرد.
 4-3-7-2زماني كه استارتر تشخيص داد همه ورزشكاران آماده هستند عالمت استارت را مي دهد.
 4-3-0عالمت سيگنال بصورت بصري و شنيداري باشد.
 4-3-9چنانچه سرداور تشخيص دهد كه ورزشكار در استارت از امتياز غير منصفانه بهره مند مي شود بايد به ورزشكار متخلف طبق ماده 4.5.3
پرچم زرد و يا قرمز نشان دهد.
 4-3-18قايق اسكورت همراه ورزشكاران بايد پشت خط استارت قرار داشته باشد؛ بطوري كه سر راه ورزشكاران قرار نگيرد و در صورتي كه خواهان
گرفتن ورزشكار پشت سري از آب مي باشند بايد طوري اين كار انجام شود كه قايق آنها در محدوده مسابقه ورزشكاران مانور ننمايد.
 4-3-11هرچند ورزشكاران بصورت جمعي استارت مي نمايند؛ در ساير موارد ورزشكاران زن و مرد در كالس هاي نابينايان بايد بصورت جداگانه
استارت نمايند.
 4.4محل مسابقه
 4-4-1مسابقات جهاني شناي آب هاي آزاد  IPCدر يك مسير  5كيلومتري طبق تائيديه شناي  IPCانجام مي شود.
 4-4-2آبي كه در آن مسابقه برگزار مي شود بايد حداقل جريان و حركات جزر و مدي را داشته باشد و مسابقه را مي توان در آب شور يا شيرين
برگزار نمود.
 4-4-3مسئولين ايمني و بهداشت منطقه بايد مجوزي را مبني بر مناسب بودن محل مسابقه صادر كرده باشند .به طور كلي ،اين مجوز پاكيزگي آب
و ايمني فيزيكي محل را شامل ميشود.
 4-4-4عمق آب در تمام طول مسير نبايد كم تر از يك متر باشد.
 4-4-5دماي آب حداقل  16و حداكثر  38درجه سانتيگراد مي باشد .دماي آب بايد در روز مسابقه و  2ساعت قبل از شروع مسابقه ،در وسط مسير
و در عمق  48سانتيمتري زير آب اندازه گيري شود .اندازه گيري دماي آب بايد در حضور سرداور ،نماينده فني ،يكي از اعضاي كميته برگزاري و يكي
از مربيان يكي از تيم هاي شركت كننده صورت گيرد.
 4-4-5-1مسئول ايمني بصورت ادواري شرايط آب مسابقه را كنترل مي نمايد.
 4-4-6محلهاي دور زدن يا تغيير مسير بايد به وضوح مشخص شده باشند .از اجسام شناور با رنگ هاي مختلف براي راهنمايي مسير مسابقه
استفاده شود.
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 4-4-7در كليه محلهاي تغيير مسير يك قايق يا سكو با عالمت مشخص قرار ميگيرد و داور تغيير مسير ( )Turn Judgeدر آن مستقر
ميگردد .قايق يا سكو نبايد مانع ديد شناگران در محل دور زدن يا تغيير مسير شود.
 4-4-0نزديك شدن به خط پايان بايد با عاليم رنگي آشكار مشخص شده باشند و بصورتي باشد كه سرحد مسير پيست را نشان دهد.
 4-5مسابقه
 4-5-1كليه مسابقات آب هاي آزاد بايد با سبك آزاد برگزار شوند و ورزشكاران بايد با توجه به محدوده تعيين شده و لوازم راهنما بر روي آب مسير
مسابقه را بطور كامل طي نمايند.
 4-5-2چنانچه شناگري با دنبال روي يا خزيدن در جريان آب قصد بهره برداري غير منصفانه را دارد داور مسير بايد به او تذكر دهد و از او بخواهد
از قايق اسكورت ،ساير شناگران يا پرسنل پشتيباني فاصله بگيرد.
 4-5-3دستورالعمل اخراج از مسابقه
 4-5-3-1چنانچه به عقيده هر يك از داوران (ضمن مشورت با داور يا كمك داور) ،شناگر يا نفر پشتيباني وي قصد بهره برداري غير منصفانه را
داشته باشد ،با تماس عمدي مزاحمتي براي ساير شناگران ايجاد نمايد يا با استفاده از جريان آب ( )Slip Streamingخود را به جلو براند ،به شرح
زير با او برخورد خواهد شد.


اولين مورد نقض مقررات – با باال بردن يك پرچم زرد و كارتي كه شماره شناگر بر روي آن نوشته شده است به او هشدار داده ميشود
كه در حال نقض مقررات ميباشد.



دومين مورد نقض مقررات – با باال بردن يك پرچم قرمز و كارتي كه شماره شناگر بر روي آن نوشته شده است (ماده  )4-32-2به
شناگر اطالع داده ميشود كه به علت نقض مقررات از مسابقه اخراج شده است .وي بايد فورا از آب خارج شود و در قايق اسكورت قرار
گيرد و اجازه شركت در مسابقه را ندارد.

 4-5-3-2چنانچه با نظر داور ،رفتار ورزشكار و يا تيم اسكورت و با پرسنل همراه به شكا رفتار ناپسند باشد ،سرداور بايد فورا ورزشكار مربوطه را از
سمابقه اخراج نمايد.
 4-5-4قايق پشتيباني شناگر بايد موقعيت خود را طوري حفظ كند كه شناگر در مقابل خط وسط قايق يا جلوتر از آن قرار داشته باشد .قايق پشتيباني
نبايد در پيشروي شناگر تأثير گذار باشد و يا حركت آسان او در جريان آب را باعث شود.
 4-5-5مسئول ايمني بايد در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند در هر زمان راهنمايي الزم را براي كمك به ورزشكاران در طول مسير به قايق اسكورت
داشته باشد.
 4-5-6تماس با كف آب در حين مسابقه اخراج ورزشكار را باعث نميگردد ،ولي شناگر نميتواند در كف راه برود ،بپرد ،بخزد يا با استفاده از زمين
كف خود را به جلو براند.
 4-5-7به استثناء ورزشكاران ماده  4-5-6شناگر نميتواند از اشياء ثابت يا شناور در آب كمك بگيرد و حق ندارد در خالل مسابقه عمداً قايق يا نفر
پشتيباني را لمس نمايد و يا آنها او را لمس نمايند.
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 4-5-7-1چنانچه يكي از پرسنل رسمي كادر پزشكي مسابقات ،براي كمك به شناگري كه در موقعيت بحراني قرار دارد او را لمس كند ،قانون
اخراج به علت "تماس عمدي" اعمال نميشود.
 4-5-0هر يك از قايق هاي نجات بايد داراي حداقل پرسنل مجرب باشد.
 4-5-9شناگران حق ندارند از ادواتي كه مي توانند به سرعت ،پايايي يا شناوري آنها كمك كنند استفاده نمايند .استفاده از حداكثر  2كاله ،كليپ
بيني و گوش و عينك شنا بالمانع است.
 4-5-9-1در مسابقات شناي جهاني آب هاي آزاد كه دماي آنها  28درجه سانتيگراد مي باشد؛ لباس شنا نبايد بصورتي باشد كه گردن ورزشكار (زن
و مرد) را بپوشاند و از شانه ها فراتر و از مچ پا بيشتر باشد .طبق اين الزمات؛ لباس شناي مورد استفاده در مسابقات جهاني شنا بايد ساير الزامات مورد
استفاده درمسابقات برگزار شده در استخرها را داشته باشد.
 4-5-9-2در مسابقات آب هاي آزاد زير دماي  28درجه ،شناگران مرد و زن مي توانند از لباس شناي ضد آب ( )BL 8.4استفاده نمايند .هرگاه
دماي آب زير  10درجه باشد؛ استفاده از لباس شناي ضد آب ( )Wetsuitاجباري است.
 4-5-9-3به منظور اجراي مواد  4-5-9-1و  4-5-9-2اين لباس ها از مواد گرمايشي ساخته شده اند .لباس شناي مردان و زنان بايد تمام بدن از
مچ پا تا گردن را بپوشاند .اما نبايد فراتر از گردن ،مچ دست و پا باشند.
 4-5-18شناگران مي توانند از روغن گريس يا مواد مشابه آن استفاده نمايند ،مشروط بر اينكه طبق نظر داور از اين مواد به طور بي رويه استفاده
نشده باشد.
 4-5-11به جلو راندن يك شناگر به وسيله فرد ديگري كه وارد آب ميشود ممنوع است.
 4-5-12راهنمايي براي جهت يابي و مربيگري از سوي پرسنل پشتيباني مجاز است .استفاده از سوت بر روي قايق پشتيباني ممنوع است.
 4-6ترك مسابقه بدليل شرايط اضطرار
در صورت بروز شرايط اضطرار در براي خروج از مسابقه ،مسابقه در اسرع وقت مجددا از ابتدا آغاز خواهد شد.
 4-7پايان مسابقه
 4-7-1محدوده منتهي به خط پايان بايد بوسيله گويچه هاي شناور به وضوح عالمتگذاري شده باشد .محدوده اي كه گويچهها نصب شده اند با
نزديك تر شدن به ديواره پاياني باريكتر ميشود .در نزديكي و مدخل ورودي باند ( )laneپايان مسابقه ،قايق ايمني مستقر ميشود تا اطمينان
حاصل شود كه فقط پرسنل پشتيباني مجاز از اين خط عبور ميكنند و يا وارد اين محدوده ميشوند.
 4-7-2ديواره پاياني بايد حتي االمكان ثابت باشد و حداقل  5متر عرض داشته باشد و محكم بسته شده باشد تا با نيروي باد ،جزر و مد يا ضربه
شناگراني كه به خط پايان ميرسند جابجا نشود .اين ديواره بايد بصورتي باشد كه بتوان لوازم تصويربرداري و تجهيزات ركوردگيري بر روي آن نصب
شوند.
 4-7-2-1چنانچه براي زمان سنجي از دستگاه اتوماتيك  AOEاستفاده ميشود ،بايد از فن آوري ريز تراشه هاي پاسخگر خودكار
( )Microchip Transponder Technologyنيز استفاده به عمل آيد .استفاده از اين ريز تراشه ها در مسابقات قهرماني جهان و بازيهاي
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پارالمپيك الزامي است .زمان بدست آمده بوسيله اين ريز تراشه ها تا دهم ثانيه ثبت ميشوند .مكان هاي فينال را داور با استناد به گزارش هاي
داوران خط پايان و نوار ويديويي خط پايان تعيين مينمايد.
 4-7-2-2در مسابقاتي كه از فن آوري ريز تراشه ها استفاده ميشود شناگران بايد يك پاسخگر ريز تراشه را در طول مسابقه روي هر يك از
مچ هاي خود نصب نمايند .چنانچه شناگري در حين مسابقه ريز تراشه خود را از دست بدهد ،يكي از مسئولين فوراً موضوع را به داور اطالع ميدهد
و داور از افراد مسئول مي خواهد نسبت به جايگزيني تراشه مفقود شده در آب اقدام نمايند .هر شناگري كه هنگام رسيدن به خط پايان ريز تراشه
خود را به همراه نداشته باشد از مسابقه حذف ميشود.
 4-7-2-2-1شناگراني كه فاقد دست هستند ،ريز تراشه بر روي يك عضو ديگر نصب ميگردد.
 4-7-2-2-2براي اعالم پايان مسابقه پرسنل همراه با لمس ورزشكاران نابينا پايان مسابقه را به آنها اعالم مي نمايند.
 4-7-2-3هرگاه در خط پايان مسابقات آب هاي آزاد ديواره عمودي قرار گيرد؛ ورزشكاران بايد براي پايان يافتن كار خود ديواره خط پايان را لمس
نمايند .ورزشكاراني كه اين كار را انجام ندهند؛ از مسابقه اخراج مي شوند.
 4-7-3داوران خط پايان و وقت نگهدارها بايد تمام وقت در موقعيتي قرار داشته باشند كه بتوانند ناظر بر پايان يافتن مسابقه باشند .اين افراد در
جايگاه خاص خود مستقر ميشوند.
 4-7-4به محض خارج شدن ورزشكار از آب؛ و سوار شدن بر قايق ،پرسنل همراه ورزشكار بايد در اسرع وقت به ورزشكار خود دسترسي داشته
باشند.
 4-7-5هنگام خارح شدن از آب ،ممكن است برخي از شناگران به كمك افراد پشتيباني نياز داشته باشند .ورزشكاران تنها در صورت نياز به كمك و
ابراز آن بايد از سوي پرسنل همراه لمس شوند.
 4-7-6يكي از اعضاي تيم پزشكي بايد شناگراني كه از آب خارج ميشود را معاينه كند ،يك صندلي براي نشستن شناگري كه معاينه ميشود بايد
فراهم شده باشد.
 4-7-7بعد از ترخيص شناگر بوسيله عضو تيم پزشكي ،بايد به او خوراك و نوشيدني داده شود.
 – 5امكانات
در قوانين مربوط به امكانات سعي شده است بهترين محيط براي مسابقه و تمرين فراهم شود .هدف از تدوين اين قوانين حل و فصل مشكالت
عمومي نيست .نظارت بر فعاليت هاي عمومي بر عهده مالك يا گرداننده اين تسهيالت است.
 5-2كليات
 5-1-1شناي  IPCدو ( )2نوع استخر را مورد تأييد قرار ميدهد:
 5-1-1-1استخرهاي استاندارد شناي پارالمپيك :مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه بايد در استخر استاندارد پارالمپيك و با رعايت مفاد بندهاي
 5-3و  5-2برگزار شوند ولي شناي  IPCميتواند برخي از استانداردها را براي استخرهاي موجود لغو نمايد ،مشروط بر اينكه مشكل عمده اي
بوجود نياورند.
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 5-1-1-2استخرهاي داراي حداقل استانداردهاي شناي  :IPCمسابقات مصوبه بايد در استخرهايي برگزار شوند كه حداقل استانداردهاي الزم را
دارا باشند.
 5-1-2در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه ،نماينده فني يا نماينده شناي  IPCبايد قبل از مسابقات از استخر و تجهيزات آن بازديد نمايند و آنها
را مورد تأييد قرار دهند.
 5-1-3در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه ،همه استخرها بايد حداقل دو روز قبل از شروع مسابقات آماده بهره برداري باشند .استخر بايد حداقل
 1/5ساعت قبل از شروع مسابقه در دسترس شناگران قرار بگيرد.
 5-1-4همه ي استخرها و تسهيالت بايد امكانات ويلچري داشته باشند.
 5-1-5در طول مسابقات ،زماني كه مسابقه برگزار نميشود ،استخر بايد براي تمرين در اختيار شناگران قرار گيرد.
 5-1-6كف پوش ها بايد در كناره استخر ،جنب باند ( )Laneهاي خارجي و با فاصله يك متر از لبه استخر قرار گيرند .هر كف پوش بايد حداقل
يك متر عرض و  2متر طول داشته باشد.
 5-1-7در مواردي كه از تجهيزات ويديويي زير آب استفاده ميشود ،اين تجهيزات تلويزيوني بايد كنترل از راه دور داشته باشند و مانع ديد يا حركت
شناگران نشوند .تجهيزات ويديويي نبايد تركيب استخر را بر هم بزنند يا باعث محو شدن عالمتگذاريهاي استخر شوند.
استخرهاي داراي حداقل استاندارد
 5-2-2طول
 58 5-1-0-1متر -وقتي از تخته هاي لمسي زمان سنجي اتوماتيك در محل شروع و يا دور زدن استفاده ميشود بايد طول استخر به اندازه اي
باشد كه فاصله بين سطوح دو تخته لمسي  58متر باشد.
 5-1-0-2بيست و پنج متر -وقتي از تخته هاي لمسي زمان سنجي اتوماتيك در محل شروع و يا دور زدن استفاده ميشود بايد طول استخر به
اندازه اي باشد كه فاصله بين دو تخته لمسي  25متر باشد.
 5-2-9تغييرات ابعاد
مقاومت پذيريي ديواره استخرهاي  58متري بين  +8/818و  -8/888مي باشد كه به روش زير محاسبه مي گردد:
از يك ديوار تا ديوار ديگر :حداقل  58/828و حداكثر  58/838متر مي باشد.
مقاومت پذيري بايد به شكل ثابت  38سانتي متر روي آب و تا  08سانتي متر زير سطح آب باشد.
اندازه هاي اعالم شده بايد توسط داور مربوطه و يا يك نفر از كميته برگزاري تائيد شوند.
 5-2-22عمق
 5-1-18-1استخرهايي كه داراي سكوي استارت هستند از  1متري تا حداقل  6متري ديواره هاي انتهايي بايد حداقل  135سانتيمتر عمق داشته
باشند .عمق بقيه مسير حداقل  1متر ميباشد.
 5-2-22ديواره ها
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 5-1-11-1ديوارهاي انتهايي بايد موازي با يكديگر و عمود بر مسير شنا و سطح آب باشند .ديوارها بايد از مواد سخت و غير لغزنده ساخته شده
باشند .اين ويژگي ها بايد تا عمق  08سانتيمتري زير آب رعايت شوند تا شناگران هنگام دور زدن در معرض خطر قرار نگيرند.
 5-1-11-2استفاده از رف هاي استراحت در طول ديواره هاي استخر بالمانع است .اين رف ها بايد حداقل  128سانتيمتر زير آب قرار داشته باشند و
پهناي آنها  18-15سانتيمتر باشد .هر دو رفهاي بيرون و داخل آب قابل قبول هستند ،ليكن رفهاي داخل آب ترجيح داده مي شوند.
 5-1-11-3بر رو ي هر چهار ديوار استخر مي توان از آب رو استفاده كرد .چنانچه بر روي ديواره هاي انتهايي استخر آب رو ( )Gutterنصب
مي شود ،آب رو بايد طوري قرار گيرد كه مانع از نصب تخته هاي لمسي در ارتفاع  38سانتيمتر باالتر از سطح آب نشود .آب رو بايد با نرده يا شبكه
مناسب پوشانده شود.
 5-2-20باندهاي شنا ()Lane
 5-1-12-1باندها بايد حداقل  2/5متر پهنا داشته باشند و فضاي بين ديواره و بخش خارجي اولين و آخرين باند كم تر از  28سانتيمتر نباشد.
 5-1-13طناب هاي باند ()Lane Ropes
 5-1-13-1طناب ها بايد در تمام طول مسير كشيده شوند و به قالبهاي فرورفته در ديوارهاي انتهايي متصل ميشوند .قالب ها بايد در وضعيتي
نصب شوند كه شناورهاي دو ديواره انتهايي روي سطح آب قرار گيرند .بر روي هر يك از طناب ها شناورهايي پشت سر هم نصب ميشوند .قطر اين
شناورها حداقل  18سانتيمتر و حداكثر  15سانتيمتر است.
 5-1-13-2در استخرهايي كه  0باند دارند رنگ طنابهاي باند به شرح زير خواهد بود:
-

دو طناب سبز براي باندهاي  1و 0

-

چهار طناب آبي رنگ براي باندهاي  6 ،3 ،2و 7

-

سه طناب زرد رنگ براي باندهاي  4و 5

 5-1-13-3در استخرهايي كه  18باند دارند رنگ طنابها به شرح زير خواهند بود:
-

دو طناب سبز براي باندهاي صفر و 9

-

شش طناب آبي رنگ براي باندهاي  7 ،6 ،3 ،2 ،1و 0

-

سه طناب زرد رنگ براي باندهاي  4و 5

 5-1-13-4شناورهايي كه در  5متر انتهايي هر طرف قرار مي گيرند بايد به رنگ قرمز باشند.
 5-1-13-5بين هر يك از باندها نبايد بيش از يك طناب وجود داشته باشد .طناب ها بايد كامالً كشيده باشند.
 5-1-13-6در فاصله  15متري هر يك از ديواره هاي انتهايي ،رنگ شناورها بايد متمايز با رنگ ساير شناورها باشند.
 5-1-13-7در استخرهاي  58متر ،شناورهايي كه در  25متري قرار گرفته اند بايد رنگ متمايز داشته باشند.
 5-1-13-0در محل استارت و دور زدن ،شماره باند (از يك جنس نرم) را مي توان بر روي طناب هاي باند نصب نمود.
 5-1-14سكوي استارت
 5-1-14-1سكو بايد ثابت باشد و حالت فنري نداشته باشد.
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 5-1-14-2ارتفاع سكو از سطح آب بايد  58-75سانتيمتر باشد.
 5-1-14-3ابعاد سكو نبايد از  58× 58سانتيمتر كم تر باشد و سطح سكو نبايد لغزنده باشد.
 5-1-14-4شيب سكو نبايد بيش از  18درجه باشد .سكوي استارت امكان داشتن يك صفحه پشتي قابل تنظيم را دارد .از سكوي استارت كرال
پشت قابل تنظيم نيز مي توان استفاده كرد.
 5-1-14-5سكوي استارت بايد طوري ساخته شده باشد كه شناگر بتواند در استارت فوروارد از جلو و پهلو سكو را بگيرد .توصيه ميشود چنانچه
ضخامت سكو بيش از چهار سانتيمتر است دستگيره هاي طرفين حداقل  18سانتيمتر پهنا داشته باشند و چنانچه قسمت جلو تا  3سانتيمتري سطح
سكو ادامه يافته پهناي آن  48سانتيمتر باشد.
 5-1-14-6براي استارت فوروارد ممكن است دستگيره ها در طرفين سكو نصب شوند.
 5-1-14-7براي استارت كرال پشت ،دستگيره ها بايد در فاصله  38-68سانتيمتري باالي سطح آب به هر دو حالت افقي و عمودي نصب شوند.
اين دستگيره ها بايد با سطح ديواره هاي انتهايي موازي باشند و نبايد از ديواره هاي انتهايي فراتر بروند.
 5-1-14-0تخته هاي الكترونيكي  Read-out boardsرا مي توان در زير سكوي استارت نصب نمود .استفاده از فالش ممنوع است و در
استارت كرال پشت اشكال نبايد حركت داشته باشند.
 5-1-14-9شماره گزاري -هر يك از سكوهاي استارت بايد در هر چهار طرف شماره داشته باشند و شماره ها به وضوح ديده شوند .در استخرهايي
كه  0باند دارند ،باند شماره  ، 1وقتي از سمت استارت به استخر نگاه مي كنيم ،بايد در سمت راست قرار داشته باشد .مسابقات  58متر از اين مورد
استثناء ميباشد زيرا ممكن است از سمت مخالف استارت زده شوند .در استخرهاي  18باند ،وقتي از سمت استارت به استخر نگاه مي كنيم ،باند
شماره صفر بايد در سمت راست قرار داشته باشد ولي در مسابقات  58متر ممكن است استثنائاً مسابقه از سمت مخالف استارت زده شود .تخته هاي
لمسي را مي توان در قسمت باالي تخته شماره گزاري نمود.
 5-2-7-18جاپايي كرال پشت
از جاپايي كرال پشت به شكل زير استفاده مي شود:
-

جاپايي تا  4سانتي متر باال و پائين سطح آب قابل تنظيم باشد.

-

حداقل طول جاپايي  65سانتي متر باشد.

-

ارتفاع آن  0سانتي متر ،عرض  2سانتي متر و شيب آن  18درجه باشد.

 5-1-15نشان دهنده هاي چرخش در كرال پشت
 5-2-25-2طناب هاي پرچم زده شده با ارتفاع حداقل  1/0متر و حداكثر  2/5متر باالتر از سطح آب ،از پايه هاي ثابت كه در فواصل  5متري
دو ديواره انتهايي قرار دارند ،از يك سوي استخر به سوي ديگر آن كشيده ميشوند .عاليم مشخص در دو طرف استخر و در صورت
امكان بر روي هر يك از طناب هاي باند ( ،)Laneدر فاصله  15متري هر يك از ديواره هاي انتهايي نصب ميشوند.
5-1-15-2

رنگ عاليم دور زدن در كرال پشت بايد با رنگ سقف يا آسمان مغايرت داشته باشند.
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 5-1-16طناب استارت اشتباه بايد در ارتفاع حداقل 1/2متر باالتر از سطح آب از يك سوي استخر به سوي ديگر آن كشيده شده باشد .اين طناب بر
روي نگهدارنده هاي ثابت كه  15متر جلوتر از محل استارت قرار دارند قرار ميگيرد .در محل اتصال طناب به نگهدارنده ثابت بايد از مكانيزم
رها سازي سريع استفاده شده باشد .وقتي طناب رها ميشود بايد كليه باندها را به نحو مطلوب تحت پوشش قرار دهد.
 5-1-17دماي آب و ميزان تالطم آن
دماي آب بايد  25-20درجه سانتيگراد باشد.
در طول مسابقه سطح آب بايد ثابت نگهداشته شود و حركت قابل مالحظه اي نداشته باشد.
به منظور رعايت مقررات بهداشتي ،در بسياري از كشورها ،جريان ورودي و خروجي آب بالمانع است ،مشروط بر اينكه جريان آب چشمگير نباشد يا
باعث تالطم آب نشود.


در استخرهاي  58متري بين  228تا  258متر مكعب



در استخرهاي  33/338متري  158تا  108متر مكعب



در استخرهاي  25متري  128تا  158متر مكعب

در چنين درجه اي تالطم آب بايد بصورتي باشد كه اثرات جانبي موج ايجاد ننمايد.
 5-1-10نور پردازي -شدت نور در باالي سكوهاي استارت و در محل دور زدن نبايد از  600 Luxكمتر باشد.
 5-1-19عاليم باند ( )Laneبايد تيره رنگ و متناقض با رنگ زمينه باشند .اين عاليم در كف استخر و در مركز هر باند نصب ميشوند.
عرض :حداقل  28و حداكثر  38سانتيمتر
طول :در استخرهاي  58متر طول عالئم باند  46متر و در استخرهاي  25متر طول عالئم  21متر است.
خط هر باند بايد تا  2متر مانده به ديواره انتهايي ادامه يابد و انتهاي اين خط به صورت صليب و به طول  1متر ميباشد و پهناي صليب برابر با
پهناي خط باند ( ) Lane Lineخواهد بود .اين خطوط از لبه (جدول) تا كف استخر نبايد بريدگي داشته باشند .يك خط صليبي شكل به طول 58
سانتيمتر بايد در  38سانتيمتري پايين تر از سطح آب نصب شود (اندازه گيري از مركز خط صليبي شكل انجام ميشود)
در استخرهاي  58متري كه پس از اول ژانويه  2886ساخته شده اند خطوط ضربدري (  58 )CROSS LINEسانتيمتري بايد در  15متر مانده به
ديواره انتهايي استخر قرار گيرند .پس از اكتبر  2813اين اين اندازه از انتهاي ديواره استخر تا نقطه مركزي خط ضربدري محاسبه شود.
 5-2-02تاقك ها ()Bulkheads
 5-1-28-1وقتي از تاقك به عنوان ديواره انتهايي استفاده مي شود ،اين تيغه بايد در كل عرض مسير ادامه يابد و سطح آن صاف ،محكم و غير
لغزنده باشد و به صورت عمودي قرار گيرد .ممكن است تخته هاي لمسي بر روي اين تاقك ها نصب شوند .تخته هاي لمسي از حداقل 08
سانتيمتري زير سطح آب تا  38سانتيمتري باالي سطح آب ادامه مي يابند و نبايد در آنها شكاف هايي وجود داشته باشد كه براي دست ،پا و يا
انگشتان شناگران خطري ايجاد نمايد .تاقك ها بايد طوري طراحي شوند كه داوران بتوانند در امتداد آنها به راحتي حركت نمايند و حركت اين افراد
در امتداد تاقك ها باعث تالطم يا جريان قابل مالحظه آب نشود.
 5-0استخرهاي استاندارد شناي پارالمپيك
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طول استخر ،حد فاصل بين تخته هاي لمسي بايد  58متر باشد ولي در مسابقات قهرماني جهان دور كوتاه فاصله بين تخته هاي لمسي  AOEبايد
 25متر باشد.
 5-2-1نوسان ابعاد -به بند  5-2-2مراجعه شود.
 5-2-2عرض استخر 25 -متر
 5-2-3عمق -حداقل  2متر (ترجيحاً  3متر)
 5-2-4ديواره ها -به بند  5-2-4مراجعه شود.
 5-2-5استخرها بايد در هر دو طرف ديوارهاي داراي آبريز داشته باشند.
 5-2-6تعداد باندها ( – )Lanesحداقل  0باند براي مسابقات قهرماني جهان و  18باند براي بازيهاي پارالمپيك
 5-2-7هر باند بايد  2/5متر پهنا داشته باشد و در قسمت خارجي باندهاي  1و  0دو محدوده هر يك به عرض  2/5متر در نظر گرفته شده باشد .اين
دو محدوده بوسيله طناب هاي باندهاي  1و  0از اين دو باند جدا ميشود .اگر استخر  18باند داشته باشد اين مورد درباره باندهاي صفر و  9صدق
ميكند.
در مسابقات قهرماني جهان يك رشته طناب فضاي خطوط  8تا  9را از يكديگر مجزا مي نمايد.
 5-2-0طناب هاي باند ( )Lane Ropesبه ماده  5-1-13مراجعه شود.
 5-2-9سكوهاي استارت -به ماده  5-1-14مراجعه شود با اين تفاوت كه سكو بايد حداقل  58سانتيمتر عرض و  68سانتيمتر طول داشته باشد و
سطح آن با مواد غير لغزنده پوشانده شده باشد ،تجهيزات كنترل استارت اشتباه بايد نصب شوند.
 5-2-18شماره گذاري -به بند  5-1-14-9مراجعه شود.
 5-2-11عاليم دور زدن در كرال پشت – به ماده  5-1-15مراجعه شود .طناب هاي پرچم دار بايد  1/0متر باالتر از سطح آب نصب شوند .پرچم ها
بايد بر روي طناب ثابت شده باشند .پرچم ها مثلثي شكل هستند و قسمتي كه روي طناب قرار ميگيرد  28سانتيمتر است و دو ضلع ديگر مثلث 48
سانتيمتر هستند .فاصله بين هر يك از پرچم ها بايد  25سانتيمتر باشد .نصب عاليم بر روي پرچم ها بال مانع است ،مشروط بر اينكه شناي IPC
قبالً آنها را تأييد كرده باشد.
 5-2-12طناب استارت اشتباه -به بند  5-2-9مراجعه شود.
 5-2-13دماي آب – به بند  5-2-18مراجعه شود.
 5-2-14نورپردازي – شدت نور بر روي تمامي استخر نبايد از  1500 Luxكمتر باشد.
 5-2-15عاليم باند ( – )Lane markingsبه بند  5-1-19مراجعه شود .فاصله بين نقاط مركزي هر يك از باندها از يكديگر بايد  2/5متر باشد.
 5-2-16چنانچه استخرهاي شنا و شيرجه در يك محدوده قرار داشته باشند ،فاصله بين آنها نبايد كمتر از  5متر باشد.
 5-3تجهيزات زمان سنجي اتوماتيك ()AOE
 5-3-1در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه بايد تجهيزات زمان سنجي اتوماتيك مورد تأييد فراهم شوند و مورد استفاده قرار گيرند.
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 5-3-2دستگاه هاي زمان سنجي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك زمان هر شناگر را اندازه گيري ميكنند و رده بندي او در مسابقه را مشخص مي
نمايند .زمان شناگر تا دو رقم اعشار (صدم ثانيه) اندازه گيري مي شود تجهيزات نصب شده نبايد با استارت و دور زدن شناگران يا عملكرد سيستم سر
زير تداخل داشته باشند.
 5-3-3تجهيزات زمان سنجي مورد استفاده بايد ويژگي هاي زير را دارا باشند:
 5-3-3-1بوسيله استارتر فعال شوند.
 5-3-3-2بر روي سطوح خارجي استخر (كناره هاي استخر) سيم كشي باز نداشته باشند.
 5-3-3-3قابليت نمايش كليه اطالعات ثبت شده براي هر يك از باندها با مشخص نمودن باند و رده شناگر را دارا باشند
 5-3-3-4امكان قرائت آسان ركورد هر يك از شناگران را به صورت ديجيتال فراهم نمايند.

 5-3-4ادوات استارت
 5-3-4-1استارتر بايد براي صدور فرامين شفاهي ،ميكروفون در اختيار داشته باشد.
 5-3-4-2ميكروفون و سيگنال استارت بايد به بلند گوهايي كه در هر يك از بلوك هاي استارت نصب شده اند متصل باشند تا همه شناگران بتوانند
فرامين شفاهي و عاليم استارت را هم زمان و با كيفيت يكسان بشنوند.
 5-3-4-3چراغ استارت براي شناگران ناشنوا -چراغ را بايد بتوان به كنار سكوي شناگر ناشنوا يا كم شنوا منتقل نموده آن را در محل مناسب براي
شناگر نصب نمود .اين چراغ بايد در معرض ديد داور و استارتر قرار داشته باشد.
 5-3-5تخته هاي لمسي
 5-3-5-1تخته هاي لمسي بايد حداقل  2/4متر پهنا و  98سانتيمتر ارتفاع داشته باشند .ضخامت اين تخته ها نبايد از  1سانتيمتر  8/2±ميليمتر
بيشتر باشد 38 .سانتيمتر تخته بايد باالي سطح آب و  68سانتيمتر آن پايين تر از سطح آب قرار گيرد .تجهيزات هر باند بايد مستقل نصب شده باشد
تا بتوان آن را جداگانه كنترل نمود .سطح تخته بايد به رنگ روشن باشد و عاليم مصوبه خطوط براي ديواره هاي پاياني بر روي آن ترسيم شده
باشند .
 5-3-5-2نصب -تخته هاي لمسي بايد در مركز هر باند به طور ثابت نصب شوند .ممكن است تخته ها قابل حمل باشند تا وقتي مسابقه برگزار
نميشود ،مسئولين استخر بتوانند آنها را جمعآوري نمايند.
 5-3-5-3حساسيت -حساسيت تخته ها بايد به گونه اي باشد كه با جريان يا تالطم آب فعال نشوند ولي با تماس جزئي دست فعال شوند .تخته ها
بايد در قسمت فوقاني حساس باشند.
 5-3-5-4عالئم -عالئم روي تخته ها بايد هماهنگ با عالئم موجود استخر باشند و بر روي آنها انطباق يابند .پيرامون و لبه هاي تخته ها بايد با
يك نوار سياه رنگ به عرض  2/5ميليمتر مشخص شده باشند.
 5-3-5-5ايمني  -تخته ها بايد فاقد لبه هاي تيز باشند و خطر برق گرفتگي نداشته باشد.
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 5-3-6مي توان از يك وسيله نيمه اتوماتيك به عنوان پشتيبان براي وسيله داوري اتوماتيك استفاده كرد .يك ناظر دورهاي برگشت مي تواند
مسئول يكي از دكمه ها باشد.
 5-3-7براي نصب تجهيزات زمان سنجي اتوماتيك ( ، ) AOEحداقل امكانات ذيل بايد فراهم شوند:
 5-3-7-1پرينت كامپيوتري كليه اطالعات كه مي توان در مسابقات بعدي آن ها را مجدداٌٌٌ توليد نمود.
 5 -3 -7-2تابلوهاي قرائت نتايج براي تماشاچيان
 5-3-7-3داوري مبادله امدادي با محاسبه يك صدم ثانيه .وقتي از سيستم ضبط زمان ويدئويي اورهد استفاده مي شود ،اين تجهيزات مكمل هاي
سيستم هاي اتوماتيك مبادله امدادي محسوب خواهند شد.
 5-3-7-4دورشمار خودكار ( ) Automatic Lap Counter
 5-3-7-5قرائت اسپيليت ( ) Readout of Splits
 5-3-7-6خالصه هاي رايانه اي
 5-3-7-7اصالح لمس اشتباه
 5-3-7-0امكان استفاده از باطري هاي قابل شارژ خودكار
 5-3-0براي مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه  IPCملزومات زير نيز ضروري هستند:
 5-3-0-1تابلو اطالعات تماشاگران بايد حداقل  12سطر و در هر سطر تعداد  32كاراكتر حرفي يا عددي داشته باشد و هر كاراكتر ( رقم يا حرف )
بايد  368ميليمتر ارتفاع داشته باشد .هر خط-ماتريس تابلو امتيازات بايد از قابليت حركت باال و پايين و چشمك زدن برخوردار باشد و هر يك از
ماتريس هاي تابلوي امتيازات قابليت برنامه ريزي داشته باشند و بتوانند انيميشن را نمايش دهند .تابلو بايد حداقل  7/5متر پهنا و  4/5متر ارتفاع
داشته باشد.
 5-3-0-2مركز كنترل تهويه بايد وجود داشته باشد .ابعاد اين مركز كنترل بايد حداقل  6متر ×  3متر باشد و در فاصله  3-5متري ديواره پايان قرار
گيرد .مركز تهويه نبايد مانع ديد در خط پايان شود .در حين مسابقه ،داور بايد به راحتي به مركز كنترل تهويه دسترسي داشته باشد .در ساير مواقع
اين مركز كنترل بايد قابليت حفاظتي داشته باشد.
 5-3-0-3سيستم زماني ويدئويي اورهد

خدمات پزشكي و مبارزه با دوپينگ
 5-4مبارزه با دوپينگ
 5-4-1آيين نامه مبارزه با دوپينگ IPC
آيين نامه مبارزه با دوپينگ  ( IPCكتاب راهنماي  IPCبخش  2فصل  ) 1-2در مسابقات  IPCو مسابقات مصوبه مورد استفاده قرار مي گيرد.
 5-4-2ضرورت هاي مبارزه با دوپينگ در مسابقات شناي مصوبه IPC
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در مسابقات مصوبه  ، IPCقوانين و مقررات فدراسيون ورزشي ذيربط در مورد ورزشكاران معلول شركت كننده در مسابقات شناي مصوبه IPC
اعمال مي گردد .اين قوانين بايد با قوانين سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ (  ) WADAهماهنگي داشته باشد.
 5-4-3ضرورت هاي مبارزه با دوپينگ قوانين شايستگي در IPC
كليه شناگراني كه گواهينامه شناي  IPCدريافت كرده اند قوانين شايستگي را امضاء كرده اند و تعهد نموده اند كه از داروها و روش هاي ممنوعه
مندرج در آيين نامه مبارزه با دوپينگ  IPCاستفاده نخواهند كرد.
 5-5خدمات پزشكي
 5-5-1خدمات پزشكي مسابقات
به استثناء بخش هاي مربوط به مبارزه با دوپينگ  ،مقررات مندرج در قوانين پزشكي  ، FINAدر مسابقات مصوبه شناي  IPCاعمال مي شوند.
 5-5-2مسئول پزشكي
در همه مسابقات ،يك نفر به نام مسئول پزشكي منصوب مي گردد.
 5-5-3اقدام تعمدي براي ايجاد رفلكس هاي غير ارادي (  ) Autonomic Dysreflexiaدر مسابقات مصوبه شناي  IPCممنوع است .نقطه
نظر  IPCدر ارتباط با رفلكس هاي غير ارادي ( كتاب راهنماي  IPCبخش  2فصل  ) 4-3در كليه مسابقات رسمي  IPCاعمال مي شوند.
استفاده از سايه بان و يا اتاقك ضد آفتاب در استخر شنا و همه جايگاههاي رسمي مسابقات شناي  IPCممنوع است.
 5-5-4آزمايش الكتيت خون ( ) Blood Lactate Testing
چنانچه كشوري بخواهد در مسابقات  IPCاز ورزشكارانش آزمايش الكتيت خون به عمل آيد ،بايد درخواست خود را كتباٌٌٌ تسليم شناي  IPCنمايد و
طبق پروتكل هاي تعيين شده از سوي شناي  IPCموضوع را پيگيري نمايد.
 5-5-4-1كميته برگزاري بايد طبق استانداردهاي تعيين شده در قوانين كشوري خود  ،نسبت به جمع آوري و دفع سرنگ و زباله هاي آلوده اقدام
نمايد.
چنانچه شناگري بخواهد با نوار پزشكي حفاظت كننده (جهت پوشش مواردي مانند زخم باز جاهاي دردناك مكان هاي بريده شده يا پوست هاي
حساس) به رقابت بپردازد ،بايد قبل از هر مسابقه يا از لحظه اي كه باند محافظ مورد نياز است ،از سر داور مسابقات درخواست مجوز نمايد .نقض اين
قانون ،اخراج ورزشكار و ممانعت از شركت او در ادامه مسابقات را باعث خواهد شد.
 5-5-6تائيد جنسيت
 5-5-6-1شناي  IPCهر گونه ابهامات مربوط به جنسيت ورزشكار را طبق " قوانين حاكم  IAAFبراي تائيد ورزشكاراني كه تحت بررسي
تعيين جنسيت براي شركت در مسابقات زنان هستند" در زمان آغاز مسابقات بررسي مي نمايد.
 5-5-6-2در زمان ارزيابي مجدد جنسي زنان در مقابل مردان ،شناي  IPCنيازمند در اختيار داشتن مستندات ذيل براي ارسال مدارك به مدير
علمي و پزشكي پيش از ثبت نام اوليه در مسابقات مردان است:
الف :مدارك كافي دال بر وضعيت حقوقي واقعي فرد به عنوان يك مرد
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ب :مدارك پزشكي بهمراه گواهي پزشكي كه در آن ارزيابي كامل جنسي ورزشكار به طور كامل انجام شده است .اين مدارك بايد داراي ليست
درمانهاي انجام شده در زمان اعالم درخواست و همينطور مستندات اخير مربوط به ميزان هورمون جنسي باشد.
 5-5-6-3در زمانيكه ابهامي در مورد جنسيت فرد مورد نظر شكل مي گيرد اين مسئله براي همه طرفها به طور خيلي محرمانه خواهد بود و اين
واقعيت كه ابهام ،سئوال و يا اعتراضي نسبت به جنسيت فرد مطرح است بايد محرمانه باقي بماند .در بهترين شكل ممكن از سوي  IPCاز هويت
ورزشكار مربوطه صيانت خواهد شد.
 5-5-6-4هر گاه جنسيت ورزشكاري از زن به مرد تغيير يابد؛ وضعيت قانوني ورزشكار در كشور محل سكونت بايد مرد باشد.
توجه ( )1اقدامات سنجش جنسيت نوعا شامل درمانهاي هورموني و ساير درمانهايي است كه طبق آئين نامه مبارزه با دوپينگ  IPCداشتن گواهي
معتبر  TUEبراي شركت ورزشكار در مسابقه را الزام مي داند .در برخي موارد بر اساس ماهيت  /و يا نسخه داروي تجويز شده ،براي كميته TUE
 IPCامكان تائيديه صدور  TUEميسر نمي باشد.
توجه ( )2شناي  IPCبراي تائيد جنسيت با صالحديد خود مي تواند درخواست اطالعات تكميلي نمايد.

 5-6ممنوعيت استعمال دخانيات
در كليه مسابقات استعمال دخانيات در حين مسابقه يا قبل از آن در هر نقطه از محل برگزاري مسابقات ممنوع است.
-6تعاريف
 6-2مرجع
ضمايري كه در متن انگليسي اين قوانين به كار برده شده براي هر دو جنسيت زن و مرد به كار برده شده است.
 6-0تركيب مسابقات شنا
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بخش ( جلسه ) :مسابقات مقدماتي يا مسابقه نهايي كه در يك ماده به صورت سري و پشت سر هم انجام مي گيرد.



مسابقه  ،مسابقات قهرماني  :چند روز مسابقه پشت سر هم كه براي دور هاي مقدماتي و نهايي برگزار مي گردد.

 6-3برنامه مسابقات
برنامه مسابقات ليستي از مواد به همراه روزهاي برگزاري است كه قرار است به ترتيب انجام گيرند.
 6-4اسناد فني
مستنداتي كه دربرگيرنده كليه استانداردهاي ورود ( ثبت نام ) و قوانين مسابقاتي است كه در كتابچه قوانين و مقررات شناي  ( IPCمانند شماره
ورزشكاران  / NPC /ماده  ،حداقل استاندارد انتخابي  ،ليست مواد و غيره ) درج نگرديده است.
 6-5چاپ و نشر نتايج رسمي
محل مشخص و مورد تاييد جهت ارسال نتايج رسمي توسط كميته برگزاري مسابقات و شناي  IPCمعرفي مي گردد .اين مكان در جلسه فني يا در
اسناد مربوط به مسابقات به اطالع عموم خواهد رسيد.
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 6-6انتشار كالس ورزشي و وضعيت آن
مكان يك محل مشخص و مورد تاييد جهت نمايش نتايج ارزيابي كالسبندي توسط سر كالسبند معرفي مي گردد.
 6-7آئين نامه موارد استثنايي
آئين نامه موارد استثنايي از سوي كالسبندان براي ورزشكاران اختصاص داده شده است و تنها براي راهنمايي داوران فني است .داوران فني براي
داوري بايد به قوانين و مقررات فني ورزشي استناد نمايند و نبايد به آئين نامه موارد استثنايي مراجعه نمايند.

52

