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 مقدمه

الزم االجراء است. کلیه مسائل مربوط به  IPCتیراندازی  مورد تايیدبرای تمامی مسابقات کمیته جهانی تیراندازی پارالمپیک اين قوانین و مقررات 

 است. IPC( منوط به شروط مندرج درکتابچه قوانین و مقررات IPC)شامل تیراندازی  پارالمپیکیو مديريت رشته های ورزشی  حاکمیت

 

 حاكميت

در کنار تمامی اقدامات، اين کمیته ( به عنوان فدراسیون بین المللی رشته ورزشی تیراندازی معلولین عمل می کند. IPCکمیته بین المللی پارالمپیک )

است.  مسئول برگزاری مسابقات بین المللی و تنظیم قوانین و مقررات مربوط به تیراندازی معلولین و همچنین اطمینان از اعمال صحیح اين قوانین

IPC  کمیته جهانی  "کلمه  بنابراينانجام داده و  "کمیته جهانی تیراندازی پارالمپیک"به عنوان فدراسیون بین المللی تحت نام مسئولیت هايش را

   است.  IPCدر اين قوانین و مقررات معادل همان  "تیراندازی پارالمپیک 

 



3 

 ISSFتاثير قوانين و مقررات فني ورزشي 

اين  .تغییر کرده باشد IPCالزم االجراء می باشد؛ مگر آن که آن قانون توسط تیراندازی در رشته تیراندازی معلولین  ISSFقوانین ورزشی آخرين 

و  IPCدر صورت هر گونه مغايرت و ضديت بین قوانین تیراندازی  .ودخوانده ش ISSFقوانین آخرين بايد همراه با  IPCو مقررات تیراندازی قوانین 

 در اينجا گنجانیده يا بازگو نمی شوند.  والزم االجرا بوده  ISSFقوانین  آخريندر صدر قرار می گیرد.  IPC, تیراندازی ISSFقوانین 

 می باشد. ISSFآخرين نسخه به معنای آخرين نسخه چاپی است که شامل توضیحات قوانین 

 IPCقوانین و مقررات کالسبندی تیراندازی 

 موجود می باشد.  IPCقسمتی الحاقی به اين قوانین بوده و در سايت تیراندازی  IPCاندازی قوانین و مقررات کالسبندی تیر

 

 در اين قوانين و مقررات احتماليتغييرات 

تغییری حاصل شود يا موضوعات مربوط به  ISSFلطفا توجه داشته باشید اين قوانین در هر زمانی قابل تغییر است ؛ به طور مثال چنانچه در قوانین 

 تشخیص دهد در جايی بايد تغییری به وجود آيد، در اين قوانین نیز تغییر داده می شود. IPCکالسبندی تغییر کند يا تیراندازی 

 

 چاپ قوانين و مقررات

ها، ورزشکاران، مسئولین و ديگر افرادی که به هر عنوان با  NPCمی باشند و برای استفاده  IPCتحت قوانین کپی رايت  IPCتمامی قوانین تیراندازی 

ارتباط رسمی دارند چاپ و منتشر شده است. ممکن است اين قوانین و مقررات بسته به نیاز قانونی برخی سازمان ها ترجمه يا دوباره  IPCتیراندازی 

.به هنگام نیاز به تفسیر هر قسمت از اين  خه ترجمه شده نیز می شوداز بین نرفته و اين حق شامل نس IPCچاپ گردد. در اين حالت حق کپی رايت 

 قوانین، نسخه انگلیسی آن مرجع تفسیر می باشد.
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 كلي قوانين – 0

 مواد مسابقات 0-0

 به شرح ذيل می باشد: IPCمواد مورد تايید تیراندازی  1-1-1

 
 

 مسابقات موادو برنامه  7-0

 سطوح مسابقات  0-7-0

 باشد: به شرح ذيل می IPCمسابقات مصوب تیراندازی سطوح مختلف  1-1-2-1

 IPCتیراندازی ی های پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان بازی سطح سه

  IPC مصوبمسابقات  سطح دو

 منطقه ای  بازی های, گرند پری و جهانیهای جام 

  IPCتیراندازی  مورد تايیدمسابقات  سطح يک

 IPCمورد تايید تیراندازی المللی  مسابقات بین

اين قوانین مراجعه طرز تعیین مسابقات در ضمیمه يک برای اطالع از جزيیات کامل جهت هر يک از سطوح مسابقات مورد تايید، به  2-1-2-1

 فرمايید.

 برنامه برگزاری مواد 2-2-1



5 

 به شرح ذيل می باشد: IPCبرنامه های مسابقات مورد تايید تیراندازی 

 
 

 در راهنمای انتخاب ورزشکاران در هر مسابقه تايید می گردد.برنامه مواد در بازی های پارالمپیک و بازی های منطقه ای  2-2-2-1

 

 مسابقهبرگزاري ساليانه دور  3-0

 ريزی خواهد شد: شرح ذيل برنامهه ببرگزاری دور  1-3-1

 دوره مسابقه

 سالیانه، چنانچه نیاز باشد مصوبمسابقات  سطح يک

 سالیانه جام جهانی سطح دو

  بازی در سال ششحداکثر 

 .اولويت برگزاری به مسابقات جام جهانی داده می شود 

 گرند پری

 هر چهار سال بازی های منطقه ای 

 هر چهار سال  یکلمپپارا هایبازی  سطح سه

 سال دوهر  )تفنگ و تپانچه( قهرمانی جهان

 هر سال قهرمانی جهان )تفنگ ساچمه زنی(

 هر دو سال  قهرمانی منطقه

 

 ميزباني مسابقات 4-0

 مراجعه نمايید. 3و  2برای مرور شرايط میزبانی مسابقات سطح يک و دو, به ضمائم  1-4-1

جهت آگاهی از مراحل و حداقل شرايط مورد نیاز برای برگزاری مسابقات قهرمانی جهان، به همراه بسته اطالعاتی و مدارك مورد نیاز  2-4-1

 مراجعه فرمايید. IPCمیزبانی، به سايت رسمی تیراندازی 

 کمیته برگزاری مسابقات )کشور میزبان( 3-4-1

 ن مسئول برگزاری يک مسابقه است.يک کمیته برگزاری کشوری، سازما 1-3-4-1

 است. IPCخود باشد و ساختار آن منوط به تايید تیراندازی  NPCاين کمیته برگزاری بايد مورد تايید رسمی  2-3-4-1
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سبندی ، مسئول اصلی برگزاری مسابقه از قبیل هماهنگی برنامه برگزاری مواد، هماهنگی کالIPCکمیته برگزاری با همکاری تیراندازی  3-3-4-1

 ورزشکاران و کلیه مسايل مربوط به تجهیزات فنی و نصب آن ها قبل و در طی مسابقات می باشد.

 ارسال درخواست میزبانی 4-4-1

فرم های درخواست میزبانی ) مسابقات سطح يک و دو( و بسته اطالعات میزبانی )مسابقات سطح سه( بر روی سايت رسمی تیراندازی  1-4-4-1

IPC  .موجود است 

 برای درخواست میزبانی يک مسابقه مورد تايید, کمیته برگزاری بايد فرم درخواست را بر اساس تاريخ های ذيل ارسال نمايد: 2-4-4-1

 آخرين مهلت ارسال درخواست میزبانی سطح مسابقه

 فرم های اصلی میزبانی ارسال درخواست تمايل به میزبانی

 ماه 6 ماه IPC 8مسابقات مورد تايید  سطح يک

 ماه 12 ماه 18 جام های جهانی و گرند پری سطح دو

 ماه 24 ماه 31 قهرمانی جهان سطح سه

 

 مرور خواهد شد. IPCتمامی درخواست ها توسط تیراندازی  3-4-4-1

 نظر خود درباره نتیجه درخواست را مکتوب به درخواست کننده اعالم خواهد کرد. IPCالف( تیراندازی 

 ب( چنانچه درخواستی مورد قبول واقع شود, کمیته برگزاری بايد شرايط و مقررات میزبانی را بپذيرد.

 مديريت مسابقات 5-4-1

 ا مديريت و برگزار نمايد.تواند مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات سطح دو ر می IPCتیراندازی  1-5-4-1

 برای تمامی مسابقات مصوب خود اين قوانین و مقررات را مديريت کرده و الزم االجراء می داند. IPCتیراندازی  2-5-4-1

بهه داوران يها سهاير مسهئولین      ISSFبايد دارای اختیارات در زمینه تمامی موضوعاتی باشد که بر اساس اين قوانین و قوانین  IPCتیراندازی  3-5-4-1

 اشد. تفويض نشده و بايد از حق به تعويق انداختن برگزاری مواد و ارائه رهنمودهای منطبق با اين قوانین برای برگزاری هر مسابقه برخوردار ب

 

 ثبت نام در مسابقات 5-1

خود ثبت نام شده و سپس بهه   NPCوسط سازمان مورد تايید يا ت NPCجهت شرکت در يک مسابقه مورد تايید، تمامی ورزشکاران بايد توسط  1-5-1

 قرار گیرند. IPCتايید نهايی تیراندازی 

خود ثبت نام گردند. پايهان مهلهت    NPCکلیه شرکت کنندگان در يک مسابقه بايد تا تاريخ مشخص شده در بسته اطالعاتی مسابقات، توسط  2-5-1

 می باشد. کزیروپای مرثبت نام، نیمه شب روز مقرر به وقت ا

 مسابقات( بايد شامل:  3و  2ثبت نام بر اساس تعداد )در سطوح  1-2-5-1

a) تعداد کل ورزشکاران و همراهان شرکت کننده، و 

b)  تعداد ماده های تیمی و انفرادی کهNPC .می خواهد شرکت نمايد 

 ثبت نام نهايی بر اساس نام بايد شامل:  2-2-5-1

a)  ورزشکاران شرکت کننده در مسابقهوارد کردن اطالعات کامل 

b) تايید ماده های ورزشکاران تیمی و انفرادی به همراه نام ورزشکاران 

c) تايید اطالعات فردی همراهان شرکت کننده 

d) ديگر اطالعات مورد نیاز مسابقات شامل رزرو هتل، حمل و نقل و اطالعات اسلحه ها 

 اطالعاتی همان مسابقه درج می شود. شرايط انتخاب و استانداردهای ثبت نام در بسته 3-5-1

استاندارد حداقل ورودی )توضیح در ضمیمه يک( تا زمان برگزاری جلسه فنی رعايت شده و بهه طهور   يک ماده تنها زمانی برگزار می شود که  4-5-1

 طبیعی در لیست استارت هم منعکس شده باشد. 
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حذف کنهد و  بعد از اتمام ثبت نام بر اساس تعداد، اين حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که مواد غیر قابل برگزاری را  IPCتیراندازی  1-4-5-1

 خبر نمايد.  را در زمان معین از اين تصمیم با هاNPCو  بايد کمیته برگزاری

 حداکثر تعداد افراد ثبت نامی 5-5-1

ت لیست در هر ماده محاسبه می گردد. اين محاسبه بر اساس ظرفیت خط سالن مسابقه و جدول مسابقه در هر مسابقه، حداکثر تعداد استار 1-5-5-1

 است.

 مشروح تايید ورزشکار ثبت نام شده در مسابقات مصوب به شرح ذيل می باشد: 2-5-5-1

a) " منعی نداشته باشد، و ورزشکاری است که برای ورود به مرحله نهايی مسابقات و کسب رکورد و رنکینگ "تمامشرکت کننده 

b) " شرکت کنندهMQS"  ورزشکاری است که برای کسب امتیاز انتخابی جهت ثبت به عنوان" ( حداقل امتیاز انتخابیMQS)"  منعی نداشته

 باشد، اما نمی تواند به مسابقات نهايی راه يافته يا کسب سهمیه مستقیم کند، رکورد بزند و وارد رنکینگ شود.

 در هر يک از مسابقات مصوب به شرح ذيل می باشد: NPCحداکثر تعداد ثبت نام ورزشکار از يک  3-5-5-1

 حداکثر تعداد ثبت نام مسابقه

 MQSشرکت کننده دارای  شرکت کننده کامل

 کارآرايی ندارد نامحدود مسابقات مصوب سطح يک

 وابسته به مسابقه(نامحدود )گنجايش  هر ماده NPCنفر هر  4 جام جهانی و گرندپری سطح دو

 کارآرايی ندارد مندرج در بسته اطالعاتی بازی های منطقه ای

 مندرج در بسته اطالعاتی هر ماده NPCنفر هر  4 قهرمانی جهان سطح سه

 کارآرايی ندارد مندرج در بسته اطالعاتی بازی های پارالمپیک

 

مکاتبهه   IPCمربوطه بعد از تکمیل ثبت نام خود بايد با تیرانهدازی   NPCچنانچه بیش از چهار ورزشکار در يک ماده ثبت نام آنالين شود،  4-5-5-1

 است. "MQSرزشکار و"و کدام ورزشکار ثبت نام شده  "ورزشکار تمام"کرده و مشخص نمايد کدام ورزشکار ثبت نام شده 

موظهف   IPCبرسد، در اين مهورد تیرانهدازی    "MQSورزشکار  "چنانچه تعداد حداکثر لیست استارت به تعداد محدود شده ثبت نامی های  5-5-5-1

درست کند. سپس چنانچه ثبت نامی لغو گرديهد، از ورزشهکاران لیسهت     "لیست انتظار"می تواند يک های مربوطه اطالع داده و  NPCاست فورا به 

 به ترتیب اولويت استفاده خواهد شد. انتظار 

 مبالغ ثبت نام 6-5-1

 هزينه ثبت نام پايه 1-6-5-1

a) .کمیته برگزاری اين مبلغ را به عنوان يک مبلغ پايه از ورزشکاران و همراهان شرکت کننده اخذ می کند 

b) حاسبه می گردد.اين مبلغ توسط کمیته برگزاری و بر اساس هزينه تقريبی خدمات مسابقه به ازای هر نفر م 

 هزينه شرکت در مواد مسابقه )فقط مسابقات جام جهانی و گرندپری( 2-6-5-1

a)  تیراندازیIPC  عالوه بر هزينه ثبت نام پايه، در مسابقات سطح دو، يک هزينه مشخص، بابت شرکت ورزشکاران در مواد انفرادی و تیمی

 اخذ خواهد کرد.

b) :اين هزينه به شکل ذيل خواهد بود 

  يورو برای هر ورزشکار در هر ماده انفرادی 11مواد انفرادی: مبلغ 

  يورو برای هر تیم در هر ماده تیمی 21مواد تیمی: مبلغ 

هزينه ثبت نام پايه و هزينه ورودی به مواد مسابقه، توسط کمیته برگزاری تا تاريخ آخرين مهلت مشخص شده در بسته اطالعاتی اخذ  3-6-5-1

 می گردد.

 خواهد داد.  IPCروز بعد از اتمام مسابقات، به تیراندازی  31کمیته برگزاری هزينه ورودی به مواد مسابقه را تا حداکثر  4-6-5-1

 ثبت نام بعد از موعد مقرر 7-5-1
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سند(، فقط زمانی مورد تايید درخواست ثبت نام بعد از موعد مقرر )يعنی ثبت نام هايی که بعد از آخرين مهلت ثبت نام بر اساس نام می ر 1-7-5-1

  (. ISSFرسیده باشد )بر اساس قوانین  IPCتیراندازی ، به دست به مسابقات واقع می شوند که سه روز قبل از ورود رسمی تیم ها

مجوز ورود اسلحه( اگر مشخص شود چنین ثبت نام دير هنگام قابلیت پشتیبانی )مانند قابلیت تغییر جدول مسابقات، زمان کاقی برای اخذ  2-7-5-1

هزينه ديرکرد در ثبت نام مورد قبول واقع شود.  IPCرا دارد، اين ثبت نام پس از موعد مقرر می تواند بر اساس قوانین کمیته برگزاری و تیراندازی 

 اخذ خواهد شد. بوده که توسط کمیته برگزاری بابت هر ورزشکار دير ثبت نام شده يورو  51مبلغ 

 افراد ثبت نام شدهتغییر در  8-5-1

جايگزينی ورزشکار فقط در ماده ای که جايگزينی انجام شده، مورد قبول بوده و دلیل آن می تواند تنها جراحت يا داليل پزشکی باشد و  1-8-5-1

نی ورزشکار خود هستند، هايی که خواستار جايگزيNPCبا مشورت کمیته برگزاری، تنها مرجع تصمیم گیری نهايی در اين زمینه است.  IPCتیراندازی 

 ارسال نمايند. IPCتقن خود را برای تصويب به تیراندازی ممدارك پزشکی  بايد

دقیقه قبل از شروع آن  31در يک ماده تیمی، جايگزينی يک ورزشکار با ورزشکاری ديگر که در آن ماده انفرادی قبال ثبت نام کرده، تا  2-8-5-1

به وجود نیايد ) به طور مثال: اگر بیش  ISSFهیچ تداخلی در شروط قوانین (، به اين شرط که ISSFماده تیمی امکان پذير می باشد )بر اساس قوانین 

( دارد در مسابقات تیمی استفاده می شود، بنابراين اعضاء تیم بايد به طور مساوی در دورها تقسیم شوند و لیست استارت ها در relayاز يک دور )

 روز قبل از تمرين آن ماده تیمی چاپ شده و توزيع گردد(.بعدازظهر  4خطوط آتش و در دورها، بايد تا قبل از ساعت 

 ابقاتقوانین لغو مس 9-5-1

 و بايد به آن تاسی کرد.قوانین و تاريخ ها لغو يک مسابقه در بسته اطالعاتی برگزاری آن مسابقه نوشته می شود  1-9-5-1

 کنسل کند، بايد هزينه های مالی آن را تقبل نمايد. ،هر تیمی که ثبت نام ها و رزروهای خود را بعد از تاريخ های مشخص شده برای لغو 2-9-5-1

 صالحیت ورزشکاران )شرايط ورزشکاران(  11-5-1

 ورزشکاران برای واجد شرايط بودن جهت شرکت در يک مسابقه بايد: 1-11-5-1

a)  ملیت ورزشکار مطابق با قوانین ملیتیIPC  به کتابچه( باشدIPC )مراجعه نمايید 

b)  تا زمان ثبت نام نهايی، ورزشکاران ازIPC .مجوز شرکت در مسابقات آن سال را گرفته باشند 

c)  کارت شناسايی معتبر تیراندازیIPC  و کارت مجوز شرکت در مسابقه را داشته )تمام مدت مسابقه اين دو کارت بايد همراه ورزشکار

 باشد( و 

d) .دارای شرايط مندرج در بسته اطالعاتی و/يا راهنمای انتخاب آن مسابقه باشد 

 (MQS) متیازات انتخابیاحداقل  11-5-1

( را  MQS) ، حد نصاب استانداردو بازی های منطقه ای 3سطح  تمامی تیراندازان بايد برای بدست آوردن صالحیت شرکت در مسابقات 1-11-5-1

  می شود.منتشر  برای هر مسابقه در بسته اطالعاتیمشخص و  مسابقاتاين برای  IPCتوسط تیراندازی  امتیازات انتخابیکسب کنند. حداقل 

، نیازی به کسب حداقل نصاب ههای اسهتاندارد   IPCتیراندازی جام های جهانی، گرندپری يا مسابقات مصوب  جهت شرکت در مسابقات 2-11-5-1

(MQS.نیست ) 

 

 كالسبندي بين المللي 6-1

 شود. انجام می IPCو طبق قوانین و مقررات کالسبندی تیراندازی المللی قبل از آغاز مسابقه  کالسبندی بین 1-6-1

در  IPCقبل از مسابقه، لیستی از اسامی ورزشکارانی که بايد کالسبندی شوند به همراه محل و زمان کالسبندی تدوين می گردد. تیراندازی  2-6-1

 خواهد کرد. ها را از زمان کالسبندی شان مطلعNPCجلسات قبل از مسابقه، ورزشکاران و 

 جلسات قبل از مسابقه 2-0

 جلسه فنی 1-7-1

حضور نمايندگان کشورهای شرکت کننده و کمیته برگزاری مسابقات با نظارت نماينده فنی يا با  يدمسابقه، جلسه فنی باشروع هر قبل از  1-1-7-1

 .گرددتشکیل  سرداور
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 ساعت فاصله میان اتمام کالسبندی و شروع جلسه فنی فاصله باشد.  2نبايد کمتر از  2-1-7-1

 جلسه سرپرستان تیم ها 2-7-1

 دقیقا بعد از جلسه فنی، يک جلسه سرپرستان تیم ها بايد تشکیل شود. 1-2-7-1

و سرپرستان يا مربیان تیم است تا درباره موضوعات کلی فنی با هم صحبت  IPCجلسه سرپرستان يک جلسه غیر رسمی میان تیراندازی  2-2-7-1

 کنند )موضوعاتی که مشخصا به مسابقه مربوط نیست( و به سواالت پاسخ داده می شود.

 

 مشخص شدن شماره شروع 2-0

 ديده شود.زمانی مسابقات  در تمام لیست مسابقات و جدول گرديده وشماره استارت مسابقه بايد برای هر ورزشکار مشخص  1-8-1

مسئول چاپ و کمیته برگزاری و  IPCروی پیش سینه چاپ می گردد. مسئول تهیه اين شماره ها تیراندازی  های پیراهن ورزشکاران مارهش 2-8-1

 توزيع آن است.

چاپ می  Lکه می توانند از يک دستیار برای پر کردن اسلحه خود استفاده نمايند )روی پیش سینه اين ورزشکاران حرف  SH2ورزشکاران  3-8-1

 گردد(، برای اين دستیاران هم پیش سینه مخصوص در نظر گرفته شده است.

 باشد.   4 طرح و اندازه شماره شروع مسابقه بايد به شکل طرح ضمیمه 4-8-1

 نه بايد در تمامی مدت مسابقه روی لباس ورزشکار )و/يا دستیار کمکی اش( قابل رويت باشد.اين پیش سی 5-8-1

: شماره پیش سینه بايد پشت ورزشکار چسبانده شود )مگر آن که صندلی تیراندازی مورد A ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیاز  1-5-8-1

 پشت پشتی صندلی الصاق می گردد(.استفاده دارای پشتی باشد که در اين مورد شماره به 

: شماره پیش سینه بايد در پشت پشتی صندلی تیراندازی چسبانده شود )به طوری که نوار Cو  B ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیاز  2-5-8-1

 مشخص کننده بلندی صندلی را نپوشاند(.

انند. اين شماره ها بايد محکم به باال يا پايین لباس چسبانده شده )تا به راحتی لودرها: دستیاران کمکی بايد شماره را به پشت خود بچسب 3-5-8-1

 کنده نشوند(.

 .چنانچه شماره سینه ورزشکار )و/يا لودر( به او داده شده ولی در معرض ديد نیست، ورزشکار نمی تواند مسابقه را آغاز کرده يا ادامه دهد 6-8-1

 

 اعتراضات و استيناف فني 9-1

 خواهد شد. رسیدگی ISSFو قوانین  IPC قوانین تیراندازیطبق ، مندرج در اين قوانینتخلف از قوانین فنی به هر گونه  1-9-1

و با استفاده از فرم ها و مستندات رسمی تیراندازی  ISSFاساس قوانین  بايد بر ،های مربوط به موضوعات فنی تمامی اعتراضات و استیناف 2-9-1

IPC  .اين فرم ها و مستندات روی سايت رسمی تیراندازی  بررسی گردد(IPC ).موجود می باشد 

 بررسی گردد.  IPCهای مربوط به موضوعات کالسبندی، بايد بر اساس قوانین کالسبندی تیراندازی  تمامی اعتراضات و استیناف 3-9-1

 ماند. باقی می IPCاگر اعتراض يا استیناف پذيرفته نشد، مبلغ پرداختی نزد تیراندازی  4-9-1

 

 )اخراج( عدم صالحيت 01-0

اگر به داليل منطقی ذيل مجرم  جريمه شود، IPCمی تواند از طرف تیراندازی  تیم و يا هر کس ديگر عضوهر ورزشکار، همراه تیم،  1-11-1

 شناخته شود:

 و داوران در دوره کاری رسمی آنان، يامسئولین هر يک از اعضای کمیته، يا بی احترامی به سرپیچی از روح جوانمردانه  1-1-11-1

 .شود می برگزارکنندگان يک مسابقه ياالمللی  هر فدراسیون بین، IPCسازمان ، IPCباعث بی اعتباری تیراندازی ی که رفتارانجام هر  2-1-11-1

بررسی  IPCتیراندازی  توسط نماينده فنی "مورد به مورد" گفته نشده، بر اساس ISSFو موقعیت هايی که در اين قوانین و قوانین  شرايط 2-11-1

گرفته  IPCارجاع گرديده و تصمیمات بعدی با نظر و رای تیراندازی  IPCنتايج به دست آمده از بررسی های انجام شده، به دفتر تیراندازی  خواهد شد.

 می شود.
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در مسابقات حضور نداشته باشد، سرداور با همکاری سرکالسبند )در صورت حضور( وظیفه نماينده  IPCچنانچه نماينده فنی تیراندازی  1-2-11-1

    انجام خواهند داد. کمیته برگزاریدر صورت امکان با و  IPCفنی را با مشورت 

 

 دستورالعمل مربيان 11-1

 اگر داور خط اجازه دهد.نزديک شوند، شروع خط  بهتوانند در صورت درخواست تیرانداز  مربیان میدر يک مسابقه،  1-11-1

 فقط در زمان تمرين و قلق گیری، مربیان می توانند با خواست خود به خط نزديک شوند، اما بايد اجازه داور خط را داشته باشند. 1-1-11-1

 

 نتايج 07-0

 یروی کند. پ ISSFبايد از قوانین  IPCمراحل ثبت امتیاز برای تمامی مسابقات تیراندازی  1-12-1

 در مسابقه ای استفاده نشود: IPCچنانچه سیستم ثبت رسمی امتیاز و اهداف تیراندازی  2-12-1

 ارسال نمايد، و IPCروز پس از اتمام مسابقه، نتايج را به تیراندازی  7اين بر عهده کمیته برگزاری است که حداکثر  1-2-12-1

 )در فرمت اکسل( استفاده شود. IPCبرای اين کار بايد از فرم مخصوص الکترونیک تیراندازی  2-2-12-1

 کتابچه نتايج 3-2-12-1

و کمیته برگزاری آن  IPC(، تیراندازی RTSانتشار کتابچه نتايج بايد با هماهنگی مسئول فنی، ژوری نتايج، زمان بندی و امتیازدهی ) 4-2-12-1

 مسابقه باشد.

 بايد برای اين کار استفاده شود. IPCاز فرم مخصوص تیراندازی  5-2-12-1

 روز پس از اتمام مسابقات است. 2و حداکثر  IPCانتشار مکتوب کتابچه نتايج بر عهده تیراندازی  6-2-12-1

 

 رنكينگ ها 03-0

 برو در هر فصل بهترين ورزشکار را از نظر عملکرد در هر ماده را ثبت و ضبط می نمايد تا  ای رنکینگ های جهانی و منطقه IPCتیراندازی  1-13-1

 کند. و با توجه به رده بندی و نتیجه مسابقه آن ورزشکار مشخصاساس يک سیستم امتیاز دهی 

در لیست رنکینگ برای يک سال محاسبه  IPCرنکینگ ها بر پايه يک سیستم گردشی محاسبه می گردد. تمامی مسابقات تیراندازی  2-1-13-1

 می شود. بازی های پارالمپیک و قهرمانی جهانی برای دو سال در لیست رنکینگ باقی می مانند. رنکینگ گردشی تمامی مسابقات از يک سال پیش

 است(. 2117آوريل  15تا  2116ل آوري 16، امتیازات شامل مسابقات از  2117آوريل  15تا روز مورد نظر را شامل می شود )به طور مثال در 

فقط امتیازات و نتايج ورزشکارانی که مجوز شرکت در مسابقات آن سال را داشته و کالسبندی آنان تايید شده يا بازبینی است، در لیست  2-13-1

 رنکینگ محاسبه می شوند.

 امتیازات عملکرد 3-13-1

 ورزشکاران بر اساس عملکردشان، امتیاز عملکرد خود را می گیرند.بعد از اتمام مسابقات سطح دو و سطح سه،  1-3-13-1

 ورزشکاران بر اساس امتیازات عملکرد خود، به ترتیب نزولی رده بندی می شوند. 2-3-13-1

 يک مسابقه تعلق می گیرد. 8تیازات عملکرد تنها به ورزشکاران رده يک تا ام 3-3-13-1

 د نهايی نتايج مسابقه و محاسبه بر اساس گروه بندی ذيل تعلق می گیرد:امتیازات عملکرد بعد از تايی 4-3-13-1

a) نشان A  (: بر اساس رده بندی است که در دورهای انتخابی و فینال به دست می آيد.ای)امتیازات رده 

b) نشان B  مسابقات(: بر اساس سطح و مشخصه های مسابقه گروه بندی می شود.برتری )سطح 

c) نشان C اده)امتیازات نتايج انتخابی(: بر اساس امتیاز دور انتخابی يک ورزشکار، تقسیم بر رکورد جهانی )از اول ژانويه سال مسابقه( آن م 

 محاسبه می شود.
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 حالت گرد شده( منتشر می شود.اعشاری ) و به رقم  دو تامجموع امتیازات عملکرد بعد از محاسبه،  5-3-13-1

 اعتباردوره )مدت(  4-13-1

 دوره اعتبار امتیازات عملکرد های داده شده بر اساس سطح و مشخصه های يک مسابقه متغیر است: 1-4-13-1

 مدت اعتبار )بر اساس فصل( کد مسابقه

 PG 2 بازی های پارالمپیک

 WCH 2 مسابقات قهرمانی جهان

 RG 1 بازی های پارا منطقه ای )فقط برای رنکینگ های منطقه ای معتبر است(

 WC 1 جام جهانی

 GP 1 گرند پری

امتیازاتی که در بازی های پارالمپیکی و قهرمانی جهانی به دست می آيند از زمان مسابقه به مدت دو سال در سیستم رنکینگ معتبر  1-4-13-1

 هستند.

 سال در سیستم رنکینگ معتبر هستند.به دست می آيند، برای يک  3و سطح  2امتیازات عملکردی که در ديگر مسابقات سطح  2-4-13-1

 )امتیازات رده ای( A نشان 5-13-1

 مشخص می شود.بر اساس رده به دست آمده يک ورزشکار در دور انتخابی و فینال  Aاعطاء نشان  1-5-13-1

 ( اختصاص می يابد:A2( و دور نهايی )نشان A1بر اساس رده در دور انتخابی )نشان  Aنشان امتیاز  2-5-13-1

 (A2امتیاز دور نهايی ) (A1)امتیاز دور انتخابی  رده

 51 11 اولین رده

 41 11 دومین رده

 31 9 سومین رده

 21 8 چهارمین رده

 18 7 پنجمین رده

 16 6 ششمین رده

 14 5 هفتمین رده

 12 4 هشتمین رده

 ( به دست می آيد.A2به عالوه  A1از مجموع امتیازات رده بندی دور انتخابی و دور فینال )نشان های  Aنشان  3-5-13-1

( صفر گذاشته می A2در مسابقات غیر پارالمپیکی که دور فینال برگزار نمی شود، در زمان محاسبه رنکینگ، برای امتیاز رنکینگ فینال ) 4-5-13-1

 شود.

( A2را به دست آورد، اما در دور فینال شرکت نکرد، ، برای امتیاز رنکینگ فینال ) 8در دور انتخابی رده يک تا چنانچه يک ورزشکار  5-5-13-1

 صفر گذاشته می شود.

 )سطح برتری مسابقات( Bنشان  6-13-1

 ، بر اساس سطح برتری و شاخصه های مسابقات است.Bتخصیص نشان  1-6-13-1

 Bنشان  کد مسابقه

 PG 11 پارالمپیکبازی های 

 WCH 8 مسابقات قهرمانی جهان

 RG 6 بازی های پارامنطقه ای )فقط برای رنکینگ های منطقه ای معتبر است(

 WC 6 جام های جهانی
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 GP 4 گرند پری

 )امتیازات نتايج انتخابی( Cنشان  7-13-1

 )از اول ژانويه سال برگزاری مسابقه(ماده  نبر اساس نتیجه دور انتخابی ورزشکار تقسیم بر رکورد جهانی در آ Cتخصیص نشان  1-7-13-1

 برای هر دو رنکینگ جهانی و منطقه ای، رکورد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. 2-7-13-1

 محاسبه 8-13-1

    به دست می آيد.  Cنشان ضربدر  Bربدر نشان ض Aنشان امتیاز عملکرد در هر مسابقه از امتیازات  1-8-13-1

 

 ركوردها 04-0

 ثبت و منتشر می شود. IPCتیراندازی در  P1-P5و  R1-R9رکوردهای جوانان، منطقه ای و جهانی در ماده های  1-14-1

پارالمپیکی/منطقه ای در همان ماده های منطقه  هایرکوردهای بازی های پارالمپیک و بازی های پارامنطقه ای می تواند فقط در بازی  2-14-1

 ای منتشر گردد.

 برای ثبت رکورد معتبر هستند. 3و  2تنها امتیازات به دست آمده در مسابقات سطوح  3-14-1

 نماينده فنی بايد در آخر مسابقه فرم گزارش ثبت رکورد را جهت تايید و انتشار تحويل دهد. 4-14-1

 رکوردهای جوانان  5-14-1

 رکوردهای جوانان فقط در سطح رکورد جهانی ثبت می شود. 1-5-14-1

 سال داشته باشد. 21دسامبر سال برگزاری مسابقه، زير  31برای آن که رکوردهای جوانان معتبر باشند، ورزشکار مربوطه بايد تا  2-5-14-1

 مشخصات )تعريف( رکورد  6-14-1

 شده اند:تعريف  IPCتیراندازی انواع رکوردهای ذيل برای  1-6-14-1

 تعريف کد نوع رکورد

ماده های پارالمپیکی: رکوردی است که در فینال ماده مربوطه و فقط بر اساس نتايج  (WR a جديد رکورد جهانی

 فینال ثبت می شود.

b)  ماده های غیر پارالمپیکی: رکوردی است که در دور انتخابی آن ماده و فقط بر اساس

 نتايج دور انتخابی ثبت می گردد. 

 EWR مساوی

 WRJ جديد رکورد جهانی جوانان

 EWRJ مساوی

 )نام منطقه( جديد رکورد منطقه ای

 )نام منطقه( E مساوی

پارالمپیکی: رکوردی است که در دور نهايی آن ماده زده شده و فقط بر اساس مواد  (QR c جديد رکورد انتخابی

 نتايج دور انتخابی است.

d) .مواد غیر پارالمپیکی: در مواد غیر پارالمپیکی، هیچ رکورد انتخابی وجود ندارد 

 EQR مساوی

 QRJ جديد رکورد انتخابی جوانان

 EQRJ مساوی

 )نام منطقه( Q جديد انتخابی منطقه ای

 )نام منطقه( EQ مساوی

رکوردهای تیمی در مواد تیمی ثبت شده و از تلفیق امتیازات دور انتخابی سه عضو  (TR e جديد رکورد تیمی

 ETR مساوی تیم به دست می آيد.

می آيد و  رکورد های پارالمپیکی در فینال ماده مربوطه در بازی پارالمپیک به دست (PR f جديد رکورد پارالمپیکی

 EPR مساوی فقط نتايج دور فینال برای آن محاسبه می شود.

رکوردهای دور انتخابی پارالمپیکی در ماده مربوطه دور انتخابی بازی پارالمپیک زده  (PQR g جديدرکورد دور انتخابی 
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 می شود و فقط نتايج همین دور در آن محاسبه می شود. EPQR مساوی پارالمپیک

های  رکورد بازی

 پارامنطقه ای

رکوردهای اين بازی ها بر اساس نتايج فینال اين بازی ها به دست می آيد و فقط  (GR h جديد

 EGR مساوی نتايج همین دور نیز برای آن محسوب می گردد.

رکورد دور انتخابی 

بازی های پارامنطقه 

 ای

رکوردهای دور انتخابی اين بازی ها در دور انتخابی هر ماده مربوطه زده شده و فقط  (GQR i جديد

 بر اساس نتايج اين دور می باشد. 
 EGQR مساوی

 

 لباس و تجهيزات -7 

 ISSFمطابقت با قوانين پوشش  0-7

 تبعیت نمايند.  ISSFتمامی افراد به هنگام حضور در زمین بازی )حین مسابقات( و مراسم اعطاء مدال، بايد از قوانین و مقررات پوشش  1-1-2

 ذيل( 2-2، پوشش خود را تطبیق دهند. )مندرج در قانون  IPCهمچنین ورزشکاران بايد با الزامات مشخص شده در قوانین پوشش تیراندازی  2-1-2

 

 )ژاكت، شلوار و كفش( IPCالزامات مخصوص قوانين پوشش تيراندازي   7-7

 ژاکت های تیراندازی 1-2-2

حداکثر طول ژاکت تیرانداز در حالت نشسته نبايد بلندتر از پايین کشاله ران از جلو و پايین تر از بخش فوقانی نشیمن صندلی از عقب  1-1-2-2

 باشد. 

 گیری خواهد شد. تیراندازی ايستاده اندازهطول ژاکت در حالت  2-1-2-2

 

 ژاکت تیراندازی خود بنشیند.هر قسمت از ورزشکار نبايد در حین مسابقه بر روی  3-1-2-2

 استفاده نمايند. IPCبايد از ژاکت مخصوص تیراندازی  SH2و  SH1Cو  SH1Bورزشکاران تفنگ  4-1-2-2

 استفاده نمايند: ISSFدر موارد ذيل از ژاکت  ISSFمی توانند بر اساس قوانین  SH1Aورزشکاران تفنگ  5-1-2-2

 قانون استیل وضعیت

 اعمال می شود. ISSFمجاز است: قوانین پوشش ژاکت  ISSFتیراندازی مانند وضعیت  به زانو

 بسته باشد.مجاز است: فقط اولین دکمه باالی ژاکت می تواند  تیراندازی از روی صندلی تیراندازی

 اعمال می شود. ISSFمجاز است: قوانین پوشش ژاکت  ISSFتیراندازی مانند وضعیت  درازکش
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 مجاز است: فقط اولین دکمه باالی ژاکت می تواند بسته باشد. تیراندازی از روی صندلی تیراندازی

 اعمال می شود. ISSFمجاز است: قوانین پوشش ژاکت  تیراندازی از روی چارپايه بلند يا ايستاده آزاد ايستاده

 مجاز نیست ISSFپوشش ژاکت  تیراندازی از روی صندلی تیراندازی

 از هر ورزشکار به هنگام کنترل تجهیزات تايید می گردد. ISSFو يک ژاکت  IPCدر هر مسابقه حداکثر يک ژاکت تیراندازی  6-1-2-2

 ژاکت های بدون دکمه 7-1-2-2

a)  ژاکت حتی اگر دکمه ندارد، شکل آن بايد مطابق با قوانین تیراندازیIPC  ( 2-2-1-2و  2-2-1-1باشد )قانون 

b)  ،لبه روی هم آمده آن بايد به طور بصری توسط ژوری کنترل گردد.چنانچه ژاکتی به جای دکمه، زيپ داشت 

 شلوار تیراندازی 2-2-2

 مجاز نیست. SH2و تمامی ورزشکاران  SH1Cو  SH1Bرزشکاران استفاده از شلوار تیراندازی برای و 1-2-2-2

در حالت ايستاده از چارپايه بلند يا ايستاده آزاد يا در حالت زانو زده همان طور که در  SH1Aاستفاده از شلوار تیراندازی برای ورزشکاران  2-2-2-2

 در کتابچه قوانین آن گفته شده، مجاز می باشد.  ISSFوضعیت های 

ز شلوار او حالت درازکش،  (ورزشکارانی که از پروتز پايین تنه استفاده می کنند، می توانند در حالت زانو زده )از يک صندلی تیراندازی 3-2-2-2

 تیراندازی استفاده کنند، اگر:

a) نتوانند بدون درآوردن پروتز خود، شلوار تیراندازی را از تن به در آورند، و 

b)  هستند، زيپ شلوار و کمربند شلوار باز است.وقتی در حالت گیری خود 

 و پوشش های پا کفش  3-2-2

 کلیه افراد در حین مسابقه و در زمین بازی بايد کفش به پا داشته باشند.  1-3-2-2

مطابق نیستند، استفاده نمايد ) مانند  ISSFيک ورزشکار می تواند از کفش های ارتوپدی يا ديگر پوشش های پا که با قوانین و مقررات  2-3-2-2

 صندل(، در اين صورت بايد يک دلیل معتبر و موجه پزشکی وجود داشته باشد. 

a) شده و سپس بايد روی برگه کالسبندی و کارت مجوز شرکت او درج  چنین استثنائاتی بايد توسط گروه کالسبندی ارزيابی و تصمیم گیری

 گردد.

b)  .چنین پوششی در حین کنترل تجهیزات، از نظر ارتجاعی بودن تست نمی شود 

 

 

 

 تجهيزات 3-7

به تشخیص مسئولین هر چیزی که استفاده از باشد.  ISSFو  IPCاستفاده کنند که مطابق با قوانین تیراندازی  یتیراندازان فقط بايد از تجهیزات 1-3-2

 قدغن است.   مجاز شمرده نشده است،قوانین اين در يا باعث گردد تیرانداز به طور ناجوانمردانه از ديگران جلو بیفتد مسابقه 

 تهیه کلیه وسايل و تجهیزات مورد نیاز خود است.تیرانداز مسئول  2-3-2
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 مستقر شده باشد. و پشت خط آتش شکارورزشکاران و تجهیزات شان بايد در محل های مشخص شده در جايگاه تیراندازی هر ورز 3-3-2

 مجاز است. ISSFيک استثناء می توان برای استندهای استراحت تفنگ در نظر گرفت که طبق قوانین  1-3-3-2

بهیش از  خط مرکزی لوله سالح تیرانهداز نبايهد   برای ورزشکارانی که از صندلی تیراندازی استفاده می کنند )شامل چهار پايه بلند نمی شود(،  4-3-2

 .سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد 151

مجاز به اضافه نمودن يک ماده يا پارچه ای که امکان گرفتن )قرار گرفتن( بهتر دست ها بر روی تفنگ را بهبود می بخشد  SH2 ورزشکاران 5-3-2

 اماباشد.  و نیز روی صفحه قنداقه تفنگ برای افزايش قرار گرفتن آن روی پیراهن خود، می

 اين ماده بايد به گونه ای باشد که ورزشکار و تفنگ به راحتی حرکت داشته باشند. 1-5-3-2

 ، وتفنگ بايد در چارچوب ابعاد مشخص شده باقی بماند 2-5-3-2

 باشد. 2-3-1تايید آن مطابق با قانون  3-5-3-2

 

 كنترل تجهيزات 4-7

 ISSF، تجهیزات و پوشش ورزشکاران با قوانین و مقررات اطمینان يابی از مطابقت وسايلول سرپرستان و مربیان تیم ها به طور مساوی مسئ 1-4-2

 هستند. IPCو تیراندازی 

 کنترل خواهد شد. ISSFمطابق با قوانین  ISSFتجهیزات  2-4-2

 IPCتجهیزات مختص تیراندازی  3-4-2

 به شرح ذيل می باشد: IPCتجهیزات مختص تیراندازی  1-3-4-2

  برای بستن(باند )بند 

 پروتز 

 میز تیراندازی 

 )بلوك جبرانی )تخته کمکی 

  سانتیمتری 11بلوك 

 صندلی تیراندازی 

  استند کمکی تفنگSH2 

  تپانچهماده ابزار پر کردن در 

 ماشه تنظیم 

 ، مطابق با اين قوانین و مقررات خواهد بود.IPCکنترل تجهیزات مختص تیراندازی  2-3-4-2

و پوشش خود است، تا اين که مورد بازرسی رسمی و تايید قرار  IPCتیراندازی قبل از شروع هر مسابقه، ورزشکار مسئول ارائه تجهیزات  3-3-4-2

 گیرند. موارد ذيل بايد رعايت شود:

  مجوز شرکت خود را به همراه داشته باشد، وو کارت  کارت شناسايی ورزشکاریورزشکار بايد 

  ( بايد پس از تکمیل به امضاء طرفین مربوطه برسد. 5برگه کنترل تجهیزات )ضمیمه 
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قبل از شروع بازی، در همان خط تیراندازی، می تواند توسط مسئولین مسابقه هر يک از ورزشکاران  IPCتیراندازی تجهیزات مخصوص  4-3-4-2

 کنترل شود.

 انجام می شود.توسط مسئولین کنترل تجهیزات  کنترل اتفاقی تجهیزات دقیقا بعد از اتمام مسابقه 4-4-2

 

 بستن باند )تسمه( 5-7

 بگیرند.يا کرده لمس تسمه ها را ورزشکاران مجاز نیستند در حین مسابقه به منظور استواری و ثبات بیشتر،  1-5-2

 سانتیمتر باشد. 5ها نبايد بیش از  عرض تسمه  2-5-2

 مجاز است.تیراندازی صندلی  برای بسته شدن بهداشتن يک تسمه زير زانو تسمه زير زانو:  3-5-2

 تسمه باالی زانو: پاها می توانند دقیقا باالی زانو باهم و به هم بسته شوند، اما نبايد به صندلی  بسته باشند. 4-5-2

با يک تسمه, بخش توان  می )و پروتز استفاده نکرده باشند(,داشته باشند که قطع زانو هر دو پا از باالی زانو SH1/SH2Aرد ورزشکاران در مو 5-5-2

 باالی زانو را به صندلی بست.

 

 ماشه مناسب سازي و بلندتر كردن 6-7

 ISSF, استیل/شکل ماشه يک انتخاب شخصی است, مادامی که در مرزهای ابعاد گفته شده )همان طور که در قوانین ISSFبر اساس قوانین  1-6-2

 گفته شده( باقی بماند. "انتها-حداکثر ضخامت )پهنا/عرض( ابتدا"و  "انتها-عمق ابتدا"درباره 

 شکل ماشه آزاد است, اما ماشه بايد باعث خطر نشود و در ابعاد مجاز باشد. 2-6-2

 ISSFفته اند اما در داخل همان ابعاد قوانین بلندتر کردن ماشه: به ماشه هايی گفته می شود که نسبت به ماشه های استاندارد, تغییراتی يا 1-2-6-1

 هستند و به وسیله يک محافظ ماشه محافظت می شوند.

 مناسب سازی ماشه: ماشه هايی هستند که در مقايسه با ماشه های استاندارد, تغییراتی يافته اند و خارج از محافظ ماشه و ابعاد گفته شده 2-2-6-2

 هستند. ISSFدر قوانین 

a)  متناسب سازی ماشه استفاده کنند. از قوانینبتوانند بايد يک دلیل پزشکی داشته باشند تا ورزشکاران 

b)  اين مسئله بايد در يک ارزيابی فنی, به نظر و تايید يک گروه کالسبندی تیراندازیIPC   با مشورت نماينده فنی درباره آن که (

استفاده از آن ماشه مناسب سازی شده خطری نداشته باشد( رسیده باشد و سپس در کارت کالسبندی و مجوز شرکت او درج شده 

  باشد.

 شده باشد. که در کارت کالسبندی ورزشکاران مشخص ماشه تنها در صورتی مجاز است مناسب سازی 3-6-2

 (6ه که خارج از ابعاد محافظ ماشه هستند )ضمیم هستنداشه تمامی ماشه ها يا تغییرات ماشه ای مناسب سازی م 4-6-2

 صندلي تيراندازي 2-7

به شی اطالق می گردد که ورزشکار برای تیراندازی روی آن می نشیند که اين می تواند شامل ويلچر، چهارپايه،  "صندلی تیراندازی"عنوان  1-7-2

 صندلی مانند يا يک چارپايه بلند باشد.صندلی، يک جايگاه 
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بخش نشیمنگاه آن مساوی هستند که ورزشکار روی ان نشسته در حالتی که پاهايش روی زمین است و  صندلی تیراندازیچهارپايه بلند,  1-1-7-2

 ل باسن در امتداد استخوان ران اندازه گیری می شود.يا بلند تر از ارتفاع تا نیمه ران ورزشکار باشد. ارتفاع تا نیمه ران ورزشکار، از مفصل زانو تا مفص

 هر گونه اختالف نظر در اين باره با تصمیم و نظارت کامل و تصمیم قاطع نماينده فنی حل و فصل می گردد.

و بعد از مسابقه در حین ، شود و مجدداً در خط تیراندازی قبل های تیراندازی با حضور تیرانداز در حالت تیراندازی کنترل می تمامی صندلی  2-7-2

 بالفاصله چک خواهد شد.

استفاده  "قفل کردن و باز کردن"ويلچرهايی که به عنوان صندلی تیراندازی استفاده می شوند, نبايد در خط آتش از ابزارهای مکانیکی برای  3-7-2

 کرد.

 در هر ماده به طور خالصه توضیح داده شده است: در جدول ذيل، راهنمای وضعیت دسته های صندلی، پیشخوان و میز جلوی صندلی، 4-7-2

 میز پیشخوان ها دسته های صندلی وضعیت 

اگر از قبل دسته های  فقط مجاز است به زانو
دسته صندلی اما صندلی به میز متصل باشد. 

نبايد کمک اضافی به تنه يا ثابت نگهداشتن 
 مراجعه نمايید. 3-2-1-2آن کند. به قانون 

. اما فريم میز نبايد از مجاز است مجاز نیست.   
هیچ طريقی کمک و حمايت اضافی 

-2-1-2 را به وجود آورد. به قانون
 راجعه نمايید.م 3

گر دسته های صندلی از فقط ا مجاز است درازکش
قبل به میز متصل شده باشد. دسته های 
صندلی که برای اتصال میز/پیشخوان 

 استفاده نمی شوند، بايد برداشته شوند. 

مجاز است، اما نبايد کمک اضافی به تنه 
 يا ثابت نگهداشتن آن کند. 

مجاز است، اما با محدوديت هايی 
گفته شده  3-2-2-1که در بخش 

 است.

 مجاز نیست.   .مجاز نیست مجاز نیست. ايستاده

 

 دسته ها و میله های کناری نبايد بلندتر از پشتی صندلی باشند. 5-7-2 

 بلندی چرخ های ويلچر نبايد بیشتر از بلندی باسن ورزشکار وقتی که در حالت نشستن است, باشد.  6-7-2

ثبات پیدا کند و  ورزشکاريا به گونه ای آن را تغییر دهند که لگن خاصره يا ستون فقرات  شودچیزی اضافه  به ساختار صندلی تیراندازی نبايد 7-7-2

 به سبب آن به طور ناجوانمردانه پیشی گیرند. 

گروه کالسبندی در شرايط خاص می تواند مجوز استفاده از يک پشتی مخصوص برای افراد با ستون فقرات با فیزيولوژی خاص را صادر  1-7-7-2

 . درج گردد(مجوز شرکت ورزشکار رت کا)شرايط خاص يک ورزشکار بايد روی  نمايد

ورزشکار نبايد به دسته های کناری يا چرخ های صندلی تیراندازی خود تکیه کند تا لگن خاصره يا ستون فقرات ثبات پیدا کند و به سبب آن  8-7-2

 به طور ناجوانمردانه پیشی گیرد.

 می توانند با دسته های کناری صندلی در تماس باشند, اما نبايد اين باعث ثبات بیشتر ستوان فقرات ورزشکار گردد.کناره های تنه  1-8-7-2

a)  .ستون فقرات ورزشکار نبايد در حالتی که در وضعیت تیراندازی است, با دسته صندلی تماس داشته باشد 

  روکش/تشکچه صندلی 9-7-2

 سانتیمتر ضخامت مجاز است. 5استفاده از تشکچه کمتر از  1-9-7-2
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سانتیمتر ضخامت فقط زمانی مجاز است که وقتی ورزشکار در حالت تیراندازی روی آن نشسته,  5استفاده از تشکچه های بیشتر از  2-9-7-2

 سانتیمتر رسیده باشد. 5فشرده شده و به 

ت کننده غیر قابل فشردگی )سفت( که برای تنظیم بلندی استفاده از تشکچه های فشرده شده )درست شده از يک قسمت بلوك/تقوي 3-9-7-2

جای نشستن استفاده می شود و دارای يک قسمت تشکچه انعطاف پذير در باالی آن است( مجاز می 

باشد. اما همان طور که در باال گفته شد, قسمت قابل انعطاف تشکچه فقط در حالت نشستن ورزشکار 

 شرده شود. سانتیمتر ف 5بايد بتواند حداکثر تا 

آزمايش میزان فشردگی تشکچه به هنگام کنترل تجهیزات انجام می شود و ممکن است در  4-9-7-2

 خط نیز چک گردد.

   

 

 زاويه نشستن و زاويه پشتی 11-7-2

درجه  5نسبت به افق تا از يک طرف به طرف ديگر زاويه سطح نشیمن صندلی تیرانداز اما  باشد. آزاد می ،و زاويه پشتیزاويه نشستن  1-11-7-2

 باشد. شیب مجاز می

 

 

 میزان گشادی )ارتجاعی( پشتی 11-7-2

 پشتی می تواند از مواد سخت يا قابل ارتجاع باشد: 1-11-7-2

های جانبی عمودی تکیه گاه پشتی تا  الف( پشتی هايی که از مواد قابل ارتجاع ساخته شده اند: حداکثر ارتجاعی بودن پشتی )يعنی فاصله جلوی میله

 سانتیمتر بیشتر باشد.  8عمیق ترين قسمت تکیه گاه پشتی( نبايد از 

ی توانند مسطح يا قوس دار باشند، اما حداکثر ارتجاعی بودن )از قسمت عمق ب( پشتی هايی که از مواد سخت ساخته شده اند: اين نوع پشتی ها م

سانتیمتر بیشتر باشد. اگر  3های جانبی عمودی تکیه گاه پشتی تا عمیق ترين قسمت تکیه گاه پشتی( نبايد از  قوس( پشتی يعنی فاصله جلوی میله

 سانتیمتر باشد. 3اکثر عمق قوس, وقتی فشرده است, نبايد بیشتر از عمق مجاز پشتی با پارچه قابل انعطاف و قابل فشردگی روکش شده باشد, حد

 قابلیت ارتجاع و میزان کشش در پشتی، زمانی اندازه گیری می شود که ورزشکار در حالت تیراندازی در صندلی خود نشسته است.  2-11-7-2
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 2-7-11که در کالسبندی مشخص می گردد، باشد )به قانون  "زاد در حالت نشستهقد آ"حداقل هیچ قسمتی از تکیه گاه پشت نبايد بلندتر از  9-7-2

 در ذيل و ضمیمه يک قوانین و مقررات کالسبندی تیراندازی مراجعه نمايید(. 

 بلندی آزاد قابل رويت 12-7-2

 Aامتیاز  1-12-7-2

  ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیازA می توانند از يک پشتی با هر بلندی در صندلی تیراندازی خود استفاده نمايند به اين صورت که در ،

 فواصل تیراندازی به آن تکیه کرده و استراحت نمايند. 

  .بايد به هنگام تیراندازی، کامال مشخص باشد که ورزشکار به اين پشتی تکیه نکرده است 

 B امتیاز  2-12-7-2

  در ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیازB درصد از کل بلندی پشتی ورزشکار، بايد باالتر از پشتی ويلچر باشد. 61، حداقل 

  میانه مهره  ازاندازه گیریC7   .در قسمت برآمدگی مهره اندازه گیری می شود 

 درج می گردد.   "حداقل قد آزاد قابل رويت"عنوان  کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار تحت اندازه گیری انجام شده بر روی کارت 

 Cامتیاز  3-12-7-2

  اندازه گیری از میانه مهرهC7   .در قسمت برآمدگی مهره اندازه گیری می شود 

  درج می گردد.   "حداقل قد آزاد قابل رويت"اندازه گیری انجام شده بر روی کارت کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار تحت عنوان 

که در کارت مجوز شرکت )کارت شناسايی( درج شده,  "حداقل قد آزاد قابل رويت"متی از پشتی نمی تواند بلندتر از  اندازه هیچ قس  4-12-7-2

 باشد.

 :مسئولین فنی بايد 5-12-7-2

مندرج در  "بلندی قد آزاد قابل رويت"هر ورزشکار را اندازه گیری کرده و اطمینان يابند اندازه گرفته شده، کمتر از  "بلندی قد آزاد قابل رويت"الف( 

 کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار نمی باشد. کارت

از روی قسمت "حداقل قد آزاد قابل رويت"مشخص شود ) "بلندی آزاد قابل رويت"که  دهدژاکت تیراندازی ورزشکار قرار يک تکه نوار روی ب( 

 اين نوار )باند( بايد همیشه قابل رويت باشد.  پايین اين نوار مشخص می شود(.

 

 ميزهاي تيراندازي   2-7
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 ماده تفنگ 1-8-2

 بدون در نظر گرفتن شکل و فرم( بايد: تمامی قسمت های میز تیراندازی ) –اندازه  1-1-8-2

a.  سانتیمتر باشد. 91قطر آن بزرگتر از نبايد اندازه 

b.  .در همان ابعاد خط آتش باشد 

 شکل 2-1-8-2

a.  داشته يک لبه کوچک برای جلوگیری از افتادن تجهیزات میزهای تیراندازی می تواند

 .ايفا نکنددر توانايی و حمايت از ورزشکار نقشی به هیچ عنوان که آن  ، به شرطباشد

b.  بخواه است.شکل میز تیراندازی آزاد و دل 

c.  يعنی( اگر شکل میز منحنی و قوس دار استU  بايد از تنه ورزشکار عريض تر باشد تا در حالت درازکش, میز قسمت راست ,)شکل است

 و چپ شکم ورزشکار را نتواند لمس کند.

 میزهای تیراندازی می توانند: –فرم  3-1-8-2

a. ايستاده آزاد باشد.تواند به صندلی تیرانداز بچسبد و يا به صورت  می 

b. .از يک میز يک تکه درست شده يا چند میز کوچک باشند 

c.  :اگر از دو يا چند میز کوچک استفاده شود 

 بايد به گونه ای به هم متصل شده يا کنار هم گذاشته شوند که يک سکوی مستحکم درست شود. (1

 در تمامی سطوح اين میزهای کوچک با هم, بايد تمامی مشخصات میز تیراندازی )يعنی سايز, زاويه, شکل( رعايت شده باشد.  (2

 

 

 

 

 زاويه 4-1-8-2

 گردد(.  میز تیراندازی بايد به صورت افقی يا در يک زاويه با زمین قرار گیرد )اين حالت با مرکز میز مقیاس می 5-1-8-2

a. درجه مجاز است.± 5 انحراف زاويه تا % 

b. ن ورزشکارانی که اندام بااليی آنان يکسان نیست, می توانند در حالت درازکش از يک بلوك مکمل در زير اندام کوتاه تر استفاده نمايند. اي

 ( درج گردد.مسئله توسط گروه کالسبندی ارزيابی می شود و اگر اجازه داده شد, بايد در کارت کالسبندی و مجوز شرکت )کارت شناسايی

 میز تیراندازی, به غیر از در حالت درازکش, نبايد هیچ حمايت يا استواری را برای بدن ورزشکار به وجود آورد. –حمايت  6-1-8-2

a)  در حالت درازکش, میز می تواند ورزشکار را حمايت کند ) اما ورزشکار نمی تواند به وسیله شکم در طرف راست يا چپ صندلی، خود را

 محکم و ثابت کند(. 
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 سانتیمتر روکش شود.  2میز يا صفحه می تواند با يک ماده از جنس فشرده با حداکثر ضخامت  -روکش  7-1-8-2

 باشد. و  الف( جنس ماده ديگر روی میز يک محافظ ضخیم برای حفاظت از آرنج ها می

 ب( بر روی میز يا صفحه مسطح يا روکش آن، گودی يا جای توخالی نبايد باشد.

د. حمايت کردن از آرنج باش سانتیمتر می 11حداکثر قطر تماس برای حمايت از آرنج در حال زانو زدن  -میز حمايتی آرنج در حالت به زانو  8-1-8-2

 می تواند از روش های ذيل باشد:

 سانتیمتر(، يا 11الف( يک میز کوچک تیراندازی )با قطر سطحی 

نامیده می شود(: يک  "سانتیمتر 11بلوك با قطر  "ب( يک بخش حمايتی سوار شده بر میز بزرگتر )اصلی( تیراندازی )که از اين به بعد به عنوان 

 میلیمتر  21سانتیمتر و به ضخامت حداقل  11 تخته متحرك به قطر

 

 

 يک تخته يا میز جداگانه می توان برای استند تیراندازی استفاده کرد. –استند حمايتی تیراندازی  9-1-8-2

 ماده های تپانچه 2-8-2

چنانچه نیمکت خط به زمین وصل شده باشد و ورزشکار نتواند آن قدر به آن نزديک شود که استراحت کرده و سالح خود را پر نمايد، يا  1-2-8-2

ين برااين که نیمکت به گونه ای تعبیه شده باشد که حالت گیری ورزشکار را مختل کرده و ورزشکار نتواند با امنیت، سالح خود را پر نمايد. بنا

 مجاز می باشد:استفاده از يک میز کوچک 

 الف( اين میز اضافی بايد به هنگام کنترل تجهیزات ارائه گردد.

آن استفاده  ب( ژوری کنترل تجهیزات مورد به مورد نیاز اين میز را ارزيابی کرده و چنانچه اضافه کردن اين میز مورد تايید قرار گیرند, می توان از

 کرد.

 سط ژوری استفاده از اين میز چک می گردد که با استفاده از آن, خطری متوجه ورزشکار نیست.ج( در خط نیز تو

 اين میز اضافی )اگر اجازه استفاده داده شده( بايد در ابعاد ذيل باشد: 2-2-8-2

 سانتیمتر 31در  31الف( حداکثر 

 سانتیمتر 111ب( حداکثر بلندی 

 حمايتی در حالت گیری ورزشکار داشته باشد.ج( اين میز اضافی نبايد هیچ گونه کمک و 

 

 

 SH2پايه هاي حمايتي   9-7
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 ( برای نگهداشتن وزن تفنگ استفاده خواهند نمود.7از يک پايه حمايتی مورد تأيید )طبق ضمیمه  SH2تمامی ورزشکاران کالس  1-9-2

را ارزيابی می  SH2در ورزشکاران کالس ن قرار می گیرد( آ)دستی که تفنگ روی شانه گروه کالسبندی قدرت ماهیچه دست تیراندازی  2-9-2

 فنر مورد استفاده در بخش حمايتی تفنگ مشخص شود. (ضعف يا قوتانعطاف پذيری )کنند تا میزان 

  آنان مشخص خواهد شد. bيا  aکالس فرعی بر اساس امتیاز ارزيابی ورزشکار،  3-9-2

 :چه نوع فنری را بايد استفاده نمايدت شناسايی ورزشی ثبت شده و مشخص می کند ورزشکار اين کالس فرعی در کارت کالسبندی و کار 4-9-2

 ويژگی های فنر کالس های فرعی
a  میلی متر 35(= حداقل انعطاف پذيری سفیدفنر ضعیف )قسمت پالستیکی 
b  میلی متر 25فنر قوی )قسمت پالستیکی مشکی(= حداقل انعطاف پذيری 

 تیراندازی را می توان به میز يا يک سه پايه بست.پايه  5-9-2

  از هیچ نوع وسايل حمايتی يا مکانیکی ديگر به عنوان نگهدارنده تفنگ نمی توان استفاده کرد. 6-9-2

روی يا در جلو يا مقابل تفنگ يا پايه تیراندازی اضافه يا متصل گردد تا به وسیله آن تفنگ در يک حالت ثابت به هیچ وسیله يا ماده ای نبايد  7-9-2

 پايه تیراندازی نگه داشته شود.

 خالتی داشته باشند. عملیات )حرکات( فنر د، در هنگام شلیک تیرده و همچنین نبايد به نبايد در جلو فنر قرار داشته شورزشکار  یدست ها 8-9-2

 ته باشند.پین و فنر پايه تیراندازی بايد از جلو به عقب در حالت عمودی قرار داش 9-9-2

میلی متر باشد به طوری که امکان کنترل  21باشد. طول قسمت باقیمانده بايد حداقل  کوتاه کردن قسمت انتهايی پايه نگهدارنده مجاز می 11-9-2

 نمودن انعطاف پذيری پايه نگهدارنده در خالل کنترل تجهیزات وجود داشته باشد.

 يوغ )نگهدارنده تفنگ( 11-9-2

 يا نگهدارنده( در يک زمان تماس داشته باشد. Yokeبايد با دو طرف يوغ )تفنگ ن 1-11-9-2

 بايد حداقل يک سانتی متر پهن تر از پهنای قنداقه تفنگ باشد. يوغ 2-11-9-2

باشد و باعث ايی که اين پارچه قابل مقايسه با سطح دستکش تیراندازی جالبته تا  استبه قسمت داخلی يوغ مجاز پارچه اضافه نمودن  3-11-9-2

 در اندازه های يوغ نشود. تغییر

 نقطه تعادل 12-9-2

/+ سانتی متری )نقطه تعادل خود -5کنترل تجهیزات عالمت زده شود. تفنگ بايد در فاصله  ورقهنقطه تعادل يا باالنس تفنگ بايد در  1-12-9-2

سانتی متر بايد عالمت گذاری شود. يوغ )نگهدارنده( تفنگ  11ه )محدوده( روی پايه تیراندازی )پايه نگهدارنده تفنگ( قرار داده شود و کل اين دامن

 سانتی متری باشد. 11بايد کامالً در داخل اين محدوده 

 ( اندازه گیری خواهد شد.containersبه همراه کل محفظه ها ) يا گازی، نگ های هوای فشردهفت در تعادل هنقط 2-12-9-2

)مراجعه به  باشد. IPCفنر آن بايد يک مدل رسمی مورد تأيید تیراندازی  وگرم  211قسمت بااليی پايه نگهدارنده بايد کمتر از وزن کل  3-12-9-2

 ت( ضمیمه هف

 (7تست میله برای مشخص کردن میزان خاصیت ارتجاعی فنر )ضمیمه  13-9-2
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 شرح ذيل است: حد وزن و تلورانس برای تست میزان خاصیت ارتجاعی فنرها به 1-13-9-2

  برای هدف گیری( 2-1گرم +  251( 1میله ( 

  برای تست میزان خاصیت ارتجاعی( 1-2گرم +  721( 2میله( 

 تمامی فنرها بايد در زمان کنترل تجهیزات و قبل از شروع مسابقه چک گردد. 2-13-9-2

 تست متعاقب ديگر می تواند انجام شود.الف( اگر فنری در تست اول مورد قبول واقع نشد, سه تست متعاقب ديگر و تا سه 

درجه انحناء در جهت  91هر يک از تست های بعدی بايد در حالتی انجام شود که فنر در موقعیت و وضعیت های مختلف باشد )سه چرخش با ب( 

 عقربه ساعت نسبت به چرخ آزاد مشخص شده(

 شده و در طی مسابقه به سمت ورزشکار باشد.طرفی از فنر که تست درباره آن پاسخ منفی داده، بايد مشخص (  ج

تمامی فنرها بايد سر آزاد داشته باشند و در همان حالتی باشند که تست شده و مورد قبول شده اند و همچنین بايد در طی مسابقه به  3-13-9-2

 همان حالت و موقعیت استفاده شوند.

 درج شده است. IPCدقیق اجزاء پايه های کمکی در سايت رسمی تیراندازی ابعاد و مختصات  14-9-2

 

 قوانين تفنگ -3

 مواد مسابقات با تفنگ و زمان هاي تيراندازي 0-3

 باشد. ISSFقوانین قوانین واين بايد مطابق با  ی مسابقات تفنگها تمامی زمان تیراندازی 1-1-3 

 باشد: تیراندازی با تفنگ به شرح جدول ذيل شامل مواد مورد تايید می تواند مسابقات  2-1-2
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 يک فاصله باشد تا برای تیراندازان ديگر مزاحمت ايجاد نشود. ،هر سه محل تیراندازیدر حداقل  R5و  R4و  R3در مواد شود  پیشنهاد می 3-1-3

 نظر نهايی در اين باره توسط نماينده فنی داده می شود.

يک عضو مربی/تیم میتواند ورزشکار را در زمان تغییر حالت مکانی کمک نمايد, اما خود ورزشکار نیز با راهنمايی و   R8و  R7در مواد  4-1-3

 همکاری خود بايد به اين فرآيند کمک نمايد.

  وسیله بالاستفاده نبايد جا بماند.اضافی يا  در محل )خط( مسابقه هیچ صندلی 5-1-3

 صندلی برای گذاشتن وسايل خود روی آن استفاده نمايند.ورزشکاران نمی توانند از  6-1-3

 فینال ها 7-1-3

 .SH2درباره زمان مسابقات مواد در تمامی فینال ها بايد اجراء شود به جز مواد  ISSFقوانین 1-7-1-3

) a (  در موادSH2  .زمان آماده سازی بعد از معرفی ورزشکاران, به سه دقیقه تغییر پیدا کرده است 

 , معرفیدر مرحله  2-7-1-3

a)  ورزشکارانSH1 .بايد تفنگ خود را روی استند يا در حالت مايل نگه دارند 

b)  ورزشکارانSH2 .بايد با کمک بارگذار, تفنگ های خود را روی میز/نیمکت بگذارند 
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c)  شود, حالت دوستانه به تمامی ورزشکاران بايد صورت خود را تا جای ممکن به سمت تماشاچیان برگردانده و وقتی نام آنان خوانده می

 خود بگیرند, و

d) ن به سمت تماشاچیان باشد.ابارگذاران بايد در خط آتش کنار ورزشکار خود ايستاده باشند و صورتش 

را نداده, نمی توانند به  take your positionران به تماشاچیان, آنان تا وقتی که سرداور میدان فرمان بعد از اتمام معرفی ورزشکا  3-7-1-3

 حالت تیراندازی خود بازگردند.

 در طی مرحله فینال, بارگذاران در میان شلیک ها بايد به پشت خط آتش )با يک متر فاصله پشت سر ورزشکار( بايستند. 4-7-1-3

 تفنگ دارای فشنگ/ساچمه را لمس نکرده اند.  load)و بارگذاران( بايد اطمینان يابند قبل از اعالم دستور  ورزشکاران 5-7-1-3

 بايد کامل شود. loadثانیه بعد از فرمان  5مرحله بارگذاری در عرض  6-7-1-3

a)  در مادهR4  وR5 ورزشکاران/بارگذاران از لحظه اعالم فرمان ,load ,11  مرحله بارگذاری را تمام کنند.ثانیه فرصت دارند 

( که در مرحله فینال حذف می شود, بايد سريعا خط آتش را ترك کرده و به سمت جايگاهش در کنار مربی, SH2ورزشکاری )و ورزشکار  7-7-1-3

 از زمین بازی خارج شود. مربی/بارگذار می توانند در اين فرآيند, ورزشکار را کمک کنند. 

 

 ازيحالت هاي تيراند 7-3

 زانو زدن 1-2-3

و با استفاده از پروتز خود يا يک  ISSFبا معلولیت در اندام های تحتانی، می توانند در حالت زانو زده، مطابق با قوانین  SH1Aورزشکاران  1-1-2-3

 درج شده باشد(ورزشکار سانتیمتر به منظور کمک به پای کمکی تفنگ مسابقه دهند. )بايد در کارت کالسبندی  35با حداکثر بلندی پايه رچا

 اگر از صندلی يا میز تیراندازی استفاده می شود: 2-1-2-3

a  تبعیت نمايند. 2-8و  2-7قوانین ( ورزشکاران بايد از 

b ) تخته کمکی قرار گیرد و بدن بايد به طور کامل از تخته جدا باشد.فقط يک ارنج بايد روی میز يا 

c ) درجه ای را از حالت افقی تشکیل دهد. فقط نوك  31ساعد کمک کننده بايد يک زاويه حدقل

در زير آن، حمايت و کمک کرد.  یسانتی متر 11  آرنج را می توان با قرار دادن يک تخته )بلوك(

 سانتی متر را می توان زير آرنج قرار داد.( 11 با ابعاد )فقط يک بلوك

d.ورزشکار نبايد هیچ حمايت و کمکی از تخته/میز خود بگیرد ) 

e.( دسته های صندلی تیراندازی )که برای نگه داشتن میز/تخته استفاده نمی شود(، بايد برداشته شوند 

 حالت درازکش 2-2-3

 تکیه دهد ) به اين شرط که از پشتی هیچ کمک و حمايتی نگیرد(.را روی تخته يا میز خود سینه و/يا شکم ورزشکار می تواند   1-2-2-3

چنانچه طول دست ورزشکاری ناجور باشد )طبیعی نباشد(، می تواند از يک بلوك جبرانی )زير عضو کوتاهتر( استفاده کند. اين بايد توسط  2-2-2-3

 و کارت شناسايی درج گردد.گروه کالسبندی اندازه گیری شده و در کارت کالسبندی 
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مسابقه دهد، يا می تواند از صندلی و میز  ISSFورزشکار می تواند يا در حالت های گفته شده در قوانین درازکش: تفنگ پنجاه متر  3-2-2-3

 تیراندازی استفاده نمايد. 

 و میز تیراندازی استفاده نمايند.ده متر تفنگ بادی درازکش: ورزشکاران نبايد دراز بکشند، اما بايد از صندلی  4-2-2-3

 SH1 کالس 5-2-2-3

a) .هر دو آرنج بايد روی میز يا تخته قرار گیرد 

b)  قسمت باالی دست ها نبايد تخته يا میز را لمس نمايد )پیشنهاد می گردد قسمتی از میز که زير قسمت بااليی دست قرار می گیرد، برداشته

 شود(.

c)   اين از محور ساعدها اندازه گیری می شود.( تشکیل دهد. خط افقدرجه ای را از  31 کمتر ازبايد يک زاويه نساعد 

d)  ورزشکارانی که عضو فوقانی شان معلولیت دارد، می توانند تفنگ را با يک پروتز نرمال و عادی نگه دارند، به شرط آن که پروتز تفنگ را

 نگیرد و دارای يک آرنج ثابت نباشد.

 SH2ماده  6-2-2-3

a) .استفاده از تسمه و بند مجاز نمی باشد 

b)  ( بايد روی میز يا تخته قرار گیرد.اگر میزان معلولیت ورزشکار اجازه دهددو آرنج )هر 

c) ی اگر معلولیت ورزشکار اجازه ندهد هر دو آرنج روی میز قرار گیرند, ورزشکار می تواند آرنجی که در تیراندازی دخیل نیست را روی میز, رو

نبايد به گونه ای باشد که حالت کمکی به خود گرفته و يا روی بدن خود بگذارد به شرط آن که دست کامال آزاد باشد و باالی تفنگ 

 ناجوانمردانه مورد استفاده قرار گیرد.

d) گیرد،  قسمت فوقانی دست ها نبايد با میز يا تخته تماس داشته باشد )توصیه می شود قسمتی از میز که زير بخش فوقانی دست قرار می

 برداشته شود(.

 حالت ايستاده 3-2-3

می توانند کامال آزاد ايستاده و مسابقه دهند )در اين صورت، نبايد به هنگام ايستادن از هر گونه A ورزشکاران دارای عملکرد تنه با امتیاز  1-3-2-3

 شود.( پزشکی استفاده معمولیوسیله مصنوعی کمکی استفاده نمايند، مگر آن که از اوروتز/پروتز مورد تايید و 

دسته ها و تخته های کناری صندلی و میز تیراندازی بايد برداشته شود )چنانچه ويلچر از نظر ساختاری به گونه ای است که بايد تخته  2-3-2-3

 کناری داشته باشد، بلندی اين تخته نبايد بیشتر از بلندی باالی چرخ باشد.(

چهار پايه بلند انجام می شود، ورزشکار بايد بتواند بدون آن که تعادل خود را از دست بدهد و بدون حرکت دادن وقتی تیراندازی از يک  3-3-2-3

 باال تنه خود، پاهايش را از زمین بلند کند. 

 SH1 کالس 4-3-2-3 

a)  همان طور که در قوانینISSF .گفته شده، تفنگ بايد بدون هیچ گونه حمايت و کمکی، فقط با دستان نگه داشته شود 

b)  .هیچ قسمتی از دست ها نبايد با هیچ قسمتی از صندلی تیراندازی در تماس باشد 
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c)  نبايد ا شکم از جای ديگر از قفسه سینه، ران ي جزبه  و ورزشکار تیراندازی و چرخ تماس داشته باشدهیچ قسمت از آرنج ها نبايد با لبه صندلی

 دريافت کند. یحمايت و کمک

 SH2 کالس 5-3-2-3

a)  .در مورد ورزشکاران قطع عضو از ناحیه دست، نبايد در حالت ايستاده، تفنگ را با پروتز خود گرفته يا لمس نمايند 

b)   ورزشکاران بايد در بین شلیک تیرهای خود، به طور واضح و مشخص شانه خود را از صفحه قنداق تفنگ جدا کرده و هیچ تماس فیزيکی

 نداشته باشند. 

 

 

 (SH2اسلحه )فقط براي كالس  بارگذاران 3-3

بر اساس قوانین کرده و فقط که در همین ماده درحال رقابت هستند کمک  SH2نیروهای کمکی پرکردن اسلحه تنها برای تیراندازان کالس  1-3-3

 .می توانند عمل کنند IPCگفته شده در کالسبندی تیراندازی 

 IPCکارت شناسايی تیراندازی تصمیم می گیرد آيا ورزشکار مجاز به داشتن دستیار کمکی است يا نه و اين تصمیم در هیأت کالسبندان  1-1-3-3

 شود.می سبندی تیرانداز ثبت و فرم کال

 نیروی کمکی بايد موارد ذيل را رعايت نمايد: 2-3-3

 نبايد در حین مسابقه با ورزشکار صحبت کند و يا عالئمی نشان بدهد. 1-2-3-3

بنا به درخواست ورزشکار، تفنگ را پر کرده و/يا روزنه ديد را تنظیم نمايد. دستیار نمی تواند هیچ کمکی در نگه داشتن  تواند فقط می 2-2-3-3

 تفنگ نمايد.

 , هر سه خط آتش, يک خط بايد آزاد باشد. اين خط آتش خالی برای بارگذار ورزشکار به کار می رود.SH2در مواد  3-3-3

 س خط آتش خود, بايد سمت چپ يا سمت راست ورزشکار بايستند.بر اسابارگذاران,   1-3-3-3

محل ايستادن بارگذار )سمت چپ يا راست ورزشکار( بر اساس خط آتش ثابت شده و می ماند و نمی تواند به طرف ديگر ورزشکار حرکت  2-3-3-3

 کند.

 میان شلیک ها به پشت خط آتش بیايد. بارگذار بايد در طول مدت مسابقه در سر جای خود بايستد و نمی تواند در 4-3-3

 اگر بارگذار, مربی ورزشکار هم باشد, اگر بخواهند با هم صحبت کنند, بايد ابتدا از داور خط اجازه بگیرند. 5-3-3



28 

 قوانين تپانچه -4

 مواد مسابقات تپانچه و زمان هاي آن  0-4

 می باشد. IPCقوانین و مقررات تیراندازی و  ISSFدر اين مواد مطابق با  تپانچه زمان بندی مسابقات 1-1-4

 از میان مواد ذيل است: IPCمسابقات تپانچه مصوب تیراندازی  2-1-4

 

 اجرا می شود. ISSFمتر تپانچه  25بر اساس قوانین  P3ماده  3-1-4

 برگزار می گردد.  8مطابق با قوانین مندرج در ضمیمه متر تپانچه بادی استانداردP5 (11  )ماده  4-1-4

 هیچ وسیله يا میز اضافی نبايد در زمین بازی باقی بماند. 5-1-4

 ورزشکاران نمی توانند از هیچ صندلی برای گذاشتن وسايل خود استفاده کنند. 6-1-4

 فینال ها 7-1-4

 درباره زمانبندی در کلیه فینال ها انجام می شود. ISSFقوانین  1-7-1-4

 ( بايد کامال به سمت تماشاچیان برگردد.ISSFدر مرحله معرفی ورزشکاران, اگر ورزشکار بتواند, )بر اساس قوانین  2-7-1-4

را نداده, نمی توانند به حالت تیراندازی  take your positionبعد از اتمام معرفی ورزشکاران, آنان تا وقتی که سرداور میدان فرمان  3-7-1-4

 خود بازگردند.

را نداده, نمی توانند به حالت  take your positionبعد از اتمام معرفی ورزشکاران به تماشاچیان, آنان تا وقتی که سرداور میدان فرمان   7-1-3-

 تیراندازی خود بازگردند.

 اند.  تپانچه دارای فشنگ/ساچمه را لمس نکرده loadورزشکاران بايد اطمینان يابند قبل از اعالم دستور  4-7-1-4

 بايد کامل شود. loadثانیه بعد از فرمان  5مرحله بارگذاری در عرض  5-7-1-4

ورزشکاری که در مرحله فینال حذف می شود, بايد سريعا خط آتش را ترك کرده و به سمت جايگاهش در کنار مربی, از زمین بازی  6-7-1-4

 . در اين فرآيند, ورزشکار را کمک کند می تواند خارج شود. مربی
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 جايگيري به هنگام تيراندازي 7-4

چنانچه ايشان چنین حالتی را انتخاب نمايند، پس نبايد از هیچ گونه می توانند در حالت ايستاده آزاد به رقابت بپردازند.  SHA1 ورزشکاران 1-2-4

 باشد.وسیله کمکی مصنوعی استفاده کنند، مگر آن که آن وسیله اوروتز/پروتز معمولی روزمره پزشکی 

 .دسته ها و تخته های کناری صندلی و میز تیراندازی بايد برداشته شود 2-2-4

ه دست و کف دستی که تیراندازی نمی کند، نبايد روی صندلی تیراندازی قرار بگیرد و همچنین نبايد در حالیت قرار گیرد که برای تیرانداز ب 3-2-4

  (ISSF) بر اساس قوانین  .داشته باشدازان، کمک و حمايتی صورت نابرابر از ديگر تیراند

 

 وسيله پر كردن سالح )با ايمني كامل( 3-4

 در ذيل. 4-3-2، به استثناء قانون باشد ISSFبايد بر اساس قوانین  "وسیله پرکردن اسلحه با ايمنی کامل"مسئله  1-3-4

اسهتفاده قهرار   میدان تیراندازی مورد  در يا خالی شود، بايد در همه حالدارد تا با ايمنی کامل پر  که تپانچه را نگه میپر کردن  ی وسیلهيک  2-3-4

 .درج شده باشد, بعد از کالسبنی ورزشکار توسط گروه کالسبندی, گیرد، اگر در کارت کالسبندی و کارت شناسايی ورزشکار

 .آن اطمینان حاصل گردد ا از امنیتچک می شود تژوری يک وسیله پرکردن اسلحه در بخش کنترل تجهیزات توسط  1-2-3-4

 

 (Shotgun)قوانين تفنگ ساچمه زني  -5

 مقدمه 0-5

به مدت دو سال( که  2117) قوانین تفنگ ساجمه زنی(، تنها به مدت دو سال معتبر می باشد )يعنی از اول سپتامبر  5محتوای قوانین بخش  1-1-5

بر کلیه بخش های اجرايی آن نظارت دارد. بعد از دو سال نظارت، احتمال به روز رسانی و تغییرات در اين بخش  IPCدر طی اين دو سال تیراندازی 

 از قوانین وجود دارد. 

 مواد و زمان مسابقات 7-5

 است.  ISSFتمامی مواد تفنگ ساچمه زنی و زمان های مسابقات آن مطابق با اين قوانین و مقررات و قوانین  1-2-5

 مسابقات مورد تايید از مواد ذيل تشکیل شده اند: 2-2-5

 

 حالت گيري به هنگام شليك 3-5

 SG-Sکالس ورزشی  1-3-5
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 بايد به هنگام مسابقه، روی ويلچر يا روی يک چهارپايه )صندلی( نشسته باشند. SG-Sورزشکاران با کالس ورزشی  1-1-3-5

ايشان رو به روی پشتی ويلچر باشد. می توانند به پشتی ويلچر بسته شده باشند. نشیمنگاه چنانچه روی ويلچر بايشند، بايد ستون فقرات  2-1-3-5

 )کفل( ايشان در کل زمان حرکت، بايد کامال با نشیمنگاه ويلچر تماس داشته باشد.

 91حالی که زانوها با زاويه  ، دربخش پايین تنهاين که قرار گرفته باشد يا  ی ويلچرپاهای ورزشکار بايد روی صفحه مخصوص جای پا 3-1-3-5

ی درجه )يا زاويه ای که در کارت کالسبندی نوشته شده( بسته شده، توسط يک صفحه گذاشتن پا حمايت گردد. پاهای ورزشکار نبايد در هیچ حالت

 کون ورزشکار کمک کند. روی زمین قرار بگیرد که به اين وسیله نقطه و مرکز ثقل ورزشکار را قدرت بخشیده و شکل استاندارد ويلچر به س

وزن را تحمل نمايد، مگر آن که آناتومی  ،اگر ورزشکار از چهار پايه استفاده می کند، پاها بايد در يک صفحه افقی نسبت به چهار پايه 4-1-3-5

دن بايد در کارت های کالسبندی درج شده باشد. بخش نشیمنگاه )کفل( ومی باين گونه محدوديت های آنات   ه چنین کاری را ندهد.زبدن اجا

 در طی مسابقه، با بخش نشیمنگاه چهارپايه تماس دائم داشته باشد.   عملکردورزشکار بايد در تمام مدت 

شلیک ها، به طرز صحیح نشسته، بايد تحت نظر داور باشند تا داور اطمینان يابد ورزشکار در طی مسابقه و  SG-Sورزشکاران در کالس  5-1-3-5

  با قوانین گفته شده است. ستون فقرات در تماس با پشتی ويلچر است )اگر ورزشکار از روی ويلچر نشسته باشد( و جای گیری پاها مطابق 

می توانند به هنگام شلیک، باال تنه خود را برای ايمنی بیشتر با تسمه )بند( ببندند. عرض بند  SG-Sورزشکاران دارای کالس ورزشی  6-1-3-5

 سانتیمتر و از جنس االستیک باشد. استفاده از تسمه، به تصمیم ورزشکار و میزان سنگینی وزن او بستگی دارد.  11مورد استفاده نبايد بیش از 

که روی ويلچر مسابقه می دهند، بايد مطمئن باشند ويلچر ايشان مجهز به ترمز است تا به هنگام  SG-Sورزشکاران دارای کالس ورزشی  7-1-3-5

      شلیک، ويلچر به عقب برنگردد.  

  SG-Lکالس ورزشی  2-3-5

 ، بايد ايستاده شلیک نمايند.SG-Lورزشکاران دارای کالس ورزشی  1-2-3-5

 ( يا هر وسیله ای که ايشان را در ايستادن ياری دهد، نیستند. gadgetهارپايه، وسیله مکانیکی )ايشان مجاز به استفاده از هرگونه چ 2-2-3-5

  SG-Uکالس ورزشی  3-3-5

 بايد ايستاده شلیک نمايند. SG-Uورزشکاران دارای کالس ورزشی  1-3-3-5

 ( يا هر وسیله ای که ايشان را در ايستادن ياری دهد، نیستند. gadgetايشان مجاز به استفاده از هرگونه چهارپايه، وسیله مکانیکی ) 2-3-3-5

 وسيله پر كردن سالح )با ايمني كامل( 4-5

ی که کمیته برگزاری در مکان های مختلف تعبیه کرده، هايبايد برای پر کردن سالح خود از استند SG-Uورزشکاران دارای کالس ورزشی  1-4-5

 استفاده نمايند.   

کالسبندی به هنگام ارزيابی يک ورزشکار، ممکن است موقعیتی را تشخیص دهد که به طور مثال يک ورزشکار معلول نمی تواند به گروه  2-4-5

ه يا شلیک نمايد. در اين موارد، گروه کالسبندی به مسئولین فنی هنگام پرکردن اسلحه، نکات ايمنی را رعايت نمايد، يا نمی تواند اسلحه را نگه داشت

خیر رسانی کرده و مسئولین فنی ضمن ارزيابی کامل نظر می دهند که آيا استفاده از پروتز و/يا يک استند پر کردن اسلحه ايمنی کامل دارد يا اطالع 
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پر کرده بوطه نمی تواند با ايمنی کامل اسلحه خود را ندگان فنی آن باشد که ورزشکار مرچنانچه نظر نمايو ورزشکار مربوطه اجازه مسابقه را دارد. 

 و/يا اسلحه خود را نگه داشته يا شلیک کند، آن ورزشکار اجازه حضور در مسابقه را نخواهد داشت.

می  5,4,2اگر گروه کالسبندی تشخیص دهد، فرم تشخیص پزشکی ورزشکار طبق قانون  برای آن که جای هیچ شبهه ای باقی نماند،  3-4-5

 کامال محرمانه باقی خواهد ماند.  IPCن فنی قرار گیرد. اين اطالعات طبق قوانین تیراندازی تواند به منظور ارزيابی در اختیار نمايندگا

 ساير موارد 5-5

، تجهیزاتی که بنا به نوع معلولیت ورزشکار تغییراتی در آن داده شده و مورد استفاده ورزشکار است بايد 5,4به غیر از شرايط مندرج در قانون  1-5-5

  هیزات بايد در دسترس همگان بوده و نبايد وسیله ای شخصی و دست ساز باشد. نماينده فنی رسیده باشد. اين نوع تجقبال به تايید 

ورزشکاران پاراتراپ نمی توانند از استند حمايتی تنظیم ماشه برای ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات پاراتراپ مجاز نمی باشد. همچنین  2-5-5

  ز تیراندازی استفاده نمايند. نگهدارنده اسلحه و می

 

 مواد اهداف افتادني -6

 چارچوب مسابقات 0-6

 :مواد اهداف افتادنی به قرار ذيل هستند 1-1-5

 

 تمامی ماده ها در فاصله ده متری در حالت ايستاده، با تپانچه/تفنگ بادی استاندارد شلیک می شود. 2-1-6

 باشد )از چپ به راست( به شرح ذيل می هدف ها اندازه خشاب گذاری)هدف( هستند. دو گانه با پنچ سمت هدف ها از نوع سیستم  3-1-6

1-3-1-6 FTR1 , FTR2 :6  میلیمتر 4 –میلیمتر  5 –میلیمتر  5 –میلیمتر  6 –میلیمتر 

2-3-1-6 FTP :24  میلیمتر 11 –میلیمتر  16 –میلیمتر  16 –میلیمتر  24 –میلیمتر 

 دورهای گروهی )گروه به گروه ( با دورهای تصاعدی برگزار می شود:مسابقه به صورت هر  4-1-6

 است که به طور همزمان در مقابل يکديگر مسابقه می دهند.ورزشکار  4هر گروه شامل حداکثر  1-4-1-6

 ثانیه در هر سری(  31دقیقه و  2تیر مسابقه می دهند )با محدوديت زمانی  5در هر دور، گروه در دو سری هر کدام  2-4-1-6

a)  تیر، تعداد اهداف افتاده شده هر ورزشکار شمرده شده، اعالم و ثبت می گردد. 5بعد از اتمام هر سری با 

b) ريافت خواهد کرد.اگر ورزشکاری نتواند در مهلت مقرر شلیک کند، امتیاز صفر د 

 در هر گروه، دو ورزشکار برتر امتیازی به دور بعدی مسابقه راه خواهند يافت. 3-4-1-6
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 مشخص خواهد شد.:برنده  )از منتها علیه هدف سمت راست(، (shoot-offاضافی )در يک تیراندازی در صورت امتیاز مساوی،  4-4-1-6

a)  موادFTR:  

  هدف بزرگتر بعدی  تالش هدفمند )تمرکز( رویسمت راست بدون هیچ  منتها علیههدف بدون موفقیت روی آخرين بعد از سه بار تالش

 ) از راست به چپ( تالش می شود و همین طور ادامه می يابد.

  ثانیهه   21ه تها  ثانی 31، زمان برای تیراندازی از تالش هدفمندبدون هیچ  سمت راست منتها علیههدف  رویتالش موفقیت آمیز  3بعد از

 متغیر خواهد بود.

b)  موادFTP: 

  ثانیه متغیر خواهد بود. 21ثانیه تا  31زمان تیراندازی از  ،سمت چپ بدون نتیجه )تصمیم گیری(تالش روی هدف منتها علیه  3بعد از 

ورزشکار در يک دور نهايی به رقابت می پردازند تا مدال آوران  4نفره باقی بماند. اين  4مسابقه همچنان ادامه می يابد تا فقط يک گروه  5-4-1-6

 مشخص گردند. 

 مراجعه نمايید.  9برای نمونه هايی از اين مسابقات تصاعدی )پلکانی( به ضمیمه  6-4-1-6

 يک قرعه کشی برای خط های آتش برای هر گروه قبل از هر دور انجام می شود.برای اطمینان از رندوم بودن,  5-1-6

 در طی مسابقه, مربیگری يا استفاده از دوربین نزديک کن مجاز نیست.  6-1-6

 

 فرامين حين مسابقه 7-6

 زمان آماده سازی 1-2-6

 گیری فرصت دارند.دقیقه برای آماده سازی و هدف  5برای دور اول مسابقات: ورزشکاران  1-1-2-6

 دقیقه وقت دارند. 3برای دورهای بعدی مسابقه )به غیر از دور نهايی(: ورزشکاران در ابتدای هر دور برای آماده سازی،  2-1-2-6

 دقیقه مهلت دارند. 5برای دور نهايی: ورزشکاران برای آماده سازی و هدف گیری،  3-1-2-6

 فرامین مسابقه:  2-2-6

 متن فرامین مسابقات به شرح ذيل می باشد: 1-2-2-6

    

 توضیح فرمان
preparation time start now 3  دقیقه مهلت شروع می شود 5يا 

30 seconds  دقیقه 31/2دقیقه يا  31/4بعد از 
stop پايان زمان آماده سازی 

Change targets and take out 5 pellets  
For the first/next competition series load  

Attention, start شروع دور اول 
stop  دقیقه 31/2بعد از 

Results announcement  
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Change targets and take out 5 pellets  
Attention, start شروع دور دوم 

stop  دقیقه 31/2بعد از 
Result announcement  

 مواد تيمي -2

 چهارچوب و مواد 0-2

 گردد. برگزار می ) به جز هدفهای افتادنی( به عنوان مسابقات مجاز برای بازيهای پارالمپیک موادمسابقات تیمی در همه  1-1-7

 .(مسابقه تیمی مجزا برگزار نخواهد شدامتیازات تیمی به وسیله اضافه کردن امتیازات مواد انفرادی ورزشکاران يک تیم به دست می آيد. )  2-1-7

 

 سايز تيم 7-2

 ورزشکار است.  3هر تیم متشکل از  1-2-7

 

   NPCحداكثر تعداد تيم از يك  3-2

 NPCمسابقات سطح يک: حداکثر دو تیم از هر  1-3-7

 NPCمسابقات سطح دو و سطح سه: فقط يک تیم از هر  2-3-7

 

 شرايط برگزاري مواد تيمي 4-2

حداقل سه تیم بايد در لیست استارت آن ماده وجود داشته باشند )بعد اتمام مهلت ثبت نام نهايی(، مگر آن که ماده به طهور خودکهار کنسهل     1-4-7

 شده باشد.

 و نقهره  اعطاء می گردد. ) به طور مثال فقط مدال طال "منفی يک"اگر فقط سه تیم در آن ماده وجود داشته باشد، مدال ها بر اساس قانون  2-4-7

 توزيع می شود.(

 

 مالحظات پزشكي -2

 تصميمات در خصوص بازگشت به ميدان مسابقه 0-2

در تمامی اوقات )همیشه(، اولويت اصلی بايد به محافظت از سالمتی و ايمنی ورزشکاران داده شود. نتیجه مسابقه هرگز نبايد بر اين قبیل  1-1-8

 تصمیمات تأثیر بگذارد.

تواند به مسابقه خود  آسیب ديده می بیمار يا تیم است که مشخص نمايد يک ورزشکار مديريتدر سالن های مسابقات ورزشی، اين مسئولیت  2-1-8

   ادامه داده يا به مسابقه بازگردد.
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 تشنج 7-2

 .است يا خیرهر نوع حمله صرع يا تشنج مبتال به  ورزشکاراعالم نمايند که آيا است که  NPCاين وظیفه ورزشکاران و مسئولین  1-2-8

 12تا  SDMS( تکمیل و ارسال شود. فرم مخصوص پس از تکمیل بايد در سايت 11برای کلیه ورزشکاران بايد فرم اظهار صرع )ضمیمه  2-2-8

 بهمن هر سال دانلود گردد.

ی باشد،، بايد نوع صرع و آن بیماری صرع از نوع دائمفرم اظهار صرع زمانی تايید می شود که ورزشکار به چنین بیماری مبتال باشد، و اگر  3-2-8

 تشنج نیز در فرم قید گردد.

ی دچار شده، حضور ماه گذشته، به حمله ادوار 12اگر ورزشکار اعالم داشت که بر اساس تشخیص پزشکی، مبتال به صرع بوده و طی  4-2-8

 تايید شود. IPCبايد توسط کمیته پزشکی  IPCورزشکار در مسابقات تیراندازی 

 IPCچنانچه در هر لحظه، ورزشکاری دچار هر نوع حمله صرع از هر نوعی شد، دوباره بايد يک فرم اظهار، بدون فوت وقت به تیراندازی  5-2-8

 ارسال گردد.

 

    (pacemakerضربان قلب ) تنظيم كنندهدستگاه  3-2

 برسد. IPC، بايد قبال به تايید کمیته پزشکی IPCاستفاده از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب توسط ورزشکار در مسابقات تیراندازی  1-3-8

 را از جزئیات، طرز کار و پاتولوژی اين دستگاه مطلع نمايند. IPCورزشکارانی که از اين دستگاه استفاده می کنند، بايد کمیته پزشکی  2-3-8

درباره استفاده از اين دستگاه، تصمیم نهايی می باشد. ورزشکار تنها مجاز به استفاده از دستگاه  IPCتصمیم گیری و تايید کمیته پزشکی  3-3-8

 بايد مطلع گردد. IPCتايید شده است و در صورت اعمال هر گونه تغییر در آن، فورا تیراندازی 

منجر به سلب صالحیت ورزشکار از مسابقه بوده و تمامی نتايج کسب شده از آن  IPCهر گونه خطا و اشتباه در اطالع رسانی به تیراندازی  4-3-8

 مسابقه و با آن دستگاه، فاقد اعتبار است.


