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 قوانین مسابقات پاراکانو 

2019 
    1397دیماه  11تاریخ اجرا قوانین و مقررات از  

 
 مقدمه 

 : است موارد ذیلهدف از ارائه این سند ارائه قوانین حاکمیتی در 

 الف) پاراکانو 
 ب) برگزاري مسابقات پاراکانو

 
 زبان

 است.   بین المللی کانومسابقات تمامی تنها زبان رسمی براي کلیه ارتباطات در این قوانین و برگزاري  (انگلستان) زبان انگلیسی نوشتاري

 هر لغتی که در این قوانین براي مردان استفاده می شود، شامل ورزشکاران زن نیز می شود. 

 
 نشر  قانون حق 

 است. ICFاین قوانین در اختیار  نشرحق 

 موجود می باشد.    ICFنسخه اصلی این مجموعه قوانین بر روي تارنماي .  میسر استامکان کپی این قوانین 

 
 ساختار قوانین 

CR 

 ICFقوانین مدیریت ورزشی 
 قوانین مشترکی که در تمامی مواد به کار گرفته می شود.  •
 در تمامی مواد رشته کانو این بخش از قوانین شبیه یکدیگر می باشند.  •

PR 

 ICF کلیقوانین 
 این بخش از قوانین در تمامی مواد به کار گرفته می شود.  •
 برخی قوانین در مواد مختلف متفاوت است.  •
 این اصول بر تمامی فدراسیون هاي کشوري تا حد زیادي تاثیرگذار است.   •

SR 
 ICFقوانین ورزشی 

 قوانین مسابقات و محل اصلی برگزاري مسابقه •
 تمامی قوانین فنی که مختص هر یک از مواد می باشد.   •
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 قوانین  نهایی نمودن فرایند
 )ICF )CRقوانین مدیریت ورزشی 

 فدراسیون هاي کشوري کمیته فنی هیئت مدیره کنگره 
 X X X  طرح پیشنهادي 

   X  نسخه اولیه  
    X بحث و بررسی 

    X راي گیري
 
 

 )ICF )PRقوانین کلی 
 فدراسیون هاي کشوري کمیته فنی هیئت مدیره کنگره 

 X X X  طرح پیشنهادي 
   X  نسخه اولیه  

    X بحث و بررسی 
 X راي گیري

 ارائه راهکار و خط مشی کلی
X 

   تایید نهایی متن بعد از انجام اقدامات کنگره

 
 

 )ICF )SRقوانین ورزشی 
 فدراسیون هاي کشوري کمیته فنی هیئت مدیره کنگره 

 X X   طرح پیشنهادي 
  X   نسخه اولیه  

   X  بحث و بررسی 
   X  راي گیري
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 ICFمراحل بازبینی قوانین 

 سال قبل از برگزاري کنگره 
 ماه می تا نوامبر 

مشورت با تمامی افراد مرتبط (مانند ورزشکاران، مربیان، مسئولین) درباره 
 تغییرات مورد نیاز در قوانین

 توسط فدراسیون هاي کشوري و کمیته هاي فنی   طرح پیشنهاديارائه   دسامبر تا اول مارس

 سال برگزاري کنگره 

 ICFتوسط کمیته هاي فنی  طرح هاي هاي ارائه شدهتحلیل تمامی  مارس
 آخر مارس/آوریل  

 ICFاولین جلسه هیئت مدیره 
 )SRراي گیري براي قوانین ورزشی (

 ) PR) و قوانین کلی (CRارزیابی قوانین مدیریتی (
ماه قبل از برگزاري   3حداقل 

 کنگره
 ICF) توسط هیئت مدیره SRانتشار قوانین ورزشی تایید شده (

 )  CR( و حاکمیتی  )PRکلی (انتشار قوانین 
 ICFبرگزاري کنگره 
 نوامبر/دسامبر

 

 )CR( حاکمیتیراي گیري براي قوانین 
راي گیري براي راهکارها و خط مشی هاي اصلی در رابطه با قوانین کلی  

)PR ( 
 نوامبر/دسامبر

برگزاري جلسه هیئت مدیره بعد از  
 کنگره  برگزاري

 ) PRقوانین کلی (راي گیري براي 

 اول ژانویه   
 پس از برگزاري کنگره  

 انتشار و اجراي تغییرات مورد تائید در قوانین  

 
 

 واژه نامه
 این رشته ورزشی شامل کانو، کایاك و تمامی فعالیت هاي قایقی است که با پارو انجام می شود.   رشته ورزشی 

 یک فدراسیون کشوري که عضو فدراسیون بین المللی کانو است.   فدراسیون کشوري
 سرعتی، کانو مارپیچ و غیره)یک شاخه از یک رشته اصلی ورزشی است که شامل یک یا چند ماده است (مانند کانو  زیر رشته ورزشی 

، بدون در نظر گرفتن مراسم افتتاحیه و استدر یک زیر رشته  یک ماده تا اتمام آخرین ماده    شروع رقابتمسابقه از   مسابقه
 اختتامیه.

 ورزشکار زن یا مرد ورزشکار یا بازیکن 
 گردد.اطالق می  "بازیکن"در ماده کانوپولو (تیمی) به شرکت کنندگان کلمه 

 زن یا مرد جنسیت 

 قایق
 ): SUPقایق وسیله اي است بر روي آب که براي انجام این ورزش به کار می رود. (مانند کانو، کایاك یا 

 قایق یک نفره: قایقی که فقط گنجایش یک ورزشکار را دارد (مانند کایاك تک نفره) 
 که گنجایش چند ورزشکار را دارد (مانند کانوي چهار نفره)    قایق چند نفره: قایقی

 سال، بزرگساالن که سن مربوطه به هر زیر رشته بستگی دارد.    23سال، زري  21مانند جوانان، زیر  گروه سنی 
 کانو)هر بخش بر اساس قایق و جنسیت ورزشکار مشخص می شود (مانند گروه کایاك مردان، مختلط  گروه (بخش) بندي 

 کالس
یک کالس بر اساس گروه و تعداد محل نشستن در قایق مشخص می شود (مانند کایاك دوبل مردان، کانو چهار نفره 

 زنان)  
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 کالس ورزشی 
کالس ورزشی یک ورزشکار، یک گروه است که بر اساس قوانین کالسبندي پاراکانو به یک ورزشکار داده می شود  

 و میزان شدت معلولیت بر انجام کارها و فعالیت ها ورزشی در این رشته را مشخص می کند. 

 ماده مسابقه 

 اعطاء می گردد. در آن ها مدال یک ماده مسابقه رقابتی است که در یک زیر رشته انجام گرفته و در انت
یک ماده بر اساس حداقل یک کالس تعریف شده و بستگی به مسابقه و زیر رشته به همراه اطالعات ذیل دارد: 

سال کایاك   23متر، یا ماده زیر  500مسافت مسابقه و/یا گروه سنی ورزشکاران (مانند ماده جوانان مرد کایاك دوبل 
 ل کالسیک مردان)انفرادي بانوان یا کانو دوب

 نوع ماده رقابتی
 ماده هاي انفرادي: یک قایق با جایگیري یک یا بیشتر ورزشکار که در مقابل قایق هاي دیگر رقابت می کنند. •
 ماده هاي تیمی: تعداد دو یا بیشتر قایق که با هم در مقابل تیم هاي دیگر رقابت می کنند. •

 مسابقه (مانند دور مقدماتی، نیمه نهایی، نهایی)یک مرحله از  فاز (مرحله) رویداد 
 بخش اولیه از یک مرحله رقابتی (مانند دور اول مقدماتی، نیمه نهایی، نهایی)  مسابقه/بازي/رقابت 

 لیست ماده هایی که در یک مسابقه وجود دارد.  برنامه مسابقات 
 ها و زمان برگزاري هر ماده لیست کامل ماده ها به همراه مراحل مختلف آن  جدول مسابقات 

 نظارت بر اجراء مسابقه  مسئول فنی بین المللی 

 کمیته برگزاري
یا یک سازمان ثالث که در  تواند یک فدراسیون کشوري یا یک شاخه دیگر (کارگزار)  برگزاري می  کمیته میزبان 

 برگزاري مسابقات تبحر دارند.  

 معنی لغات 
 است. "اختیاري"یعنی اقدام گفته شده  "می تواند"
 که انجام شود. "بهتر است"یعنی اقدام گفته شده  "باید"
 اجرا شود.    "قطعا می بایست"یعنی اقدام گفته شده   "الزم االجراء"
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 جدول عالمت اختصاري
ICF کانو  جهانی فدراسیون 
IPC  کمیته بین المللی پارالمپیک 
NPC  کمیته ملی پارالمپیک 

OCOG  کمیته برگزاري بازي هاي المپیک و پارالمپیک 
NF فدراسیون کشوري 
PC کمیته پاراکانو 

CSPC  کمیته کانو سرعت 
ICF HQ دفتر مرکزي فدراسیون بین المللی کانو 

CR قوانین حاکمیت ورزشی 
PR  قوانین کلی 
SR وانین ورزشی ق 

HOC کمیته برگزاري کشور میزبان 
ITO  نماینده فنی بین المللی 
DNS ورزشکاري که در زمان استارت حاضر نشده 
DSQ  ورزشکاري که از بازي اخراج شده/سلب صالحیت شده 
DNF است.  ورزشکاري که مسابقه خود را به اتمام نرسانده و به خط پایان نرسیده 
DQB است.  ورزشکاري که به دلیل رفتارهاي غیر ورزشی از حضور در کلیه مسابقات منع شده   

WADA آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 
PFD  شناور سازي شخصیوسیله 
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 فهرست مطالب 
 مدیریت رشته ورزشی –فصل اول 

 ) CRمسابقات بین المللی ( ۱�۱
 ) CRتقویم مسابقات بین المللی ( ۲�۱
 ) CR) (3(سطح یک تا  ICFقوانین واجد شرایط بودن ورزشکار در مسابقات  ۳�۱
 )CRگروه سنی ( ۴�۱
 )CRتغییر ملیت ورزشی ورزشکار ( ۵�۱
 ) CRمراحل ثبت نام ( ۶�۱
 )CRمعتبر سازي برگزاري یک مسابقه ( ۷�۱
 ) CR(سطح یک) ( ICFمسابقات قهرمانی جهان  ۸�۱
 ) CR) (4مسابقات قهرمانی جهان پیشکسوتان (سطح  ۹�۱
 ) CRمبارزه با دوپینگ ( ۱۰�۱
 ) ICF )CRتقدیم فرجام خواهی به هیئت مدیره  ۱۱�۱

 ) CRسلب صالحیت ورزشکار به دلیل رفتار غیر ورزشی ( ۱۲�۱
 ) CRنتایج ( ۱۳�۱
 ) CRاستفاده از عالمت تجاري (تبلیغات و  ۱۴�۱
 ) CRورود به این سطح ( تامتحانا –مسئول فنی بین المللی  ۱۵�۱

 ) ICF )CRانتخاب مسئول فنی بین المللی در مسابقات  ۱۶�۱
 

 مقدمه  –فصل دوم 
 ) PRاهداف ( 2.1
 ) PRمسابقات بین المللی ( 2.2

 
 تجهیزات ورزشکاران –فصل سوم 

 ) PRمختصات قایق ها ( 3.1
 )PRقایق (ساخت  3.2
 ) PRکایاك ( 3.3
 )PRکانو تک پارو ( 3.4
 )PRتجهیزات ایمنی ( 3.5
 ) PRاستفاده از نام ها و عالمات تجاري ( 3.6

 
 برنامه مسابقات   –فصل چهارم 

 ) PRانواع قایق ها و مسافت هاي آن ها ( 4.1
 ) PRماده ها ( 4.2
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 چهارچوب مسابقات  – فصل پنجم 
 )SRفینال ها (دورهاي مقدماتی و  5.1

 
 ارسال دعوت نامه و ثبت نام  –فصل ششم 

 )PRارسال دعوت نامه ها ( 6.1
 )PRانجام ثبت نام ها ( 6.2

 
 مسئولین برگزاري مسابقات  – فصل هفتم 

 ) SRمسئولین مسابقه ( 7.1
 ) SRوظایف کمیته مسابقات ( 7.2
 ) SRوظایف مسئولین فنی ( 7.3

 
 محل مسابقه  –فصل هشتم 

 )SRکورس ( 8.1
 )SRنقشه محل مسابقه ( 8.2

 
 اقدامات قبل از مسابقات  – فصل نهم 

 )SRوظایف کمیته برگزاري ( 9.1
 )PRکالسبندي ( 9.2
 )PRسرپرستان تیم ها ( 9.3
 )PRهاي سرپرستان تیم و ورزشکاران ( لوظایف و دستورالعم 9.4
 )PRجلسه سرپرستان تیم ( 9.5
 )PRجایگزینی ورزشکار دیگر (قوانین انصراف یک ورزشکار و  9.6
 ) PRقوانین تغییر در ترتیب برگزاري ماده ها ( 9.7
 )SRکنترل قایق ها قبل از شروع مسابقات ( 9.8
 )   SRشماره هاي ورزشکاران و قایق ها ( 9.9

 
 مسابقات  –فصل دهم 

 ) SRوسایل نیرو محرکه (به جلو راندن) ( 10.1
 )SRاستارت ( 10.2
 ) SRکورس (پارو زدن در محل  ۳�۱۰
 ) Wash Riding )SRوارد شدن به محل مسابقه و  ۴�۱۰
 ) SR(پایان   ۵�۱۰

 ) PRسلب صالحیت (اخراج ورزشکار) ( 10.6
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 اقدامات بعد از اتمام مسابقات  –فصل یازدهم 
 ) SRورزشکاران بعد از اتمام مسابقه ( وظایف 11.1
 )PR(اعتراض  11.2
 ) PRنتایج و طرز گزارش دهی از آن ( 11.3

 
 بازي هاي پارالمپیک  –فصل دوازدهم 

 )SRسازمان برگزاري ( 12.1
 )SRمسابقات ( هبرنام 12.2
 )SR( صعود به مرحله بعدسیستم تقسیم و  12.3
 )SRثبت نام ها ( 12.4
 )SRقایق ها و کنترل تجهیزات ( 12.5

 
 مسابقات قهرمانی جهانی  –فصل سیزدهم 

 )PRسازماندهی/برگزاري ( 13.1
 )PRبرنامه مسابقات ( 13.2
 )PR( صعود به مرحله بعدسیستم تقسیم و  13.3
 )PRارسال دعوت نامه ها، انجام ثبت نام ها و تهیه جدول مسابقات ( 13.4
 )PRکمیته و مسئولین مسابقات ( 13.5
 )SRبرگزاري هر بازي و فواصل میان آن ها ( 13.6
 )SRاستارت و تجهیزات مسابقات ( 13.7
 ) SR، دستگاه زمان نگهدار (فتوفینیش 13.8

 )SRقایق ها و کنترل تجهیزات ( 13.9 
 )PRفرجام خواهی ( 13.10
 )PRاهداء مدال ها ( 13.11
 ) PRرده بندي جام کشورها ( 13.12

 
 جام جهانی  – فصل چهاردهم 

 )PRسازماندهی و برگزاري ( 14.1
 )PRبرنامه مسابقات ( 14.2
 ) PRبرگزاري رویداد جام جهانی (انتخاب میزبان براي  14.3
 )PRمسئولین و کمیته مسابقات ( 14.4
 ) SRپرسنل کالسبندي مسابقات جام جهانی ( 14.5

 
 و چارت آموزش مسئولین فنی بین المللی  فرایند –پانزدهم  لفص

 )PRارزیابی و امتحان ( 15.1
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 A,B,C: سیستم تقسیم بر اساس فینال هاي ضمیمه یک

 )2020خط پاراکانو (در سال  8  صعود به مرحله بعد در: ضمیمه دو
 
 

 مدیریت ورزشی –فصل اول 

 ) CRمسابقات بین المللی ( 1.1

 باشد.  می  ICFتمامی مسابقاتی که بین المللی خوانده می شود بر اساس قوانین  1.1.1

دعوت کرده  خارجی  ورزشکاران  ترتیب داده می شوند، اگر از    انجمن هاي زیر مجموعه ایشانمسابقاتی که توسط فدراسیون هاي کشوري یا    1.1.2

 ، بین المللی تلقی می گردند. باشند

برگزار   ICFقاره اي و بازي هاي چند رشته اي در مسابقات قهرمانی جهان و در همان زیر رشته طبق قوانین ر سطح منطقه اي، مسابقات کانو د 1.1.3

 گردند.  

 گیرند. می مورد استفاده قرار  اولیه مواد المپیک به عنوان پایه و اساس در برنامه مسابقات قاره اي  1.1.4

 شود و در سطح قاره اي توسط  می تایید  ICFبرگزاري و برنامه ریزي مواد پاراکانو در بازي هاي چند رشته اي در سطح جهانی توسط  1.1.5

 .گرددمی  تصویبانجمن هاي قاره اي کانو 

 
 )CRتقویم مسابقات بین المللی ( 1.2

 ذیل برگزار می شود: سطح  4تقویم مسابقات بین المللی در هر زیر رشته در  1.2.1

 مسابقه نوع مسابقه  
 ICFقهرمانی جهان  ICFمسابقات  سطح یک
 ICFجام جهانی  سطح دو
 ICFمسابقات رده بندي جهانی  سطح سه 
 مسابقات بین المللی  سطح چهار

 مسابقات آزاد یا پیشکسوتان
 مسابقات دعوتی 

 
 ICFمی توانند براي میزبانی یک مسابقه و درج در تقویم    ICFفقط یک فدراسیون کشوري، عضو زیر مجموعه یا یک انجمن قاره اي عضو    1.2.2

 نمایند.  درخواست 

 نوشته شده است.  ICFمراحل درخواست میزبانی براي یک مسابقه بین المللی سطح یک و سطح دو در قوانین  1.2.3

از طریق مراحل ذیل امکان پذیر   4(اگر قابلیت درخواست داشته باشد)، و سطح    3ارسال درخواست میزبانی براي یک مسابقه بین المللی سطح    1.2.4

 می باشد: 

 درخواست ارسال می گردد. ICFاز طریق سایت  الف)

 تا اول سپتامبر سال قبل از میزبانی است.  3آخرین مهلت درخواست میزبانی مسابقات بین المللی سطح  ب)



10 

 تا سه ماه قبل از میزبانی است.   4آخرین مهلت ارسال درخواست میزبانی مسابقات بین المللی سطح ج) 

 انتشار تقویم ورزشی  1.2.5

 تا اول ژانویه سال قبل از برگزاري منتشر می شود.   ICFسطح یک و سطح دو  تقویم مسابقاتالف) 

      می شود.  رتا اول اکتبر سال قبل از برگزاري مسابقه منتش ICFتقویم مسابقات سطح سه ب) 

 منتشر می شود.  ICF) به محض تصویب 4تقویم مسابقات بین المللی (سطح  ج)

 
 ) CR) (3(سطوح یک تا  ICFواجد شرایط شدن ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات  1.3

 را دارند.  ICFتنها ورزشکاران عضو باشگاه ها یا انجمن هاي عضو یک فدراسیون کشوري حق شرکت در یک مسابقه  1.3.1

را دارا بوده و ابتدا رضایت نامه مکتوب فدراسیون کشوري خود را نیز داشته باشد، می تواند شخصا در یک   1.3.1یک ورزشکار که شرایط قانون   1.3.2

 به رقابت بپردازد.  ICFمسابقه 

متناسب با وضعیت ورزشکار در فدراسیون ملی هر کشور از صحت و سالمت جسمی ورزشکار خود اطمینان داشته باشد تا اجازه دهد در ماده    1.3.3

 شرکت نماید. ICFمسابقات مربوطه 

 همه ورزشکاران، مسئولین تیم و فدراسیون کشوري تحت بیمه سالمت، تصادف و اموال هستند.  یقین نماید کهفدراسیون ملی هر کشور  1.3.4

 
 گروه هاي سنی 1.4

 ساله می شود.  15یا مسابقات بین المللی شرکت کند، سالی است که در آن سال ورزشکار    ICFرزشکار می تواند در یک مسابقه  واولین سالی که    1.4.1

 ساله می شود.  18آخرین سالی که یک ورزشکار می تواند در مسابقات گروه سنی جوانان شرکت کند، سالی است که ورزشکار  1.4.2

 ساله می شود.  21سال مسابقه دهد، سالی است که ورزشکار   21ی تواند در گروه سنی زیر آخرین سالی که یک ورزشکار م 1.4.3

 ساله می شود.  23سال مسابقه دهد، سالی است که ورزشکار   23آخرین سالی که یک ورزشکار می تواند در گروه سنی زیر  1.4.4

ر  1.4.5 بزرگساالن می  تر گروه  پایین  به محدوده  بزرگساالن شرکت کند. گروه هاي سنی یک ورزشکار در سالی که  تواند در مسابقات  سد، می 

 سال مشخص شده اند.  35حداقل سن بزرگساالن در قوانین هر زیر رشته با  

پاسپورت سن ورزشکاران براي ثبت نام در یک رویداد که شرط سنی دارد، باید خود ورزشکار یا فدراسیون مربوطه با ارسال مدارك مانند کپی    1.4.6

 ورزشکار را ثابت کنند.

 
 ) CR(تغییر ملیت ورزشی ورزشکار  1.5

و دو فدراسیون کشوري مرتبط تاییدیه    ICFبراي تغییر ملیت خود از    است  سال گذشته در مسابقات بین المللی شرکت داشته  3که در    يورزشکار  1.5.1

 داشته باشد.  

 ورزشکاري که واجد شرایط تغییر ملیت است، یا باید در دو سال گذشته در کشور مقصد زندگی کرده باشد یا ملیت کشور جدید را داشته باشد.  1.5.2
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رتبط ملیت ورزشی خود را تغییر دهد. چنین ورزشکاري نیازي سال می تواند با داشتن تاییدیه از دو کشور م  18سال یا کمتر از    18ورزشکار    1.5.3

 نیست دو سال در کشور مقصد زندگی کرده باشد.  

 باشد.   ارسال شده   ICFاز طرف فدراسیون جدید به نوامبر سال برگزاري مسابقه  30تا درخواست تغییر ملیت ورزشی یک ورزشکار باید   1.5.4

 ارالمپیک قوانین ملیتی این دو سازمان مد نظر قرار گیرد. در زمان بازي هاي المپیک و پ  1.5.5 

 در بازي هاي المپیک و پارالمپیک ورزشکار داراي سهمیه باید اقامت/ملیت فدراسیون کشوري که نماینده آن است را داشته باشد.   1.5.6

 .ات شرکت نمایندمسابقدر یک کشور ورزشکاران نمی توانند به نمایندگی بیش از  1.5.7

 
 فرآیند ثبت نام  1.6

 ) 3(سطح یک و  ICFمسابقات  1.6.1 

 می شود.  انجام  ICFتوسط فدراسیون کشوري عضو   ICFالف) ثبت نام در مسابقات  1.6.1

 ب) در زمان ثبت نام اطالعات ذیل درج گردد:  1.6.1

 
 فدراسیون کشوري که ورزشکار از طرف آن نماینده است نام 

 نام کامل ورزشکار •
 کشور محل تولد •
 جنسیت  •
 تاریخ تولد •
 ورزشکار (اگر دارد) ICFشماره  •
 ي که می خواهند در آن شرکت کنند ماده انام  •
   نام کامل و ایمیل سرپرست تیم •

 
 گیرد.می صورت  ICFج) ثبت نام از طریق سیستم آنالین  1.6.1 

 دریافت کرد.  ICFتایید ثبت نام را می توان از سیستم آنالین د)  1.6.1

 ه) در پاراکانو آخرین مهلت ثبت نام ده روز قبل از اولین روز مسابقه یا کالسبندي است.   1.6.1

ارسال گردد. مدیر فنی  از طرف فدراسیون کشوري   ،ت نام با دیرکرد براي دریافت تایید از مدیر فنیو) در پیشامد هاي غیر مترقبه، درخواست ثب 1.6.1

   یورو براي هر ورزشکار است.   20در رد یا قبول ثبت نام با دیرکرد مختار است. هزینه ثبت نام دیر مبلغ 

 شوند که می خواهند با قایق مسابقه دهند.  می  ز) در قایق هاي تیمی، ورزشکاران به ترتیبی ثبت نام  1.6.1

 )4مسابقات بین المللی (سطح  1.6.2
 الف) ثبت نام در این گونه مسابقات هم از طرف فدراسیون کشوري و هم از طرف خود ورزشکار پذیرفتنی است.  1.6.2

 می شود. ب) ثبت نام یا از طریق آنالین یا مکتوب و بر اساس قوانین کمیته برگزاري انجام  1.6.2

 ج) جزئیات مورد نیاز ثبت نام به شرح ذیل می باشد:  1.6.2
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 ملیت ورزشکار •
 نام کامل ورزشکار •
 جنسیت ورزشکار •
 تاریخ تولد ورزشکار  •
 نام ماده اي که می خواهند در آن شرکت کنند  •

 د) کمیته برگزار حداکثر تا دو روز تایید ثبت نام را بفرستد.  1.6.2

 
 معتبر بودن یک مسابقه  1.7

 )ICFمسابقات قهرمانی جهان (مسابقات سطح یک  1.7.1

 3سابقه قهرمانی جهان معتبر زمانی برگزار می شود که حداقل شش فدراسیون کشوري از حداقل  مالف) در رویدادهاي المپیک و پارالمپیک،    1.7.1

کناره گیري کرده یا حذف گردند، اعتبار مسابقه قهرمانی لغو نخواهد قاره شرکت در مسابقه استارت بزنند. چنانچه در طول مسابقه برخی فدراسیون ها 

 شد. 

در هر فدراسیون کشوري    6مانی برگزاري یک مسابقه قهرمانی جهان معتبر است که حداقل  ب) در رویدادهاي غیر المپیکی و غیر پارالمپیکی، ز  1.7.1

سه قاره حضور داشته باشند. اگر در طول مسلبقه برخی فدراسیون ها از دور مسابقه   شرکت داشته و در زمان استارت در مجموع حداقل نماینده از ماده

 حذف شده یا به پایان مسابقه نرسند، اعتبار آن مسابقه لغو نخواهد شد.  

 3سطح   ICF) و مسابقات 2سطح  ICFمسابقات جام جهانی (مسابقات  1.7.2

 قاره در مسابقه استارت بزنند.  2فدراسیون کشوري از حداقل  5 الف) یک مسابقه جام جهانی زمانی معتبر است که حداقل

 تیم از دو فدراسیون کشوري مختلف در آن مسابقه استارت بزنند.  3قایق یا  3ب) همچنین زمانی این مسابقات معتبر است که حداقل 

 تیم به خط پایان برسند.   3قایق یا هر  3ج) براي معتبر ماندن یک مسابقه نیازي نیست هر 

) زمانی به عنوان یک مسابقه بین المللی شناخته می شود که حداقل یک دعوت نامه به فدراسیون هاي کشوري یا  4مسابقه بین المللی (سطح  1.7.3

 ورزشکاران خارجی ارسال گردد.

 
 ) CR(سطح یک) ( ICFمسابقات قهرمانی جهان  1.8

برگزار می شود و فقط در ماده هایی برگزار می شود که در برنامه    ICFمسابقات قهرمانی جهان فقط تحت حاکمیت و مدیریت هیئت مدیره    1.8.1

   مسابقه گفته شده است. 

 ICFن کمیته برگزاري و  هرگونه تغییرات در ساختار برگزاري یک مسابقه قهرمانی جهان فقط بر اساس قوانینی انجام می شود که در توافقنامه بی  1.8.2

 گفته شده است.  

 تصمیم گیري می شود.  ICFبرنامه مسابقات توسط هیئت مدیره  1.8.3

باید موارد مورد نیاز اصحاب رسانه و/یا دیگر فاکتورهایی که بر برنامه مسابقات تاثیر می گذارد را در   ICFاست.  ICFبرنامه مسابقات بر عهده  1.8.4

 نظر بگیرد. 
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 ت ژوريهیئ 1.8.5

 مدیریت اصلی یک مسابقه قهرمانی جهان بر عهده هیات ژوري است. الف) 

 نفر می باشد.  3ب) هیات ژوري متشکل از 

 هیئت ژوري را منصوب می کنند. ICFج) هیات مدیره 

 د) یکی از این افراد به عنوان رییس هیات ژوري منصوب می گردد. 

 اعطاء مدال 1.8.6

 برگزار می گردد.  ICFاعطاء مدال در یک مسابقه قهرمانی جهان بر اساس قوانین تشریفات  الف) 

 ب) مدال ها بر اساس ذیل اهداء می گردند:

 جایگاه اول: یک مدال طال
 جایگاه دوم: یک مدال نقره
 جایگاه سوم: یک مدال برنز 

 ج) در مواد قایق چند نفره یا مواد تیمی، هر ورزشکار مدال جایگاه خود را می گیرد.

 براي حفظ رسمیت مراسم اعطاء مدال، ورزشکاران برنده باید یونیفرم تیم ملی خود را بپوشند.  د) 

 جام ملت ها 1.8.7

 جام ملت ها به فدراسیون کشوري داده می شود که در مسابقات جام جهانی در بهترین عملکرد را داشته است.الف) 

 تعریف شده، تهیه می شود.  ب) لیست رده بندي بر اساس سیستمی که براي هر زیر رشته 

 
 ) CR() 4مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن (سطح  1.9

 مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن می تواند در هر زیر رشته برگزار گردد.  1.9.1

 بر اساس پیشنهادات کمیته فنی یک مسابقه، درباره مواد آن مسابقات تصمیم می گیرد. ICFهیئت مدیره  1.9.2

 ثبت نام ها می تواند از طریق فدراسیون کشوري یا خود ورزشکاران صورت گیرد.  1.9.3

 
 ) CRمبارزه با دوپینگ ( 1.10

دوپینگ به شدت ممنوع   توضیح داده شده است  ICFبارزه با دوپینگ همان گونه که در آیین نامه جهانی آژانس مبارزه با دوپینگ و قوانین م 1.10.1

 است.  

 انجام می گیرد.   ICFو با نظارت کمیته پزشکی و مبارزه با دوپینگ  ICFبرنامه مبارزه با دوپینگ مطابق با قوانین کنترل مبارزه با دوپینگ  1.10.2

یا معادل آن را قبل  ICFثبت نام می کنند، باید برنامه آموزشی آنالین مبارزه با دوپینگ یا قهرمانی قاره اي  ICFورزشکارانی که در مسابقات  1.10.3

 از ورود به مسابقه بگذرانند، در غیر این صورت ورود به آن مسابقه خطرناك است و منع می شود.  
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 ) ICF )CRهی به هیئت مدیره راهنماي ارسال فرجام خوا 1.11

یک فدراسیون کشوري شرکت کننده در یک مسابقه چنانچه بعد از پایان مسابقه، حقایق جدیدي روشن شود که بر نتایج مسابقات تاثیر   1.11.1

 مراجعه کند. ICFاساسی می گذارد، می تواند براي فرجام خواهی به هیئت مدیره 

 مسابقه را نمی توان در یک استیناف و فرجام خواهی زیر سوال برد. واقعیات مستدل در یک  1.11.2

ارسال کرد. اگر   ICFیورو به هیئت مدیره  75روز بعد از اتمام مسابقات و به همراه پرداخت مبلغ  30دادخواست یک استیناف در طی حداکثر  1.11.3

 می شود.  مسترداعتراض وارد بود و تایید شد، این مبلغ 

 پس از تصمیم گیري، بصورت مکتوب تصمیم را به فدراسیون کشوري اطالع رسانی خواهد کرد. ICFمدیره هیئت  1.11.4

 
 ) CRاخراج از مسابقه به دلیل رفتار غیر ورزشی ( 1.12

به گفته مسئولین،  ده شدن داشته باشد، یا به عمد قوانین را شکسته باشد، یا نچنانچه ورزشکاري با استفاده از رفتارهاي غیرعادي سعی در بر 1.12.1

 اعتبار قوانین را زیر سوال ببرد، از آن مسابقه رد صالحیت می شود. 

 فتد:چنانچه بعد از مسابقه عدم واجد شرایط بودن ورزشکار محرز شده و یا آزمایش دوپینگ او مثبت شده باشد، موارد ذیل اتفاق می ا 1.12.2

 تمامی نتایج و رنکینگ ها حذف می شوند.  •
 نتایج دوباره محاسبه می شود.  •
 نتایج و جدول مدال ها و تمامی گزارشات آن مسابقه دوباره نوشته می شود. •

 
 ) CRنتایج ( 1.13

روز بعد از اتمام مسابقه  7در چارچوب مشخص شده در طی الکترونیکی از جزئیات نتایج رسمی  نسخه) یک 3(سطح یک و  ICFدر مسابقات  1.13.1

 الکترونیکی در آرشیو باقی بمانند.  جبرسد. این نتای ICFباید به دست 

روز بعد از اتمام مسابقه،   7تا  ICF  تارنماي رسمیجهت انتشار در  pdf) نتایج مسابقات با جزئیات در حالت 4در مسابقات بین المللی (سطح  1.13.2

 برسد.  ICFبه دست 

 
 ) CR( استفاده از عالئم برند و تبلیغات تجاري 1.14

 تبلیغ تنباکو و نوشیدنی هاي انرژي زا ممنوع است.   1.14.1

 درج گردند.  قایق ها، ضمائم آن و لباس ها و متن هاي نوشتاري می توانند روي  یتبلیغاتسمبل هاي عالئم تجاري و   1.14.2

 استفاده از تصاویر، سمبل ها، شعارها و متن هایی که ربطی به ارتقاء ورزش ندارد و یا داراي پیام سیاسی می باشد، ممنوع است.   1.14.3

 تمامی اقالم تبلیغاتی به گونه اي قرار گیرند که تداخلی با نام درج شده ورزشکار نداشته و تاثیري بر نتایج مسابقه نداشته باشد.   1.14.4
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 ) CRامتحانات ( – نماینده فنی بین المللی  1.15

 تقویم امتحانات  1.15.1

 الف) هر سال تقویم امتحانات رسمی بعد از ارائه پیشنهاد توسط هر یک از روساي فنی ماده ها براي هر یک از مواد منتشر می شود. 

ب) انجمن هاي قاره اي یا فدراسیون هاي کشوري مرجع ارائه درخواست براي برگزاري یک امتحان هستند و این درخواست به مدیر فنی ماده 

بل  مربوطه ارسال می شود. در این صورت کمیته برگزاري تمامی هزینه هاي برگزاري دوره شامل اقامت و غذا و بلیط هواپیما را براي مدرسین تق

 کند. 

 ثبت نام شرکت کنندگان 1.15.2
 روز قبل از برگزاري امتحان معرفی نمایند.  30الف) تنها فدراسیون هاي کشوري می توانند منتخبین خود را حداقل 

 (نیز) منتشر می شود.  ICFارسال می گردیده و بر روي سایت رسمی  ICFبه دفتر مرکزي  ICFب) درخواست ها بر روي فرم مخصوص 

 لیست کاندیداها را به مدیر فنی مربوطه ارجاع می دهد. ICF ICFي ج) دفتر مرکز

 یورو بپردارند.  20مبلغ براي شرکت در امتحان د) فدراسیون کشوري براي هر یک از منتخبین خود 

 به فدراسیون کشوري فرستاده می شود. نوامبر  30اکتبر تا  30ه) فاکتور نهایی در بازه زمانی 

 کشوري (قبل و بعد از برگزاري امتحان) مسئول تقبل هزینه هاي مسئولین خود هستند.و) فدراسیون هاي 

 
 برگزاري امتحان  1.15.3

 الف) مدیر فنی مربوطه یک ستاد اجرایی براي برگزاري این امتحان تشکیل می دهد.

بر اساس میزان معلومات ایشان بر محتواي  گردد وشوند به زبان انگلیسی برگزار می  ICFب) امتحان براي اشخاصی که می خواهند داور مسابقات 

خواهد بود. هر زیر رشته می تواند یک ارزیابی عملی داشته و یا براي انتخاب شرکت کنندگان حداقل تجربه و  ICFو قوانین و مقررات  ICFاساسنامه 

 پیش نیاز در نظر بگیرد. 

 داوري نماید. ICFج) اگر شخصی امتحان را به یک زبان رسمی دیگر  بدهد، نمی تواند در مسابقات 

 کارت هاي داوري 1.15.4

فرستاده می شود. در دفتر مرکزي کارت ها صادر و  ICFمربوطه گزارش رسمی امتحان را تهیه و به دفتر مرکزي فنی الف) بعد از اتمام امتحان، مدیر 

 به فدراسیون هاي کشوري ارسال می گردد. 

 سال منقضی می شوند.  4ب) کارت هاي داوري بعد از 

 یورو براي صدور مجدد آن اخذ می گردد. 20ج) اگر کارت هاي داوري منقضی شده یا گم شده یا از بین رفته باشد، مبلغ 

 
 )ICF )CRاب داور براي شرکت در مسابقات انتخاب و انتص 1.16

 هستند. ICFفدراسیون هاي کشوري مسئول معرفی داوران بین المللی براي مسابقات سطح یک و دو  تنها 1.16.1

 دسامبر سال قبل از برگزاري مسابقه است.  31آخرین مهلت ارسال پیشنهادات براي هر زیر رشته تا  1.16.2
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 ) ارجاع داده می شود.ICFبه دفتر مرکزي   نسخهلیست افراد معرفی شده به مدیر فنی مربوطه (و یک  1.16.3

 تا حداکثر اول مارس ارائه می کند. ICFمدیر فنی لیست داوران را براي انتخاب نهایی داوران به هیات مدیره  1.16.4

 
 

 معرفی –دوم  فصل
 )PRاهداف ( 2.1

 ) در یک کورس کامال مشخص بدون مانع   Va’aمسابقه پاراکانو، رقابت افراد با یکدیگر با قایق هاي کایاك و کانو (هدف از برگزاري یک 

 متر و در کمترین زمان بر اساس قوانین مربوطه باشد.  200در 

 
 )PRمسابقات بین المللی ( 2.2

 انواع مسابقات بین المللی 2.2.1

 مسابقه نوع   مسابقه ثبت نام کنندگان
 سطح یک ICFقهرمانی جهان  دو قایق در هر ماده از هر فدراسیون کشوري 

 ICFمسابقات 
 

 سطح دو ICFجام جهانی  قایق در هر ماده از هر فدراسیون کشوري  2

 توسط کمیته برگزاري تصمیم گیري می شود 
 

 سطح سه  

 مسابقات بین المللی 
 مسابقات بزرگساالن یا آزاد

 دعوتی مسابقات 
 مسابقات بین المللی  سطح چهار

 
این مسابقات توسط حداقل یک مسئول منصوب شده داراي کارت معتبر فدراسیون بین المللی کانو سرعت یا کارت نماینده فنی پاراکانو  2.2.2

 سرپرستی و مدیریت شود.  
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 تجهیزات ورزشکار   -سوم  فصل
 ) PRمختصات قایق ها ( 3.1

 
 )Va’aکانو ( کایاك  قایق ها

 سانتیمتر 730 سانتیمتر 520 حداکثر طول
  سانتیمتر *50 حداقل عرض 
 کیلوگرم  **13 کیلوگرم 12 حداقل وزن

 سانتیمتر از ته تا تنه قایق    10توجه *: 
 iatoو  amaتوجه**: شامل تنه، 

 
 

 ساختار قایق ها  3.2

و خطوط تنه  و خطوط طولی تنه قایق کایاك نباید به صورت منحنی باشد (فقط باید خطوط افقی یا عمودي مستقیم باشد). بخش    بدنهبخش    3.2.1

 می تواند محدب یا مقعر باشد.   کانوقایق  بدنهطولی 

 تن ورزشکار باشد.  قسمت عرشه قایق نباید در هیچ سطح افقی باالتر از مرتفع ترین قسمت لبه جلویی اولین بخش محل نشس 3.2.2

 هیچ وسیله یا ماده اضافی نباید به گونه اي به سطح قایق متصل باشد که امتیازي مثبت براي ورزشکار محسوب گردد. استفاده از روان کننده   3.2.3

 (تسهیل کننده) بر روي تنه مجاز نیست.

نباید متحرك باشد    3.2.4 که باعث سرعت بیشتر قایق شده و براي ورزشکار امتیازي مثبت هیچ قسمتی از قایق (شامل محل نشستن و جاي پا) 

 محسوب گردد (سیستم متحرك محل نشستن که به تازگی مورد استفاده قرار می گیرد، قابل قبول است.) 

د قبل از اخذ مجوز استفاده استفاده از وسایل ابداعی و جدید در قایق ها و تجهیزات آن و لباس ها و هرگونه تجهیزات و وسایل ابداعی دیگر بای 3.2.5

 :شامل مسابقات قهرمانی جهانی و پارالمپیکی، با الزامات ذیل مطابقت داشته باشند ICFدر مسابقات بین المللی 

 الف) این وسایل در دسترس همگان باشند و نباید به صورت انحصاري استفاده شوند. 

 ب) قیمت آن منطقی باشد. 

 براي تمامی ورزشکاران برابر باشد. ج) موقعیت استفاده از آن  

 د) استفاده از آن خطرناك نبوده و به محیط زیست آسیب نرساند. 

فرستاده شود. اگر با شرایط گفته شده باال مطابقت داشت    ICFو کمیته پاراکانو سرعت    ICFاین نوع وسایل ابداعی براي ارزیابی به کمیته پاراکانو    3.2.6

د قرار گرفت، تا اول ژانویه در دسترسی آسان ورزشکاران قرار گیرد تا این که استفاده از آن در مسابقات بین المللی همان سال  و استفاده از آن مورد تایی

نونی تنها مرجع قا  ICFمورد تایید نهایی قرار گیرد. ورزشکارانی که وسایل ابداعی تایید نشده دارند، نمی توانند در مسابقات شرکت نمایند. کمیته پاراکانو  

 تصمیم گیري براي موضوعات مربوط به این قانون است. 
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  قایق یا ورزشکار می تواند به یک وسیله اي مجهز باشد که زمان واقعی عملکرد را بر روي تلویزیون یا نشانگر ورزشی نشان دهد. این وسیله   3.2.7

ه و تحلیل قرار گیرد، اما نباید در هیچ حالتی این وسیله براي نشان دادن  می تواند توسط ورزشکار استفاده شود و داده هاي آن بعد از مسابقه مورد تجزی

 زمان واقعی به ورزشکار در طی انجام مسابقه استفاده گردد. 

 رد.اگر قایق به گونه اي ساخته شده که آهسته تر برود، براي ثابت و محکم نگهداشتن آن می توان از برخی تغییرات (مانند پانتون) استفاده ک 3.2.8

 مترجم) قانونی نمی باشد. این تغییرات شامل تغییر در وزن قایق   –استفاده از تجهیزات اضافی انطباقی (که تغییرات کامل به قایق می دهند  3.2.9

 می شود اگر محکم متصل شده باشد. تنها تغییراتی که در طی کالسبندي تایید شده می توانند در مسابقات بعدي مورد استفاده قرار گیرند.  

 مشاهده و تایید شده در مسابقات استفاده شود و "ارزیابی فنی داخل آب"قایقی که نوع آن، محل پاروهاي آن و تجهیزات انطباقی آن در طی    3.2.10

قبل از یک    نوع قایق، جاي پاروها و تجهیزات انطباقی نباید تعویض یا تغییر یابند. گزارش هر گونه تغییر در موارد گفته شده بعد از یک کالسبندي و

د ورزشکار ختم ، بر عهده ورزشکار است. بعد از هر گونه تغییر در موارد گفته شده باال، ممکن است به کالسبندي مجدICFمسابقه به مدیر کالسبندي 

 شود. 

) در طی کالسبندي و مسابقه مجاز نمی باشد مگر آن که سرداور اجازه داده و استفاده از آن به  Spray decks(  عرشه استفاده از اسپري هاي    3.2.11

 دلیل شرایط سخت آب باشد.         

 کت در یک مسابقه است.  مسئول اطمینان از انطباق قایق ها بر اساس قوانین فنی براي شر رورزشکا 3.2.12

 
 ) PRقایق هاي کایاك ( 3.3

 قایق کایاك به صورت متقارن بر اساس محور طولی خود ساخته شود. 3.3.1

 گیرد. می قایق ها می توانند حداکثر یک سکان داشته باشند. این سکان در زیر تنه قایق قرار  3.3.2

 شوند. سکان ها نباید دائما به طور مثال به قسمت عقب قایق متصل باشند.    نصبسکان ها می توانند به بدنه قایق  3.3.3

آن بنشیند و جا گیر شود و نباید مانند قایق هاي موج سواري، ورزشکار روي آن  قایق به گونه اي طراحی شده باشد که ورزشکار در داخل    30304

 بنشیند. 

سانتیمتر    20قایق هاي کایاك می توانند در جلوي سکان خود، دستگاه از بین برنده علف هرز را داشته باشند و این دستگاه می تواند حداکثر    3.3.5

 سکان عمیق تر باشد. طول داشته و نباید از  

 
  Va’a)قایق هاي کانو ( 3.4

(پخش کننده) داشته باشد که حداقل با  iatco(پانتون دکل بادگیري) و دو  amaبه همراه بادبان توسط یک  Va’aقایق کانو باید فقط یک تنه  3.4.1

 یک محل نشستن از هم جدا شده باشند. 

 باشد.  3.2و  3.1طبق با قانون  iatcoو  amaمشخصات تنه قایق،  3.4.2

 تجهیزات قایق کانو مخصوص معلولین مانند وسیله کمکی نشستن، زمانی که قایق اشتراکی استفاده می شود، باید به راحتی جدا گردد.   3.4.3

 محل نشستن در قایق هاي کانو می تواند هم در داخل هم روي قایق باشد، اگرچه محل نشستن در داخل قایق توصیه می شود.  3.4.4
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 سمت چپ قایق وصل می شود، اما براي رفع نیازهاي ورزشکار قابلیت وصل شدن به سمت راست قایق را نیز داشته باشد.   به  amaبخش  3.4.5

 استفاده از سکان، قسمت عقب قایق و برآمدگی تیرك ته قایق مجاز نمی باشد.   3.4.6

 
 )SRتجهیزات ایمنی ( 3.5

 پر شدن از آب، باز هم شناور بمانند. ساخته شوند که در صورت اي  قایق ها به گونه  3.5.1

برود. هر گونه بسته شدن   بیناز    تماسیدر هر صورت هیچ قسمت از بدن ورزشکار نباید با قایق تماس داشته باشد، در غیر این صورت چنین    3.5.2

 ورزشکار به قایق به گونه اي باشد که خیلی سریع بتوان باز کرد و قبل از شروع مسابقه توسط ورزشکار نشان داده شود. 

بند. به هیچ صورتی نباید تعویض شده یا تغییر یا  ) بر اساس استانداردهاي تایید شده دولت کشور ورزشکار باشد.PFDوسایل شناور شخصی (  3.5.3

 فدراسیون کشوري مسئول تطابق این وسیله با قوانین است.  

 
 )PRاستفاده از تبلیغات و لوگوهاي کارخانه هاي سازنده ( 3.6

(به غیر از بازي هاي پارالمپیک، لطفا به فصل    ICFجزئیات قوانین استفاده از اقالم تبلیغاتی بر روي تجهیزات و لباس ها در مسابقات پاراکانو    3.6.1

 در راهنماي تبلیغات و عالئم تجاري در کتابچه قوانین آمده است. مراجعه نمایید)،  12

ها) مکان هاي ثابتی براي (چسباندن) تبلیغات و عالئم تجاري وجود دارد. این مکان ها براي مشخص بر روي تجهیزات (مانند قایق و پارو  3.6.2

 (شامل اسپانسرها) تعبیه شده است.   ICFساختن نام/عالئم ورزشکار/فدراسیون کشوري، کارخانه جات، کمیته برگزاري و 

 ار گیرد.نام ورزشکار باید در دوطرف قایق زیر محل نشستن ورزشکار قر 3.6.3
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 برنامه مسابقات   –فصل چهارم 

 ) PR(قایق ها و مسافت ها  4.1

 عبارتند از: ICFقایق هاي رسمی مورد قبول  4.1.1

 انواع قایق ها

 K کایاك انفرادي

 V انفرادي  Va’a) کانو (
  

 متر می باشد.  200مسافت  ICFمسافت رسمی براي پاراکانو در  4.1.2

 به شرح ذیل می باشد:   ICFطبقه بندي رسمی قایق ها مصوب  4.1.3

 
 KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 و مردان  بانوان 

 که بر اساس گروه کالسبندي ورزشکاران انتخاب می گردد.  
 

 ) PRماده ها ( 4.2
 مواد پارالمپیکی عبارتند از:

 مردان
 KL1 متر 200
 KL2 متر 200
 KL3 متر 200
 VL2 متر 200
 VL3 متر 200

 
 بانوان 

 KL1 متر 200
 KL2 متر 200
 KL3 متر 200
 VL2 متر 200

 
 مواد غیر پارالمپیکی عبارتند از:  4.2.2

 
 مردان

 VL1 متر 200
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 بانوان  

متر 200  VL1 
 VL3 متر 200

 
 چارچوب مسابقات – فصل پنجم 

 ) SRمقدماتی و فینال ها (دورهاي  5.1

 براي شرکت در مسابقه ثبت نام کرده باشند. اگر تعداد قایق هاي   Va’a) براي برگزاري یک مسابقه، حداقل سه قایق کایاك یا کانو ( 5.1.1

 ثبت نام شده در یک مسابقه از تعداد خط ها بیشتر باشد، باید دور مقدماتی برگزار گردد.  

آن ها    صعود به مراحل بعديتقسیم ورزشکاران براي دور مقدماتی از طریق قرعه کشی مشخص می شود. توضیح سیستم دورهاي مقدماتی و    5.1.2

 در ضمیمه یک آمده است.

به طور  در نظر گرفته شود (تر در هر دور مقدماتی    هزمان قرعه کشی، دورهاي مقدماتی به همان تعداد قایق ها و یا حداکثر تعداد یک قایق اضاف  5.1.3

 قایق در نظر گرفته شود)  7قایق و در دور مقدماتی دوم تعداد  8مثال در دور مقدماتی اول تعداد 

قایق در آن ماده   36زمانی است که بیش از  Cقایق در آن ماده شرکت کرده باشند و فینال  18فقط زمانی برگزار می شود که بیش از  Bفینال  5.1.4

 ثبت نام کرده باشند. 

 . اگر عرض آب یا سایر شرایط به گونه اي باشد که امکان استارت همزمان را ندهد، از استارت با فاصله می توان استفاده کرد 5.1.5
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 ارسال دعوت نامه ها و ثبت نام ها  –فصل ششم 
 )PRدعوت نامه ها ( 6.1

 ماه قبل از مسابقه منتشر ارسال شده باشد.  2دعوت نامه ها حداقل  6.1.1

 محتواي یک دعوت نامه جهت حضور در یک مسابقه بین المللی باید شامل اطالعات ذیل باشد:  6.1.2

 مکان مسابقه زمان و الف) 
 جایگاه و برنامه ریزي کورس ها ب) 

 ج) مواد پیشنهادي 

 د) برنامه مسابقات 

 ه ) شرایط مورد نیاز شرکت کنندگان جهت حضور در مسابقات

 خطاب نامه تایید حضور باید به چه کسانی باشد. و) 

 مدارك و فرم هاي ثبت نامآخرین مهلت ارسال ز) 
 باید منطبق با مسابقات قهرمانی جهان باشد. تا حد ممکن، جدول رقابت ها  6.1.3

 
 )  PRراهنماي ثبت نام ( 6.2

 توضیح داده شده است.   1.6جزئیات پروسه ثبت نام و فرم هاي مربوطه در قانون  6.2.1

 همین اطالعات براي ثبت نام هاي رزرو ، اگر چنین ثبت نامی وجود داشته باشد، باید ارائه شود.  6.2.2

 ي شرکت کننده عالوه بر ورزشکاران اصلی خود می توانند به تعداد نامحدود ورزشکار جایگزین ثبت نام نمایند.فدراسیون ها 6.2.3

 در زمان ثبت نام، فدراسیون هاي کشوري رنگ پوشش ورزشکاران خود را انتخاب می کند و تا آخر مسابقات این رنگ قابل تغییر نمی باشد.  6.2.4

ها را بر اساس شروط و قوانین حضور در مسابقه تایید می کند. بنابراین کمیته برگزاري چنانچه ثبت نامی بر اساس  کمیته برگزاري ثبت نام    6.2.5

 شروط انجام نشده باشد، می تواند از قبول آن امتناع نماید. 
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 داوران/مسئولین فنی مسابقات  – فصل هفتم 

 ) SRداوران مسابقات ( 7.1

 المللی توسط نماینده فنی هاي بین المللی ذیل سرپرستی و مدیریت می شوند: مسابقات بین  7.1.1

 مدیر فنی •
 سرداور •
 معاون سرداور  •
 مدیر مسابقات •
 مسئولین کنترل قایق ها  •
 استارتر/ها •
 همتراز کننده/گان •
 ران کورس داوران داور/ •
 ان خط پایانداورداور/ •
 اعالم کننده •

 مسئول پزشکی •

 
 هد، یک شخص می تواند در دو سمت باال انجام وظیفه کند. داگر شرایط اجازه  7.1.2

مورد استفاده در مسابقه کاهش یافته یا تغییر کنند. شرح وظایف و مراحل گفته شده در   فناوريتعداد داوران می تواند بر اساس سیستم هاي    7.1.3

 ، تغییر نماید. کمیته برگزاري هر گونه تغییرات در ترکیب داوران را به اطالع سرپرستان  می تواند بر اساس همین تغییرات و کاهش ها 7.3قانون 

 تیم ها برساند.  

 
 )SRشرح وظایف اعضاء کمیته مسابقات ( 7.2

 مسابقات توسط یک کمیته مسابقه متشکل از افراد ذیل مدیریت می شود:  7.2.1

 مدیر فنی -۱
 سرداور -۲

 ب سرداور ئنا -۳

 عضو کمیته مسابقات داراي کارت معتبر فدراسیون بین المللی کانو سرعت باشند. حداقل دو  7.2.2

 وظایف کمیته مسابقات: 7.2.3

 الف) مدیریت و سرپرستی مسابقات 
انداخته و زمان  ب) در زمان بروز ناپایداري جوي یا دیگر پیشامدهاي پیش بینی نشده که باعث مختل شدن مسابقه می گردد، مسابقه را به تعویق  

 دیگري را در نظر بگیرند. 
 ج)  تصمیم گیري درباره موضوعات مربوط به اخراج ورزشکار در مواردي که در طی بازي از قوانین مسابقه تخلف شده باشد. 

 د) رسیدگی به اعتراضات و به سر انجام رساندن هر گونه بحث و جدلی که به وجود آمده. 
  ICFن پاراکانو ه) اخذ تصمیمات بر اساس قوانی
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 اعمال می گردد. ICFو) جریمه ها نیز بر اساس قوانین 
 ز) قبل از اخذ تصمیم براي هر گونه تخلف از قوانین، شنیدن نظرات داوري که در همان بازي و زمان تخلف حضور داشته. 

 در زمان قضاوت براي اخراج یک ورزشکار، عضو کمیته مسابقات که هم فدراسیون کشوري ورزشکار مربوطه است، نباید در قضاوت دخالت کند.   7.2.4

 
 ) SRفنی ( مسئولینوظایف  7.3

  است نیز   ن به آن پرداخته نشدهسابقه به تمامی موضوعات فنی که در این قوانیممدیر فنی که رییس کمیته مسابقات نیز می باشد، در طی    7.3.1

 رسیدگی و تصمیم گیري می کند.   

 

 شرح وظایف سر داور:  7.3.2
 الف) با مدیر فنی همکاري می کند و در صورت لزوم، می تواند به عنوان جایگزین مدیر فنی انجام وظیفه نماید.

 ب) مسئول جمع آوري فرم ها براي کارهاي اجرایی مسابقه است. 

مسئول نتیجه گیري از تصمیمات کمیته مسابقات درباره یک اعتراض و سپس ثبت آن در صورت جلسه مربوطه است. او مسئول صحت و دقت در ج)  

   نگارش صورت جلسات است. 

 

 شرح وظایف معاون سرداور  7.3.3
 رایی مسابقات را انجام می دهد.معاون سرداور با مدیر فنی و مدیر مسابقات همکاري تنگاتنگ داشته و امور و وظایف اجالف) 

 ب) در صورت نیاز، مدارك ثبت نامی ورزشکاران و سن ایشان را چک می کند.

 است.  ITمسئول ارتباط گیري با مسئول  رایانه ايج) در موارد و مسایل داده هاي 

 مرحله بعدي در یک مسابقه است. د) در طی یک مسابقه، مسئول چک نتایج هر بازي و تهیه لیست قایق هاي انتخابی براي 

 

 شرح وظایف مدیر مسابقات 7.3.4
 الف) پیوسته با مسئولین برگزاري در تماس باشد تا هرگونه مشکل را حل و فصل نماید.

 ب) مسئول مدیریت بازي ها بوده و اطمینان یابد جدول مسابقات بدون تاخیر بی دلیل، سر وقت در حال برگزاري است. 

صحیح اقدامات بازي ها (شامل اقدامات مربوط به برنامه مسابقات، قرعه کشی، نتایج، مستندات فنی، کنترل قایق ها، رسانه هاي مسئول اجراء  ج)  

 گروهی، اعتراضات و غیره) است. 

ی که بازي را استارت نزدند و  اطالعات مورد نیاز راندها مانند ترتیب استارت ها، نام ورزشکاران  یقین نمایدد) بر کار اعالم کننده نیز نظارت داشته و  

 نتایج، صحیح اعالم می شود. 
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 شرح وظایف کنترل کنندگان قایق ها 7.3.5

ایشا بدهند که مشخصات هویتی  اجازه مسابقه  توانند  به ورزشکارانی می  ها،   بررسی  نالف) کنترل کنندگان هویت ورزشکاران فقط  قایق  و  شده 

 تجهیزات، لباس، شماره شروع و شماره لباسشان مطابق قوانین است. 

ب) همچنین قایق ها را از نظر وسایل و تجهیزات کمکی براي بهبود عملکرد ورزشکار و هر گونه استفاده از وسایل ممنوعه طبق توضیحات فصل 

 .نماید کنترلسوم 

 ارائه می نماید.  کمیته مسابقات را به حل مسابقه حاضر نشده اند قایق هایی که در مگزارش کنترل مسئول ج) 

 د) مسئولین کنترل بعد از بازي ها اقدامات ذیل را انجام دهند: 

 حداقل سه قایق از شرکت کنندگان انتخاب شده و دوباره کنترل می شود. تصادفیبعد از اتمام بازي ها، به طور  * 

 ، از مسابقه کنار گذاشته می شود.را نداشته باشد ICFین فصل سوم مستنداتقوان شرایط مندرج در چنانچه قایقی * 

 شرح وظایف مسئول استارت: 7.3.6

 درباره تمامی موضوعات مربوط به شروع بازي ها تصمیم می گیرد. الف) 

 ب) در زمان یک استارت اشتباه، تنها مسئول تصمیم گیري مسئول استارت مسابقات است. 

 .یقین نمایدج) از عملکرد صحیح تجهیزات استارت 

ت، دستور د) مسئول استارت قبل از هر بازي با کمیته مسابقات ارتباط بگیرد. بعد از دریافت اشاره از طرف آنان مبنی بر این که همه چیز آماده اس

 جایگیري قایق ها و ورزشکاران را می دهد.

ن، زبان انگلیسی است و در صورت امکان و اگر تشخیص دهد که در شرایط خاص مورد نیاز است، می تواند  ه) زبان مورد استفاده ایشان با ورزشکارا

 به زبان هاي دیگر هم ارتباط بگیرد.   

 و) بر اساس مقررات،  فرایند استارت مسابقه را انجام می دهد. 

 ز) مطمئن باشد لحظه استارت عاري از هر گونه پیشامد و مانعی پیش می رود.

 می باشد. تصمیم نهایی مسئول استارت در هر پیشامدي صمیم ت

 شرح وظایف همتراز کنندگان  7.3.7

 قایق ها را به خط شروع بیاورد.   با حداقل تاخیر ممکنالف) 

 همخوانی ورزشکاران شامل لباس آنان، شماره پشت لباس و شماره قایق را انجام دهد. کنترلب) 

 ارتباط گیري با ورزشکاران است. ج) زبان انگلیسی، زبان  

 هد که د)  وقتی تمام قایق ها در یک خط و/یا در داخل محل استارت قرار گرفتند، همتراز کننده با باال بردن پرچم سفید به استارتر عالمت می د

 قایق ها در جایگاه استارت هستند.

 کننده پرچم قرمز را باال می برد.  همترازدر محل استارت نباشند، ه) اگر قایق ها در یک خط نبوده و/یا  

 و) اگر از سیستم اتوماتیک استارت استفاده می شود، همتراز کننده می تواند جاي خود را به داور کورس بدهد. 
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 شرح وظایف داور کورس:  7.3.8

 الف) در طی مسابقه، بر مطابقت کامل بازي ها با قوانین نظارت کامل دارد.

 ، داور کورس بعد از اتمام بازي، پرچم سفید را نشان می دهد. ب) اگر هیج تخلفی گزارش نشود

 ج) اگر گزارش تخلف از قانون وجود داشته باشد، داور کورس بعد از اتمام بازي، پرچم قرمز را به همراه شماره خط نشان دهد.  

 می دهد.   د) اگر در جایی از قانون تخلف شود، داور کورس سریعا این تخلف را به کمیته مسابقات گزارش

 ه) در این موارد، داور کورس ده دقیقه فرصت دارد گزارشی مکتوب را به کمیته مسابقات ارائه دهد. 

متر، داور کورس مسابقه را دنبال نمی کند. دو داور کورس در قایق هاي موتوري جداگانه قبل از خط استارت می ایستند. دو داور   200 مسابقاتو) در 

 توري جداگانه پشت خط پایان مستقر می شوند. کورس هم در قایق هاي مو

 ز) داور کورس همچنین می تواند از برج پایان و با فرمان مدیر فنی مسابقه را دنبال و داوري کند.

ضور  به هیچ عنوان نباید در رویه بازي تداخل و مانعی ایجاد کند. در قایق داور کورس، هیچ شخص دیگري غیر از خود داور و راننده اش نباید حح)  

 داشته باشند.  

تمامی قایق ها را ز آژیر، ط) در صورت بروز هر گونه مشکل یا مانع، داور کورس باید با گذشتن از تمامی قایق ها و تکان دادن پرچم قرمز یا استفاده ا

قایق ها سپس خیلی سریع تخلف انجام شده را به کمیته مسابقات گزارش می دهد. بعد از این اقدامات،    کند.مسابقه را متوقف  و    دارداز پارو زدن باز  

 دوباره باید به خط استارت بازگردند.   

 شرح وظایف داوران خط پایان: 7.3.9

 ار گیرند که تمامی مسیرها در خط پایان به خوبی قابل رویت باشد.  الف) این داوران در جایی قر

هر بازي حداقل با دو عدد ساعت مختلف زمان گیري شود. وقتی که این دو ساعت یک زمان مساوي را اندازه گیري نکرده باشند، زمان کندتر و  ب)  

 ا الکترونیکی از بخش استارت دریافت شود.  آهسته تر ثبت می شود. دکمه کورنومتر زمانی زده شود که عالمت دیداري ی

 استفاده نشود، داوران خط پایان درباره ترتیب گذشتن ورزشکاران از خط پایان تصمیم می گیرند.  photo finishج) در صورتی که از سیستم 

حداکثر آراء تصمیم نهایی را مشخص خواهد    photo finishد) اگر داوران درباره جایگاه دو یا چند ورزشکار با هم اختالف نظر داشتند، در نبود سیستم  

 کرد. چنانچه تعداد آراء مساوي بود، سرداور راي نهایی را صادر خواهد کرد.

مقایسه می شود. نتایج بر گرفته   photo finishع آوري شده توسط داوران خط پایان با نتایج  موجود باشد، نتایج جم  photo finishه) وقتی که سیستم  

 نتایج قطعی محسوب می شوند.   photo finishاز سیستم 

بر اساس  و) جایگاه ورزشکاران داخل قایق در زمان رسیدن به خط پایان با دوربین ویدئویی توسط داوران خط پایان ثبت می گردد. سرداور خط پایان 

گزارش  اطالعات ثبت شده تصمیم می گیرد که آیا ورزشکار به هنگام رسیدن به خط پایان در قایق خود بوده است یا خیر و آن را به کمیته مسابقات  

 می دهد. 
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 یکی از داوران خط پایان به عنوان سرداور خط پایان منصوب می گردد و وظایف ایشان عبارتند از:  7.3.10

 وظایف را میان داوران خط پایان تقسیم کند.ان یابد سیستم زمان گیري صحیح کار می کند. الف) اطمین

زمان هاي رسمی را با دیگر داوران خط پایان مقایسه کند و خیلی سریع معاون سرداور را از زمان هاي به دست آمده مطلع  ب) در انتهاي هر بازي

  نماید.

 شرح وظایف اعالم کننده:  7.3.11

 ا اعالم می کند.  الف) شخص اعالم کننده در طی مسابقه با دستور مدیر مسابقات، شروع هر رقابت، ترتیب استارت ها و جایگیري ورزشکاران ر

 ب) بعد از اتمام هر رقابت نیز، نتایج توسط او اعالم می گردد. 

 شرح وظایف مسئول پزشکی:  7.3.12

 انجام مراحل تست هاي دوپینگ در طی مسابقات را بر عهده دارد. سرپرستیالف) 

 ل و پیشامدهاي پزشکی اتفاق افتاده در طی مسابقات است.ئب) مسئول مسا

   انجام دهند. ICF دیگر وظایف داوران: وظایف خود را طبق قوانین 7.3.13

و از صحیح و سالم بودن آن ها اطمینان یابد. چنانچه مشکلی   کنترل نمودهرا  محول    هر داور وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود براي انجام وظایفالف)   

 وجود داشته باشد به سرداور یا مدیر مسابقات گزارش گردد. 

 ب) افراد متفرقه اجازه ورود به محدوده داوران را ندارند، مگر آن که کمیته مسابقات یا هیات ژوري ایشان را فرا خواند.  
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 ه محل مسابق –فصل هشتم 

 )SRکورس ( 8.1

خط) و براي مسابقات انتخابی    9براي مسابقات بین المللی، مسابقات قهرمانی قاره اي و مسابقات قهرمانی جهان (با    ICFدر کورس استاندارد    8.1.1

، مساوي و  آنها  خط) شرایط مسابقه براي تمامی شرکت کنندگان در خط هاي جداگانه و موازي و مسافت هاي  8قاره اي و بازي هاي پارالمپیک (در  

ي هاي پارالمپیک، مسابقات انتخابی پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهانی و جام هاي جهانی، کورس استاندارد با تجهیزات  باز درطبق عدالت باشد.  

 تجهیز شده باشد.   "براي مسابقات قهرمانی کانو سرعت ICFکتابچه "و وسایل فنی مشخص شده در 

مربوطه به صورت مکتوب توسط درخواست کننده به مدیر فنی ارائه شود.  به منظور طبقه بندي به عنوان کورس قهرمانی، اطالعات کورس    8.1.2

می تواند    ICFهزینه هاي بازرسی آن بر عهده فدراسیون مربوطه است و توسط کارشناسان مورد تایید کمیته پاراکانو تصویب می گردد. هیات مدیره  

مسابقات انتخابی پارالمپیک، بازي هاي منطقه اي یا مسابقات جام جهانی در    برخی الزامات را براي برگزاري مسابقات جهانی، بازي هاي پارالمپیک،

(یا کمیته پاراکانو) می توانند برخی استثنائات را در صورت لزوم در مسابقات چند رشته اي یا دیگر مسابقات قهرمانی   ICFنظر بگیرند. هیات مدیره  

 اعمال نمایند.

 
 ) Layout) (SRطرح بندي ( 8.2

راهنماهاي شناور  ساعت قبل از شروع رقابت ها، کورس هاي مسابقه اندازه گیري شده و به وسیله پرچم هاي قابل رویت که روي    5قل  حدا  8.2.1

سوار می شوند، عالمت گذاري می گردد. طول کورس و فواصل میانی توسط یک مساح مستقل انتخاب شده اندازه گیري می شود و سپس توسط  

 کمیته برگزاري یک طرح تایید شده و صحیح ارائه می گردد. این طرح در هر زمانی توسط سرداور براي بازبینی مجدد در دسترس باشد.   

ع و پایان به وسیله پرچم هاي قرمز رنگ در نقاطی که این خط ها محدوده بیرونی کورس را قطع می کند، عالمت گذاري هر دو خط شرو  8.2.2

 گردند. خطوط شروع و پایان در زاویه هاي مناسب و صحیح با کورس باشند.   

 یم و بدون هیچ مانعی باشد. متر عرض، در خطی مستق 9خط تشکیل شده است. هر خط حداقل   9کورس مسابقات حداکثر از  8.2.3

 متر تعبیه شود.  2الف) عمق آب در تمامی کورس حداقل 

 باشد. می متر  25حداکثر راهنماهاي شناور از هم تفکیک می شوند. فاصله میان راهنماهاي شناور ب) خطوط به وسیله 

و از برج پایان به خوبی دیده   بودهماره گذاري از چپ به راست  و صفر شماره گذاري می گردند. این ش  9. آخرین راهنماهاي شناور از شماره یک تا  ج)  

 شود. 

بازي   با پخشد) زمانی که  باشدتلویزیونی    همراه  بمی  تواند  بدین گونه لیست   العکس، شماره گذاري خطوط می  تا  به چپ،  از راست  شود، یعنی 

 داشته باشد.   ، همخوانیکه به تصویر کشیده می شودبا آنچه   آنها ورزشکاران و شماره هاي

 شوند.  نصبه) راهنماهاي شناور بین یک متري تا دو متري پشت خط پایان قرار داده شده و 

 شکار باشند. و) این راهنماهاي شناور شماره گذاري شده را ورزشکار بتواند به راحتی ببیند و به هنگام گذشتن از آن ها این شناورها در سمت راست ورز

 برگزاري تمامی این تمهیدات گفته شده در باال می تواند تغییر یابد. ز) با تصویب کمیته 
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 برگزار شود.  دورهاي مقدماتی و فینال ها در یک آب (در یک محل)  8.2.4

 
 اقدامات قبل از مسابقه  – فصل نهم 

 وظایف کمیته برگزاري   9.1

 کمیته برگزاري مسئول آماده سازي و برگزاري مسابقات است.   9.1.1

 کمیته برگزاري به طور اخص باید: 9.1.2

 الف) یک محل مسابقه مناسب و تجهیزات فنی مطابق با قوانین حاضر مسابقات کانو سرعت را آماده سازد.

 تاریخ و برنامه مسابقات را مشخص کند. ICFب) با توافق 

 نماید. می ي ها شامل زمان و تاریخ جلسه سرپرستان تیم را از قبل تهیه و منتشر ج) برنامه باز

 
 

 ) PRکالسبندي ( 9.2

قوانین    9.2.1 آید. چناچه در  به حساب می  پاراکانو  قوانین  از  و قسمتی  منتشر می شود  به صورت یک سند جداگانه  و مقررات کالسبندي  قوانین 

 به وجود آید، قوانین و مقررات فنی پاراکانو اولویت خواهند داشت.  اختالفی کالسبندي و قوانین فنی پاراکانو 

 یورو براي این کار اخذ می شود.  50آن را تکمیل نماید، مبلغ  ICFتکمیل شوند و کمیته پاراکانو  چنانچه فرم هاي کالسبندي ناقص 9.2.2

 
 )PRسرپرست تیم ( 9.3

 سرپرست تیم باید:  9.3.1

 الف) نماینده تیم خود باشد.

 ایجاد نمایند. اختاللدر کارهاي مسئولین سرداور و کمیته برگزاري در تماس باشند، اما نباید  با به نمایندگی از تیم خوددر طول مسابقه  ب) 

 ساعت قبل از شروع اولین بازي ارائه نماید.  24ج) هرگونه تغییر یا پیشنهاد در رابطه با مسابقات را تا 

 گفته شده، هماهنگی کند. د) در صورت لزوم، براي ارائه اعتراض یا فرجام خواهی بر اساس قوانین 

 
 )PRدستورالعمل هاي سرپرستان تیم و ورزشکاران ( 9.4

که شامل نام و ملیت   قرعه کشی اولیه در محل مسابقه در دسترس همگان باشدنتیجه  ساعت قبل از اولین بازي مسابقات،    48حداکثر تا    9.4.1

 ورزشکار و نتایج قرعه کشی است.  

 ساعت قبل از شروع مسابقه مستندات شامل موارد ذیل به سرپرستان تیم ارائه گردد:  5حداقل  9.4.2

 اطالعات کامل کورس ها و عالمت گذاري هاي آن •
 جزئیات برنامه مسابقات •

 نوع کنترل قایق  •
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 زمان و محل مراسم اعطاء مدال •

 
 )PRجلسه سرپرستان تیم ها ( 9.5 12اقل حد 9.5.1

 ساعت قبل از شروع اولین رقابت، جلسه سرپرستان تشکیل می شود. 

 در این جلسه نام سرپرستان تیم قرائت می شود.  9.5.2

 گفته شده باشند. در طول مسابقه مطابق آن هماهنگی هاي ر هماهنگی ها توضیح می دهد که مسابقات و دیگکمیته برگزاري درباره کورس  9.5.3

 سرداور برنامه مسابقه را توضیح داده و درباره هرگونه تغییر در ثبت نام ها سوال می کند.  9.5.4

 

 ) PRتغییر در ثبت نام ها و کناره گیري از مسابقات ( 9.6

 جایگزین شود. ضورش در لیست نهایی کشور خود ثبت شده می تواند با هر ماده دیگري حهر ورزشکاري که  9.6.1

 این جا به جایی در ثبت نام به صورت مکتوب حداقل یک ساعت قبل از اولین رقابت در صبح یا عصر به سرداور ارائه گردد.   9.6.2

 نمی شود   هزینه ثبت نام مسترد کناره گیري از یک ثبت نام انجام شده، نهایی بوده و هیچ جایگزینی از ورزشکاران دیگر نمی تواند داشته باشد. 9.6.3

 
 )PRغییر در توالی بازي ها (ت 9.7

 توالی رقابت ها که در دعوت نامه درج شده و فواصلی که میان رقابت ها در برنامه مسابقات تعیین شده، بر عهده کمیته برگزاري است.  9.7.1

 رضایت خود را اعالم دارند. رستان تیم ها در جلسه سرپهیچ تغییري در این بخش مجاز نمی باشد مگر آن که مدیران تیم هاي مربوطه  9.7.2 

 
 ) SRکنترل قایق ها قبل از مسابقات ( 9.8

باشد. براي کنترل قایق ها و تجهیزات از یک    نمودهکمیته برگزاري براي کنترل قایق ها دو ابزار تایید شده براي وزن کشی و اندازه گیري تهیه    9.8.1

 شود.  فرایند استاندارد پیروي 

طول قایق کایاك یا کانو از انتهایی ترین بخش قوس جلوي قایق تا قسمت عقب قایق اندازه گیري می شود. در صورت وجود تسمه تنه یا دیگر   9.8.2

 وند.  برآمدگی هاي تنه یا عقب قایق، آن ها نیز اندازه گیري می ش

 بعد از اتمام اندازه گیري و وزن کشی و قبل از شروع مسابقه، هیچ تغییري در ساختار قایق ها مجاز نمی باشد.  9.8.3

 استفاده از هر گونه لوازمی که شل بسته شده باشند، قدغن می باشد.  9.8.4

قایق بسته شده اند و هر وسیله اضافی که جاذب آب است، باید کامال  هر گونه وسایل و تجهیزات تغییر یافته براي معلولیت که خیلی محکم به  9.8.5

 خشک باشد یا این که قبل از وزن کشی از قایق جدا شود. 
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 ) SRشماره هاي ورزشکاران و قایق ها ( 9.9

 تمامی قایق ها شماره داشته باشند. این شماره ها یک صفحه عمودي غیر شفاف، با زمینه سفید که شماره سیاه رنگ روي آن مشخص باشد.   9.9.1

 این صفحات در خط مرکزي در عقب قایق یا در امتداد آن نصب گردد. 9.9.2

 میلیمتر ضخامت داشته باشد.   25سانتیمتر ارتفاع و    15سانتیمتر باشد. شماره هاي روي صفحه در هر طرف نصب شده و    20در    18صفحه    اندازه  9.9.3

پیراهن ورزشکار قرار    یا پشت  /  و  ، این شماره جلوکمیته برگزاري بخواهدتهیه می شود و چنانچه    کمیته برگزاريماره هاي ورزشکاران توسط  ش  9.9.4

 نصب می گردد.  ورزشکار اصلی در طرف جلو به همراه شماره  حامی مالیگیرد. عنوان یا نام می 
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 مسابقات  –فصل دهم 

 ) SR(وسایل نیرو محرکه  10.1

 به وسیله پاروهاي دو تیغه به جلو رانده شود.  تنهاقایق هاي کایاك  10.1.1

 به وسیله پاروهاي یک تیغه به جلو رانده شود.  تنهافقط  Va’aقایق هاي کانو   10.1.2

 پاروها به هیچ عنوان نباید به قایق متصل باشند. 10.1.3

 
 )SRاستارت ( 10.2

 شناور قرمز یا یک ترکیب از هر دو نشان مشخص می شود. خط استارت به وسیله دو پرچم قرمز یا دو راهنماي  10.2.1

باشند. منظور از منطقه شروع، حضور داشته  روي آب در منطقه شروع    مسابقه خوددقیقه قبل از زمان شروع مشخص شده    3ورزشکاران حداقل    10.2.2

 است.    استارتمتري خط  100در 

 در خط هاي مشخص شده خود مستقر شوند.   گانشرکت کنند، قایق هاي مسابقهدو دقیقه قبل از زمان شروع  10.2.3

 زمان استارت به دلیل غایب بودن ورزشکار به تعویق نمی افتد.  10.2.4

روي    وي  زمانی که استارتر عالمت شروع را می دهد، ورزشکاران در جایگاه هاي مشخص شده خود قرار می گیرند به گونه اي که کمان قایق  10.2.5

وي ماشین  خط استارت قرار گیرد. چنانچه از سیستم استارت اتوماتیک استقاده شود، ورزشکار به گونه اي در خط استارت قرار می گیرد که کمان قایق ر

 می برد.   پرچم سفید را باالیک داور کورس  ابزار استارت قرار گیرد. وقتی تمامی قایق ها در جاهاي خود استقرار یافتند، مسئول همترازي/

 شروع می کند.  دوبارهمراحل استارت را  می دهد و "ایست"اگر مسئول استارت اشکالی در خط ایستادن ورزشکاران ببیند، دستور  10.2.6

 مسئول استارت بعد از اطمینان و تایید صحت تمامی جوانب، دستور شروع رقابت را صادر می کند. 10.2.7

 ” می باشد Ready – Set - Goفرامین شروع “ 10.2.8

 ” ورزشکاران پاروهاي خود را آماده می کنند. Readyالف) در دستور “

” ورزشکاران پاروها را به حالت شروع پارو زدن در دستان خود نگه می دارند. ورزشکاران در این مرحله نباید پاروهاي خود را به جلو Setب) در دستور “

 تلقی می گردد. این قایق دیگر اجازه حرکت و استارت براي مسابقه را ندارد.  "اشتباهاستارت "حرکت دهند، در غیر این صورت یک خطاي 

” صادر می گردد (یا آن که از شلیک یک تیر یا از یک صداي  Goج) زمانی که مسئول استارت از جایگیري صحیح ورزشکاران مطمئن شد، دستور “

 بلند استفاده می گردد). 

ورزشکاران تنها با شنیدن فرمان واکنش نشان دهند و نباید پیش از آن حرکتی انجام دهند.  ”Go“ورزشکاران تنها باید به فرمان / عالمت   -9-2-10

 اجازه پارو زدن را دارند.  ”Go“عالمت  /

دهد. ورزشکاران به محض شنیدن این عالمت می  به هنگام یک استارت اشتباه، مسئول استارت سریعا به وسیله یک صداي بلند عالمت    10.2.10

 سریعا از پارو زدن باز ایستاده و از دستورات مسئول استارت براي یک شروع جدید تبعیت نمایند.

 خاطی براي آن استارت اشتباه را معرفی کرده و به آنان اخطار دهد.   (ورزشکاران) قبل از یک استارت جدید، مسئول استارت ورزشکار 10.2.11
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چنانچه توسط همان ورزشکاران دوباره یک استارت اشتباه صورت گرفت، ورزشکار مربوطه از دور مسابقه حذف شده سریعا محوطه استارت   10.2.12

 . نمایدو کورس را ترك  

ناقص کارکردن یکی از مسئول استارت همچنین می تواند در پی وقوع یک پیشامد غیر مترقبه دستور استارت مجدد بدهد، (به طور مثال    10.2.13

 تجهیزات شروع مسابقه.) در چنین مواردي، همان صداي بلند به عنوان عالمت که در استارت اشتباه استفاده شد، نواخته می شود. 

، حتی اگر گفته شد  10.2.10چنانچه خرابی یکی از تجهیزات استارت به دلیل خطا و استارت اشتباه یک قایق باشد، همان طور که در قانون    10.2.14

گفته شد. اما اگر خرابی    10.2.13آن قایق هنوز خط استارت را رد نکرده باشد، به ورزشکاران آن قایق اخطار داده می شود، همان طور که در قانون  

 دستگاه استارت به دلیل استارت اشتباه یک قایق نباشد، جریمه اي در نظر گرفته نخواهد شد.  

استارت حاضر نشود و دالیل قابل قبول و مورد تایید کمیته مسابقات نداشته باشد، ورزشکار مربوطه از تمامی دور   اگر ورزشکاري در زمان  10.2.15

 مسابقات حذف می گردد.  

 ناره گیري عامدانه و ارادي محسوب شده و از دیگر دورهاي مسابقه حذف می شود. کورزشکاري که خیلی دیر در خط استارت حاضر شود،  10.2.16

 مسئول استارت درباره هر گونه اخراج قایق، گزارشی مکتوب تهیه کرده و به سرداور ارائه می دهد.   10.2.17

 

 )SRپاروزدن در کورس مسابقه ( 10.3

 Amaمتري از مرکز خط خود نگه دارند. بخش    پنجورزشکاران از زمان حرکت از خط استارت تا خط پایان تمامی اطراف قایق خود را در شعاع    10.3.1

 متري بیرون برود. در صورت هر گونه انحراف، قایق فورا به این محوطه مرکزي خط خود باز گردد.  پنجمی تواند از این محوطه  Va’a کانو از قایق

 قایق هایی که از خط خود خارج می شوند، از دور مسابقه اخراج می گردند.  10.3.2

 از مسابقه اخراج می گردد. چنانچه قایقی واژگون گردد، ورزشکار آن قایق   10.3.3

 حق  با استفاده از یک پرچم قرمز و عالمت صوتی بلند، انچه متوجه شود یک مانع پیش بینی نشده به وجود آمده است،  داور کورس چن 10.3.4

 مانند. بدر این صورت ورزشکاران سریعا دست از پارو زدن کشیده و منتظر دستورات بعدي  .یک استارت صحیح را دارد نمودنمتوقف 

 او نمی تواند از شخص دیگري یک پارو جدید بگیرد.اگر پاروي ورزشکار شکسته شود،  10.3.5

 
 )SR( Wash Riding) و Pacingمسابقه (وارد شدن به محل  10.4

 وارد شدن افراد متفرقه یا کمک گرفتن از هر طریقی از قایق ها یا اشخاصی که در مسابقه حضور ندارند، ممنوع می باشد.  10.4.1

مسابقه، افرادي که جزو ورزشکاران شرکت کننده آن رقابت نیستند، نباید قسمتی یا تمامی مسیر کورس را با ورزشکاران  در زمان جریان یک    10.4.2

 طی نمایند، حتی اگر خارج محل عالمت گذاري شده راهنماهاي شناور باشند.
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 ) SRخط پایان ( 10.5

 داشته باشد.  خود را به پایان رسانده که قسمت منحنی قایق از خط پایان گذشته است و ورزشکار نیز در قایق حضور  مسابقه قایق زمانی  10.5.1

 داوران خط پایان نتایج مسابقه را بر اساس ترتیب قایق هاي وارد شده به خط مشخص می کنند.  10.5.2

می گیرند. چنانچه در یک بازي   در یک رده بندي قرارفینال  یان بگذرند، در رده بندي  ان از خط پاچنانچه تعداد دو یا بیشتر قایق به طور همزم  10.5.3

 قوانین ذیل اعمال می شود: آنگاه چند نفر برنده شوند و در آن بازي افراد صعود کننده به دور بعدي مشخص شوند، 

شی می توان مشخص کرد هر قایق به کدام رقابت برود. در صورت  زمانی که تعداد خط کافی براي دور بعدي وجود داشته باشد، به وسیله قرعه کالف)  

 امکان، می تواند از خط هاي صفر یا ده استفاده کرد.

میانه  ب) چنانچه تعداد خط کافی وجود نداشته باشد، می توان یک مسابقه مجدد میان ورزشکاران با نتایج مساوي در انتهاي رقابت هاي آن روز یا  

 برنامه بازي ها برگزار کرد.  

 ج) چنانچه در مسابقه مجدد باز هم چند برنده داشتیم، قرعه کشی برنده را مشخص می کند. 

تایید کرد دو یا چند قایق قایق همزمان برنده شده اند، رده بندي نهایی بر اساس بهترین نتیجه آن قایق ها    photo finishیستم  چنانچه س  10.5.4

 اعالم می شود. به طور مثال دو یا چند قایق می توانند مقام اول، دوم، سوم و غیره را کسب کنند.   

 
 ) PRاخراج از مسابقات ( 10.6

ورزشکاري که از روش هاي ناجوانمردانه و غیر منصفانه بخواهد در مسابقه رقابت کند، یا کسی که قوانین مسابقه را نقض کند یا کسی که هر    10.6.1

 با اعمال خود به روح و باطن قوانین احترام نگذارد، از ادامه بازي در آن رقابت محروم می شود.

نیست، آن ورزشکار از دور آن   ICFدازد که آن قایق به وسیله بازرسی مشخص شود مطابق قوانین  چنانچه ورزشکاري با قایقی به رقابت بپر  10.6.2

 مسابقه حذف می گردد. 

 به ورزشکاران در طول مسابقه ممنوع است. از خارج و اضافی هرگونه رساندن کمک  10.6.3

 ا در طول کورس مسابقه در حال حرکت باشد.  ایق دیگر در کنار یقبه هنگام یک مسابقه، هیچ ورزشکاري نمی تواند با  10.6.4

 هیچ ورزشکاري نباید از طریق شی که به طرف کورس پرتاب شده، کمکی دریافت کند.  10.6.5

 هرگونه نقض قوانین و تخلفات ذکر شده در باال، منجر به اخراج ورزشکار مربوطه می گردد. 10.6.6

هرگونه اخراج توسط کمیته مسابقات سریعا با ذکر دلیل به صورت مکتوب تایید گردد. سرپرست تیم دریافت یک کپی از این گزارش را تایید   10.6.7

 و از آن زمان، وقت دریافت اعتراض شروع می شود.  می نماید

 نیست.    نرسیدن کپی تایید اخراج به سرپرست تیم به معناي بی اعتبار شدن اخراج 10.6.8

یک مسابقه شود، جلوگیري به عمل   معمولکمیته مسابقات می تواند از هرگونه رفتار مخرب مسئولین تیم یا ورزشکاران که مخل انجام و روند    10.6.9

 آورد. کمیته مسابقات می تواند فرد خاطی را از آن مسابقه اخراج نماید. 
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 اقدامات بعد از مسابقه   –فصل یازدهم 

 )SR(ران بعد از مسابقه ورزشکا 11.1

 و نباید مخل برگزاري مسابقه بعدي شود. می باشدکورس مسابقه ملزم به ترك ورزشکار بعد از اتمام بازي  11.1.1

 بعد از مسابقات بروند. قایق هایی که توسط کمیته مسابقه براي کنترل قایق انتخاب شده اند، فورا به محل کنترل قایق  11.1.2

 این کار انجام شود.   WADAو  ICFچنانچه ورزشکاري براي کنترل دوپینگ انتخاب شد، مطابق با الزامات و قوانین مربوط به کنترل دوپینگ  11.1.3

 شکاران سه مقام برتر مرحله فینال قبل از مراسم اعطاء مدال در زمان و مکان مشخص شده حاضر باشند.  ورز 11.1.4

مخصوص  و کفش  ورزشکاران در مراسم اعطاء مدال لباس یونیفرم    مسابقات قهرمانی جهان و جام هاي جهانی و بازي هاي پارالمپیک،در    11.1.5

 .  فدراسیون کشوري خود را به تن داشته باشند

 
 ) PRاعتراض ( 11.2

هرگونه اعتراض به حق یک ورزشکاران شرکت کننده در یک مسابقه تا یک ساعت قبل از شروع دور اول آن مسابقه، خطاب به کمیته مسابقات   11.2.1

 به دست مدیر فنی رسیده باشد. 

درباره تصمیم   دقیقه بعد از اطالع رسانی   20کمیته مسابقات تا  خطاب به    اعتراضی که در طول یک مسابقه به وجود می آید، به صورت مکتوب  11.2.2

 . مدیر فنی برسدبه دست  ،و امضاء تایید دریافت سرپرست تیمنهایی 

یورو یا معادل آن به وجه رایج کشور میزبان ارائه گردد. چنانچه اعتراض مورد قبول قرار گرفت، این وجه مسترد  75کلیه اعتراضات به همراه    11.2.3

 شود.  می

یک ورزشکار یا یک تیم بود، سرپرست تیم آن ورزشکار یا تیم باید حاضر باشد یا از طریق یک گزارش مکتوب   مربوط بهعتراض  ازمانی که    11.2.4

 مطلع گردد.

 
 )PRاعالم نتایج و گزارشات (  11.3

 از نتایج و اعتراضات و   نسخه، دو ICFبعد از پایان مسابقات قهرمانی جهان و تمامی مسابقات بین المللی پاراکانو مندرج در تقویم ورزشی  11.3.1

 گردد.   می رسمی درج  تارنمايارسال شده و روي  ICFفرجام خواهی ها توسط کمیته برگزاري به دفتر مرکزي 
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 بازي هاي پارالمپیک  –فصل دوازدهم 

 نمایید. لطفا به جز مواردي که در ذیل گفته شده، براي بقیه موارد به قوانین مسابقات بین المللی و قوانین مخصوص مسابقات قهرمانی جهان مراجعه

 ) SR( برگزاري 12.1

) IPCاي پارالمپیک منطبق بر قوانین کمیته بین المللی پارالمپیک (ارسال درخواست هاي ثبت نام، پروسه ثبت نام و برنامه مسابقات بازي ه  12.1.1

 می باشد.  

 شود.  مراجعه  ICFبه قوانین مربوطه مندرج در   است به آن اشاره نشده IPCدر مورد هر قانونی که در  12.1.2

 در مورد بازي هاي پارالمپیک باشد.  IPCتابع قوانین به کار گرفته می شود، این قوانین می تواند  ICFدر زمانی که قوانین  12.1.3

 ) SR(برنامه مسابقات  12.2

 گردد.  می تدوین  IPCبرنامه مسابقات در بازي هاي پارالمپیک طبق قوانین  12.2.1

 مواد مسابقات در بازي هاي پارالمپیک عبارتند از: 12.2.2

 
 
   می باشد.  ICF، کمیته برگزاري و IPCتوافق  باو جدول زمانی مسابقات در بازي هاي پارالمپیک  چارچوب 12.2.3 

 )SRدر مسابقات ( صعود به مرحله بعدسیستم تقسیم بندي و   12.3

 انجام می گیرد. IPCافراد منصوب شده از طرف قرعه کشی دورهاي مقدماتی در یک زمان و تحت نظارت  12.3.1

مسابقات    طرز صعود به مراحل بعدي در انجام می شود. سیستم    13.6و    5.1تقسیمات دورهاي مقدماتی بر اساس سیستم گفته شده در قانون    12.3.2

 توضیح داده شده است.  2در ضمیمه 

 

 )SR(ثبت نام  12.4

 مربوطه انجام گرفته و بر اساس قوانین گفته شده در دعوت نامه است.    کمیته ملی پارالمپیکتوسط    تنهاثبت نام جهت حضور در بازي هاي پارالمپیک  
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 )SR(کنترل قایق ها و تجهیزات  12.5

 انجام می شود.  13.9این کنترل ها بر اساس قوانین  12.5.1

بازي هاي پارالمپیک استفاده از هرگونه عالئم تبلیغاتی، تجاري و غیره بر روي لباس مسابقه/ورزشی، لوازم جانبی یا به طور کلی بر روي  در    12.5.2

 هر وسیله و لباس شخصی ورزشکار یا دیگر شرکت کنندگان مجاز نمی باشد.

تبلیغاتی، مارك ها و نشان هاي تجاري و تبلیغات نوشتاري  عالئم می توان از  بر روي قایق ها، لوازم جانبی آن، تجهیزات، لباس و دیگر اقالم   12.5.3

 بزرگتر نباشد.  IPCکه از اندازه مشخص شده در قوانین البته در صورتی کارخانه هاي سازنده استفاده کرد، 

توسط آن کارخانه    تنهایگري است که  به معنی شکل عادي نام، عالمت تجاري، نماد مخصوص، لوگو یا هر سمبل د  "نشان تجاري"کلمه    12.5.4

تواند بر   سازنده استفاده می گردد. استفاده از برند یک مرجع ثالث بر روي اقالم تجهیزات یا لباس مجاز نمی باشد. هر نشان تجاري تنها یک بار می 

 قانون دیگري ارائه دهد.   IPCروي هر قلم از وسایل و لباس استفاده شود، مگر آن که 

 مربوطه باشد و یا با مجوز کمیته برگزاري  کمیته ملی پارالمپیکیفرم ورزشکاران و دیگر افراد داراي سمت رسمی می تواند داراي نشان یون 12.5.5

 می توانند از یونیفرم و نشان فدراسیون بین المللی استفاده نمایند.    ICFمی توان از نشان بازي ها هم استفاده کرد. مسئولین 

با قوانین گفته شده مغایرت داشته باشد، نمی توان در مسابقات استفاده    12.5.6 . ورزشکاران مسئول نموداز هر قایق، لوازم جانبی آن و لباس که 

 تجهیزات خود هستند. 

ا جام جهانی سال قبل  به منظور تایید استفاده از یک قایق طرح جدید در بازي هاي پارالمپیک، این طرح جدید در مسابقات قهرمانی جهان ی  12.5.7

 از بازي هاي پارالمپیک، مرحله کنترل رسمی قایق را گذرانده باشد. 

در بازي هاي پارالمپیک، نام ورزشکاران در کنار قایق ها زیر محل نشستن ورزشکار با حروف برچسبی نوشته شود. محل دقیق آن توسط   12.5.8

 مشخص می گردد.  ICFنماینده فنی 

با حروف بزرگ یا حرف    Arial Blackسانتیمتر ارتفاع داشته و با رنگ سیاه روي پس زمینه سفید باشد. فونت آن    6ا حداقل  این برچسب ه  12.5.9

 ابتدا نام و سپس نام خانوادگی درج می گردد.   

 ند.    در اولین کنترل قایق از آن استفاده می کن ICFاین برچسب ها توسط کمیته برگزاري تهیه شده و مسئولین  12.5.10

 در بازي هاي پارالمپیک، تمامی قایق ها ملزم به انجام اولین کنترل قایق قبل از شروع مسابقه هستند.  12.5.11
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 مسابقات قهرمانی جهان –فصل سیزدهم 

 المللی مراجعه نمایید.به غیر از مواردي که در قوانین ذیل گفته شده، براي اطالع از دیگر قوانین، به قوانین مسابقات بین  

 ) PRبرگزاري ( 13.1

در زمان و مکان تایید شده توسط این سازمان و مطابق با قوانین پاراکانو   ICFمسابقات قهرمانی جهان می تواند هر سال با مجوز هیئت مدیره  13.1.1

ICF .برگزار گردد 

 است و می تواند در کنار مسابقات کانو سرعت برگزار گردد. متماديدر دو تا چهار روز  مسابقاتمدت زمان  13.1.2

 هر فدراسیون کشوري می تواند در هر ماده حداکثر دو ورزشکار ثبت نام نماید.  13.1.3

 شده است.  گفته    9.6و    6.2و    6.1و    1.6ورزشکاران جایگزین نیز می توانند ثبت نام شده و در مسابقات شرکت کنند. قوانین آن در بخش هاي    13.1.4

 ) PRبرنامه مسابقات ( 13.2

 مواد مسابقات قهرمان جهان به شرح ذیل می باشد:  فهرست 13.2.1

 
 
 تصمیم گیري می شود. ICFترتیب برگزاري مواد توسط مدیر فنی و  13.2.2 
 

 ) PR( صعود به مراحل بعديسیستم تقسیم بندي و   13.3

 و تحت نظارت یک نماینده از کمیته برگزاري انجام   ICFمراحل قرعه کشی براي اولین دور رقابت ها در هر کالس توسط یک نماینده از  13.3.1

 می شود. 

 تقسیم ورزشکاران در دورهاي مقدماتی طبق قوانین پاراکانو و با نظر گرفتن موارد ذیل است:  13.3.2

، اگر قابل Cو   Bو    Aاي مقدماتی بر اساس نتایج مسابقات قهرمانی جهان قبلی است. قایق هایی که در فینال هاي  الف) تقسیم ورزشکاران براي دوره

 اجرا باشد، به طور خودکار گروه بندي می شوند. دیگر ورزشکاران به وسیله قرعه کشی براي دور مقدماتی تقسیم بندي می شوند. 



39 

دلیل تعداد کم ورزشکاران در این تقسیمات صورت گرفت، بعد از مشخص شدن تعداد واقعی ورزشکاران    ب) اگر هرگونه تغییري در جلسه سرپرستان به

 و برنامه مسابقات، دوباره قرعه کشی انجام می شود.  

 قایق ها حذف می شوند. ، از هر دور مقدماتی قایق ها به مرحله مناسب بعدي مسابقات راه می یابند. دیگر  صعود به مراحل بعديدر مورد طرز  .  13.3.3

 ، از هر دور نیمه نهایی قایق ها به یک فینال راه می یابند. دیگر قایق ها حذف می شوند. صعود به مراحل بعديدر مورد طرز  130304

 گیري خواهد کرد.    (یک یا دو) براي مسابقه مورد استفاده قرار گیرد، تصمیمبرگزاري درباره این که کدام طرز صعود به مرحله بعدي  کمیته 13.3.5

 توزیع و اختصاص خط هاي مسابقه در نیمه نهایی و نهایی به طور خودکار بر اساس نتایج بازي هاي قبلی مشخص می شود.   13.3.6

قایق هایی   اگر تمامی قایق ها به راند بعدي مسابقات راه یابند، دور نیمه نهایی برگزار نمی شود. خط هاي دور فینال توسط قرعه کشی میان  13.3.7

 که به مرحله بعدي راه یافته اند، مشخص می شود.  

 
 ) PRارسال دعوت نامه، مراحل ثبت نام و تدوین جدول مسابقات ( 13.4

نوشته و منتشر می گردد.   ICFدعوت به مسابقات قهرمانی جهان توسط فدراسیون کشوري میزبان (یا کمیته برگزاري) و طبق قوانین و مقررات    13.4.1

 ماه قبل از روز اول این مسابقات ارسال شده باشد.   9دعوت نامه ها حداقل 

 مراحل ثبت نام:  13.4.2

 توضیح داده شده است.   1.6الف) پروسه ثبت نام در قانون 

 روز قبل از اولین روز مسابقات به اتمام برسد.  45ثبت نام بر اساس تعداد حداقل ب) 

ن در گروه با عملکرد ضعیف تر (کالس پایین تر) نمی توانند در گروه ورزشکاران با عملکرد قوي تر مسابقه دهند. (به طور مثال ورزشکار  ج) ورزشکارا

 مسابقه دهد). KL2نمی تواند در مواد  KL1کالس 

 )، ثبت نام این ورزشکار از  نمودییر تغ  وي وقتی در یک مسابقه مشخص شد یک ورزشکار کالسبندي شده باید به کالس دیگري برود (کالس د)

، اجازه دارد بدون در نظر گرفتن اطالعات ثبت  13.1.3ماده اي که قبال ثبت نام کرده بود، حذف می شود. این ورزشکار، بدون در نظر گرفتن قانون  

. در هر حال فقط یک ثبت نام سوم از یک فدراسیون کشوري نامی که فدراسیون کشوري او انجام داده، در کالس و ماده مناسب خود به رقابت بپردازد

 پذیرفتنی است.   

اگر در یک کالسبندي مشخص شد ورزشکار مربوطه واجد شرایط براي شرکت در رقابت هاي پاراکانو نیست، از تمامی دورهاي مسابقه و شرکت  ه)  

 در مواد حذف می گردد. 

روز قبل از اولین روز مسابقه اعالم شده  5و) کناره گیري یک ورزشکار از شرکت در یک مسابقه تنها زمانی قابل قبول است که بدون هیچ عواقبی تا 

 باشد.  
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 گردد:می  حداقل سه روز مانده به شروع مسابقات قهرمانی، جدول زمانی مسابقات حاوي اطالعات ذیل منتشر  13.4.3

 (دورهاي مقدماتی و فینال ها) مسابقهشروع هر الف) زمان 

 ب) نام و ملیت شرکت کنندگان در هر رقابت

 

 کمیته مسابقات و مسئولین آن  13.5

 برگزار می شود. ICFمسابقات قهرمانی جهان تحت دستورات مدیر فنی منصوب شده توسط هیات مدیره  13.5.1

نفر مسئولین ذیل که داراي کارت بین المللی رسمی کانو سرعت یا پاراکانو هستند، تشکیل   3در مسابقات قهرمانی جهان، کمیته مسابقات از    13.5.2

 شود: می 

 الف) مدیر فنی
 ب) سر داور 

 معاون سر داور ج) 
 

 این افراد از میان اعضاء کمیته فنی منصوب می شوند. 

 یر از ژوري و کمیته مسابقات) که در مسابقات قهرمانی جهان انجام وظیفه می کنند عبارتند از: افراد مسئول (به غ 13.5.3

 مدیر مسابقه •
 مسئولین استارت  •

 مسئولین همترازي  •

 داوران کورس  •

 داوران خط پایان  •

 کنترل قایق ها مسئولین  •

 مسئول پزشکی •

 
 عهده کشورهاي شرکت کننده است:هزینه هاي مسافرت براي مسئولین فنی بین المللی ذیل بر  13.5.4

 سرداور   •
 سر داور ژوري •

 معاون سرداور ژوري •

 مدیر مسابقات •

 مسئولین استارت  •

 مسئولین همترازي  •

 داوران کورس  •

 داوران خط پایان  •

 کنترل کننده قایق ها  •

 مسئول پزشکی •
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معین می گردد) تا از این طریق هزینه    CSPشرکت کننده در مسابقات هزینه ثبت نام خود را بپردازد (این مبلغ توسط کمیته  هاي  تیم  یک از  هر  

تامین گردد. هزینه اتاق و غذا براي تمامی مسئولین فنی بین المللی این مسابقات بر عهده کمیته قهرمانی جهان    فنی بین المللی در مسابقات  ینمسئول

 ست.  برگزاري ا

 حداقل تعداد کالسبند رسمی که در مسابقات قهرمانی جهان کالسبندي می کنند عبارتند از: 13.5.6

 نماینده فنی پاراکانو: یک نفر •
 رییس کالسبندي: یک نفر  •

 نفر  2کالسبندان پزشکی:  •

 نفر  2کالسبندان فنی:  •

 تعداد کالسبندان را افزایش دهد. توجه: کمیته پاراکانو این حق را دارد که با زیاد شدن تعداد ورزشکاران،  

 هزینه سفر تیم کالسبندي پاراکانو (به غیر از نماینده فنی پاراکانو) بر عهده کشورهاي شرکت کننده است. 13.5.7

شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان هزینه ثبت نام خود را بپردازد تا از این طریق هزینه کالسبندان حاضر در این   هاي  تیمیک از  هر    13.5.8

 مسابقات تامین گردد. 

 هزینه ها عبارتند از: 
 

 
 هزینه اتاق و غذا براي تمامی مسئولین کالسبندي در این مسابقات بر عهده کمیته برگزاري است.  13.5.9

 هزینه هاي سفر، هتل و غذا براي نماینده فنی پاراکانو بر عهده کمیته برگزاري است.  13.5.10

 
 ) SRبازي ها و فواصل آن ها (  13.6

 دقیقه باشد.   30فواصل میان بازي ها (دورهاي مقدمات، نیمه نهایی و نهایی) نباید کمتر از 
 

 )SRاستارت و تجهیزات ( 13.7

به همراه بلندگوهاي مورد نیاز در هر محل استارت در تمامی رقابت ها الزامی    ICFتعبیه یک سیستم استارت اتوماتیک مورد تایید/مورد قبول    13.7.1

 است.  

 کمیته برگزاري باید یک سیستم بلندگو تهیه کرده و در اختیار مسئول استارت قرار دهد.  13.7.2

 در صورت لزوم، یک دستیار عقب قایق را نگه داشته و به محض شلیک تیر یا عالمت صوتی استارت، آن را رها خواهد کرد.  13.7.3

 یورو  تعداد افراد تیم 

 100 نفر  4کمتر از 

 200 نفر  8کمتر از 

 300 نفر  12کمتر از 

 400 آن  نفر و بیش از  12
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و قابلیت حرکت آهسته در هر محل خط استارت   VCRپارالمپیک،  باید یک سیستم ویدئویی با دوربین/در مسابقات قهرمانی جهان و بازي هاي    13.7.4

 ویدئویی تنها در اختیار مسئول استارت است. را کنترل نماید. این نوارهاي ورزشکارانوجود داشته باشد تا استارت 

 
13.8 photo finish ) و نگه دارنده زمانSR( 

 مشخص می شود.  photo finishدر مسابقات قهرمانی جهان ترتیب وارد شدن قایق ها به خط پایان توسط سیستم  13.8.1

تهیه نماید. این دستگاه باید بتواند زمان یک هزارم ثانیه را ثبت کرده و در یک صدم   ICFمورد تایید    photo finishکمیته برگزاري دو دستگاه    13.8.2

هزارم ثانیه یا کمتر بود، براي قایق هاي آهسته تر همان    5در فینال ها، اگر اختالف زمانی یک قایق با قایق (هاي) دیگر    تنهانی نماید.  ثانیه اطالع رسا

   زمان در نظر گرفته شده و به عنوان سریعترین قایق شناخته می شود. 

در خط پایان نشان   خود با قابلیت نشان دادن حرکت آهسته که جایگیري هر ورزشکار را در قایق  VCRیک سیستم ویدئویی به همراه دوربین/ 13.8.3

 می دهد نیز باید وجود داشته باشد. 

 وجود دارد.   photo finish، نیمه نهایی و فینال ها) یک دستگاه ( دورهاي مقدماتی مسابقهداور باید اطمینان یابد براي هر  13.8.4

 را نشان دهد.  هشرکت کنندقایق هاي مرحله پایانی تمامی  photo finishدستگاه  13.8.5

 در اختیار سرداور خط پایان، کمیته مسابقات و هیات ژوري باشد.   photo finishدستگاه  13.8.6

روي صفحه اعالنات   photo finishدستگاه  خروجی  از    نسخهصورتی که دو یا چند قایق بسیار نزدیک به هم از خط پایان بگذرند، یک  در    13.8.7

 گیرد.  می قرار 

 مسابقه هر    مطابقت نمایند. نتایج  photo finishتصمیمات خود را با آخرین نتایج قطعی برگرفته از دستگاه  سرداور خط پایان و کمیته مسابقات    13.8.8

 به تایید نهایی کمیته مسابقات برسد. 

در طی مسابقات قهرمانی جهان و بازي هاي پارالمپیک از نگهدارنده زمان به طور جداگانه استفاده نمی شود. اگر دستگاه الکترونیکی زمان    13.8.9

 رفته شود. نگه دار نصب شده اشتباه کار کند، زمان توسط داوران خط پایان و به وسیله کورنمتر گ

می توانند منحصرا بر عهده تامین کنندگان   ICFوظیفه تامین و تهیه سیستم هاي اندازه گیري زمان و امتیاز دهی و ثبت نتایج در مسابقات    13.8.10

 باشند. ICFمورد تایید 

کتابچه فنی مسابقات قهرمانی "نیاز و گفته شده در  اندازه گیري زمان و امتیاز دهی و ثبت نتایج، ارائه اطالعات مورد  وظیفه سیستم هاي    13.8.11

 است.  "کانو سرعت

 باشند: می این سیستم ها داراي امکانات ذیل  13.8.12

 به روز رسانی دائمی برنامه مسابقات  •

 به روز رسانی اطالعات برگرفته از جلسه سرپرستان  •

 روند برگزاري مسابقات شامل به روز رسانی فوري گروه بندي قایق ها •

 ول مدال ها جد •
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 رده بندي امتیازات •

 ارائه آمارها (مانند تعداد رقابت ها، ورزشکاران، بهترین امتیاز)  •

 مبادي که نیاز دارند، مانند رسانه هاي گروهی یا تماشاچیانارائه اطالعات به  •

 درج نتایج روي وب سایت)  استارت ها، سیستم آنالین (براي ثبت نام آنالین، معتبرسازي ثبت نام ها، لیست •

 شود.  می حداقل یک سال قبل از شروع مسابقه آزمایش ها این سیستم 13.8.13

 

 )SRکنترل قایق ها و تجهیزات ( 13.9

 سه نوع کنترل قایق وجود دارد:

 9.7کنترل قایق قبل از مسابقات طبق قانون  13.9.1

 مسابقات هستند.الف) تیم ها مسئول حضور در کنترل قایق قبل از 

را که در مسابقات قهرمانی جهان مورد استفاده قرار می گیرد،   خود   ب) قبل از اولین روز مسابقات، هر فدراسیون شرکت کننده می تواند قایق هاي

 کنترل کند تا اطمینان یابد قایق ها مطابق قوانین هستند. 

 یکس شود.  ج) اگر قایقی نیاز به اضافه وزن داشت، باید به بدنه قایق ف

   polyoxکنترل بخش شناسایی و  13.9.2

 بگذرند.    polyox، تمامی ورزشکاران و قایق ها از مرحله بازرسی شناسایی و مسابقهقبل از شروع یک الف) 

 کارهاي ذیل را انجام می دهند: مسئولینب) 

 یفرم و متحدالشکل بودن آن را کنترل خواهند کرد. ن، شماره لباس، شماره قایق، یوورزشکار مدارك شناسایی هویت •

  3.2.8و    3.2.4ه وجود نیاورده یا بنا بر قانون هاي  به نوعی براي ورزشکار برتري برا چک می کنند تا  تجهیزات یا مواد اضافی روي قایق ها   •

 باشد.  ناستفاده از آن ممنوع 

 ولین مربوطه به کمیته مسابقات اطالع دهند.  و کنترل نشود، مسئ نشدهچنانچه قایقی در این مرحله حاضر  •

 انجام می گیرد. هر بازيمرحله کنترل قایق ها بعد از مسابقات دقیقا بعد از اتمام  13.9.3
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 )PR( فرجام خواهی 13.10

سرپرستان تیم ها یا دیگر نمایندگان فدراسیون کشوري، از طرف ورزشکار خود، حق ارائه فرجام خواهی در قبال یک تصمیم کمیته مسابقات   13.10.1

 را به هیئت ژوري دارند.  

پرست تیم و اخذ امضاء ایشان، با  دقیقه بعد از اطالع رسانی مکتوب درباره تصمیم گرفته شده به سر 20این فرجام خواهی مکتوب حداکثر تا  13.10.2

 ذکر دالیل فرجام خواهی به دست رییس هیئت ژوري برسد.  

یورو (یا معادل آن به واحد پول کشور میزبان) ارائه شود. اگر صحت فرجام خواهی تایید و مورد قبول واقع    75مبلغ  فرجام خواهی به همراه    13.10.3

 شد، این مبلغ عودت داده می شود. 

 شود.  شود. ممکن است شواهد براي این فرجام خواهی درخواست  می این فرجام خواهی تا حد ممکن خیلی سریع بررسی  13.10.4

 تصمیم هیات ژوري، تصمیم نهایی خواهد بود.  13.10.5

 نمی توان درباره موضوعات کالسبندي فرجام خواهی به هیئت ژوري یا هیئت مدیره ارائه داد.   13.10.6

 
 ) PR(طاء مدال اع 13.11

 انجام شده و به هیچ عنوان مدال مربوطه به شخصی غیر از ورزشکاري که آن را برنده شده، داده نمی شود.    1.8.6اعطاء مدال ها طبق قانون    13.11.1

 در این مراسم رسمی فقط مدال ها اعطاء می شود و دیگر  جوایز در طی این مراسم داده نخواهد شد.   13.11.2

 
 )PRها (رده بندي جام ملت  13.12

 انجام می شود.  1.8.7رده بندي جام ملت ها مطابق با قانون  13.12.1

 رده بندي بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد:  13.12.2
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 تمامی قایق هاي شرکت کننده در مسابقات حداقل یک امتیاز دریافت می کنند.

 اعطاء می گردد. نتایج پاراکانو در محاسبات کانو سرعت جام ملت ها منظور می شود.   1.8.7جام ملت ها طبق قانون  13.12.3

 
 مسابقات جام جهانی  – فصل چهاردهم 

سابقات قهرمانی جهان به غیر قوانینی که در ذیل گفته شده، براي اطالع از دیگر قوانین، به بخش قوانین مسابقات بین المللی و قوانین مخصوص م

 نمایید. رجوع

 ) PRبرگزاري مسابقات ( 14.1

 برگزار می گردد. ICFتحت حمایت  ICFمسابقات جام جهانی پاراکانو  14.1.1

 اجرا می شود. ICFقوانین پاراکانو بق مسابقات جام جهانی پاراکانو ط 14.1.2

 مسابقه انجام می شود. مسابقات جام جهانی پاراکانو هر سال با حداقل یک  14.1.3

 مسابقات جام جهانی نباید تا دو هفته قبل از مسابقات قهرمانی جهان یا بازي هاي پارالمپیک برگزار گردد. 14.1.4

 
 ) PRبرنامه مسابقات ( 14.2

عود به مرحله بعد در سیستم و طرز صاین زمان می تواند افزایش یابد.  باشد، اما در صورت نیاز، با مجوز هیئت مدیره  می  روز    3مدت مسابقه    14.2.1

 طبق قوانین متناظر در مسابقات قهرمانی جهان است.   این مسابقات

 کند. می تنظیم   ICFیید شده توسط هیئت مدیره ماه قبل از اولین روز مسابقه بر اساس مواد تا 3را حداقل  جدول مسابقاتکمیته پاراکانو  14.2.2

و مسئولین تلویزیون تا قبل   ICFجدول مسابقات می تواند به گونه اي تنظیم شود که بتواند پوشش تلویزیونی هم داشته باشد. مذاکرات میان    14.2.3

 از اول مارس سال برگزاري مسابقه به اتمام رسیده باشد.  
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(از طریق شرکت تامین کننده سیستم اندازه گیري زمان/محاسبه امتیازات) امتیازات رده بندي ورزشکاران    ICFبعد از اتمام مسابقات جام جهانی،    14.2.4

 تمامی دیگر مواد را به صورت جداگانه محاسبه کند. و مردان، کانو زنان و  در رده هاي کایاك مردان، کایاك زنان، کان

 
 )PRبرگزاري مسابقات جام جهانی ( انتخاب میزبان براي 14.3

ي  کمیته کانو سرعت یک پروپوزال انتخاب محل مسابقه شامل تجهیزات مورد نیاز فنی در محل مسابقه و میزان تجربه فدراسیون کشوري در برگزار

 یا مسابقات بین المللی را ارائه می کند.  ICFمسابقات قهرمانی 

 
 
 
 
 
 

 )PRکمیته مسابقات و مسئولین آن ( 14.4

 گردد. می برگزار  ICFمسابقات جام جهانی پاراکانو تحت نظارت و مدیریت یکی از اعضاء کمیته پاراکانو  14.4.1

 کند. می را تقبل  ICFکمیته برگزاري هزینه مسافرت، اقامت و غذاي این عضو کمیته پاراکانو  14.4.2

ز شروع مسابقه باید یک دیدار از امکانات فنی کشور میزبان داشته باشد، هزینه  کمیته پاراکانو تشخیص دهد بعد از اعطاء میزبانی و قبل ااگر    14.4.3

 مسافرت و اقامت این دیدار نیز بر عهده کمیته برگزاري است.  

 
 ) SRپرسنل کالسبندي جام جهانی ( 14.5

 باشد: می حداقل تعداد مسئولین کالسبندي در یک مسابقه جام جهانی به شرح ذیل  14.5.1

 الف) نماینده فنی پاراکانو: یک نفر 
 ب) مدیر کالسبندي: یک نفر 
 ج) کالسبند پزشکی: یک نفر 

 د) کالسبند فنی: یک نفر 
 د که تعداد کالسبندان را افزایش دهد.چنانچه تعداد ورزشکاران افزایش یابد، کمیته پاراکانو این حق را دار توجه:

 
 
 
 
 
 
 



47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل آموزش –نماینده فنی بین المللی  –فصل پانزدهم 
 د: ن(داور ببین المللی) مراحل ذیل را بگذران ICFنماینده فنی بین المللی پاراکانو 

 ) PRامتحان ( 15.1

پاراکانو بسته به برگزاري یک سمینار است. فدراسیون هاي کشوري درخواست میزبانی برگزاري همزمان  برگزاري امتحان داوران بین المللی    15.1.1

 یک سمینار و یک امتحان را بدهند. 

 مراحل برگزاري امتحان  15.1.2

 الف) یک زیر کمیته متشکل از دو عضو که توسط مدیر فنی انتخاب می شوند، وظایف ذیل را بر عهده دارند: 
 در دو بخش تئوري و عملی در مسابقات سطح بین المللی ICFبرگزاري یک سمینار داوري  •

   1.15برگزاري امتحان طبق قانون  •
 

نمره   ICFشرکت کنندگان در امتحان ممکن است بر اساس معیار مشخص شده توسط فدراسیون قاره اي خود یا معیار مورد نظر رییس کمیته فنی  ب)  

 متحان جدید شرکت کنند.  ااي تایید شده اند، می توانند بدون شرکت در سمینار دیگري، در ه قبولی را کسب کرده باشد. داورانی که فقط تا سطح قار
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 Cو  Bو  Aسیستم تقسیم در فینال هاي   –ضمیمه یک 
H دور مقدماتی 

QF  دور یک چهارم نهایی 
SF دور نیمه نهایی 
BT  بر اساس زمان 

 جایگاه اول تا دوم، از جایگاه اول تا سوم، از جایگاه دوم تا هفتم و غیرهاز   …2-7 ,1-3 ,1-2
1st, 2nd, 3rd …  برنده در جایگاه اول یا دوم یا سوم و غیره قایق 

3x3rd, 4x4th, 4x6th… 3  ،قایق در جایگاه ششم و غیره،   4قایق در جایگاه چهارم،  4قایق در جایگاه سوم 
4/H1 ... L7  استارت می زند.   7جایگاه (برنده) چهارم از دور اول از خط 

 بر اساس نتایج ایشان یا زمان عملکرد ایشان در نیمه نهایی مشخص می شود.   Cیا  Bیا  Aاختصاص خط براي قایق هاي راه یافته به فینال هاي 
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