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   2020-2021 جهانی پارا دوومیدانی قوانین و مقررات

 ) 99(آخرین بروز رسانی مهر 
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  جهانی دوومیدانی پارا قوانین مسابقات  – Cبخش 
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 قوانین کلی مسابقات   -قسمت دو 
 : امکانات دوومیدانی 3قانون 
    هاي جنسیتی و مسابقات مختلط : سن و گروه 4قانون 
 : ثبت نام در مسابقات  5قانون 
 هاي سینه ورزشکاران، اندام اورتز، پروتز، ماسک چشم، کاله ایمنیها و شماره: البسه، کفش 6قانون 
 : کمک رساندن به ورزشکاران7قانون 
 : اعمال محرومیت 8قانون 
 احراز صالحیت –: رقابت در خارج از کالس ورزشی 9قانون 
 گیري: بررسی و اندازه10قانون 
 : معتبر بودن نتایج11قانون 
 : ضبط ویدئویی12قانون 
 : امتیازدهی13قانون 

 
 مواد دو -3قسمت 

 الزامات ویلچر: شرایط و 14قانون 
 هاي مسیر پیستگیري: اندازه15قانون 
 هاي استارت: بلوك16قانون 
 : استارت17قانون 
 : مسابقه18قانون 
 : پایان مسابقه 19قانون 
 Photo Finish: وقت گیري و 20قانون 
 ها در مواد دو ها و انتخاب: گروه بندي ها، قرعه کشی21قانون 
 : تساوي 22قانون 
 : مسابقات امدادي23قانون 

 
 مواد میدانی  - 4قسمت 

 : شرایط کلی24قانون 
A.  پرش عمودي 

 : شرایط کلی25قانون 
 : پرش ارتفاع 26قانون 

B.  پرش افقی 

 : شرایط کلی27قانون 
 : پرش طول 28قانون 
 پرش سه گام: 29قانون 
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 مواد پرتابی ورزشکاران داراي نقص عضو  -Cبخش 
 پرتابی (رسمی)  ادوات: 30قانون 
 : پرتاب وزنه 31قانون 
 : پرتاب دیسک32قانون 
 : پرتاب نیزه 33قانون 

 مواد پرتابی ورزشکاران نشسته   -Dبخش 
 : شرایط کلی34قانون 
 خطر): شرایط و الزامات پرتاب ایمن (بدون 35قانون 
 : تکنیک (فن) پرتاب نشسته، بلند شدن و خطا کردن36قانون 
 : پرتاب کالب 37قانون 

 مسابقات داخل سالن -5قسمت 
 : اعمال قوانین محوطه باز براي مسابقات داخل سالن38قانون 
 : استادیوم سرپوشیده 39قانون 
 : پیست مستقیم40قانون 
 : پیست بیضی شکل و مسیرها41قانون 
 : عالئم شروع و خاتمه روي پیست بیضی شکل  42قانون 
 ها در مواد دو انتخابی : گروه بندي ها، قرعه کشی و 43قانون 
 : لباس، کفش و شماره ورزشکاران 44قانون 
 : مسابقات امدادي45قانون 
 : پرش ارتفاع 46قانون 
 : پرش هاي افقی 47قانون 
 : پرتاب وزنه 48قانون

 مسابقات جاده  -6قسمت 
 : مسابقات جاده49قانون 

 اعتراض و درخواست تجدید نظر    -7قسمت 
 اعتراض و درخواست تجدید نظر   -50قانون 

 رکوردهاي منطقه اي و جهانی  -8قسمت 
 : رکوردهاي منطقه اي و جهانی  51قانون 

 اعطاء مدال و دیپلم  -9قسمت 
 : اعطاء مدال و دیپلم 52قانون 

 دوومیدانی جهانی در کالس هاي مختلف ورزشی: اوزان ادوات پارا 1ضمیمه 
 2ضمیمه 

 کالسبندي: مسابقات قهرمانی جهانی و بازي هاي پارالمپیک 1جدول شماره 

 کالسبندي: مسابقات قهرمانی منطقه اي و بازي هاي منطقه اي   2جدول شماره 
 3ضمیمه شماره 
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 موارد کلی   – Aبخش 

 تعاریف  -1

اینکه تا چه  و  اطالق می شود ) IPCگروه بندي ورزشکاران در کالس هاي ورزشی (طبق آئین نامه کالسبندي ورزشکاران به  کالسبندي:

      می شود. نامیدهنیز    "کالسبندي ورزشکاران" کارتاثیرگذار است. این  آنها در رشته هاي خاص ورزشیمعلولیت  حد 

 به یک سري از مواد انفرادي اطالق می گردد که تحت حاکمیت یک سازمان برگزار می شود.   مسابقه:

و سري مسابقات دوومیدانی تحت   IPCي کمیته برگزاري در مسابقات تحت پوشش به مسئول منصوب شده از سو مدیر پزشکی مسابقه:

   است. طبق مفاد قوانین خدمات رسانی پزشکی   IPCقوانین دوومیدانی  که مسئول اجراياطالق می شود  IPCپوشش 

 لحاظ شده است.   قوانیناین   C در بخش جهانیدوومیدانی پارا قوانین مسابقات قوانین مسابقه: 

اطالق می شود که در سطح جهانی نماینده ورزشی ورزشکاران معلول می باشد و   IPCبه فدراسیون ورزشی مورد تائید فدراسیون جهانی:  

در رشته هاي خاص معلولین جهانی  هاي به عنوان فدراسیون IOSDو   IPCست. دارا IPC سوي  حاکمیت رشته ورزشی معلولین را از

 می نمایند.  فعالیت

IOC:   کمیته بین المللی المپیک 

IPC:   کمیته بین المللی پارالمپیک 

 جهانی دوومیدانی پارا و مسابقات قهرمانی منطقه اي  جهانیدوومیدانی پارا مسابقات قهرمانی  :IPCمسابقات  

 هاي پارا آمریکن  هاي پارالمپیک و بازي : بازيIPCهاي  بازي

IOSD سازمان بین المللی ورزش معلولین؛ به سازمان مستقل مورد تائید :IPC  اطالق می شود که در سطح جهانی نماینده گروه خاص

 است.   IPCدر  معلولین 

LOC در مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا به سازمان مشخص شده از سوي  – : کمیته برگزاريIPC  دوومیدانی  پارا و مسابقات تحت پوشش

 اطالق می شود.   جهانی

 اطالق   IPCو دوومیدانی  IPCمنصوب شده از سوي کمیته برگزاري در مسابقات تحت پوشش  ارشد : به پزشکLOC ارشد  پزشک

 می شود.  

 را در بر می گیرد.  ملی فدراسیون جهانی  یک عضو: فدراسیون ملی

بر عهده دارد. این که اختیار تام ورزشکاران معلول را در آن کشور/ منطقه  IPCکمیته ملی پارالمپیک، عضو ملی  : کمیته ملی پارالمپیک

 محسوب می شوند.   IPCکمیته ها اعضاء  

قطعه استخوانی مصنوعی مورد استفاده براي تقویت اعضائی که بعلت معلولیت میزان حرکت آنها محدود شده / دچار ضعف عضالنی   اورتز:

 هستند و یا مبتال به اختالف طول می باشند را اورتز می نامند.  

 فعالیت می نماید. IPCي اطالق می شود که طبق آئین نامه کالسبند IPCمورد تائید : به یک رشته ورزشی ورزش معلولین
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 پروتز: قطعه اي که جایگزین عضوي از بدن می گردد را پروتز می نامند. این نقص ها بدلیل بیماري ها، آسیب ها و یا بطور مادرزادي ایجاد

 شده اند.    

 برخوردار است.   جهانیدوومیدانی پارا منتصب شده اي اطالق می شود که از حق داوري در مسابقات تحت پوشش  فردبه : داوران

 است.   جهانیدوومیدانی پارا قوانین و مقررات  Bمنظور قوانین مندرج در بخش  : قوانین       

 دوومیدانی  پارا و قوانین مسابقات   جهانیدوومیدانی پارا ، قوانین متشکل از ضوابط کلی جهانیدوومیدانی پارا به قوانین و مقررات مقررات:        

      می شود.   اطالق  جهانی       

 بررسی فعالیت هاي ورزشکار  این کار با توجه به ؛ اطالق می شود پارا دوومیدانی جهانیبه یک گروه مشخص شده از سوي کالس ورزشی:        

 در انجام کارهاي خاص و فعالیت هاي مورد نیاز در ورزش معلولین انجام می شود.          

   نیازمند مشخص شده تا چه حد ورزشکاربه کالس ورزشی تخصیص داده شده اي اطالق می شود که در آن کالس ورزشی:  وضعیت        

 است.  برخوردار اعتراض به کالسبندي  از حق و  است انجام ارزیابی       

      WADC: آئین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ 

World Athletics) در گذشته با عنوان فدراسیون انجمن جهانی دوومیدانی :IAAF   .مطرح بود ( 

 : در گذشته با عنوان قوانین مسابقات فدراسیون انجمن جهانی دوومیدانی مطرح بود.    World Athleticsقوانین        

      WPA : جهانی  دوومیدانی پارا  

 اطالق   دوومیدانی جهانیمورد تائید و مسابقات مورد تائید به مسابقات بین المللی، ملی، : جهانیدوومیدانی پارا  مصوبمسابقات        

 را نیز دارند.   جهانیدوومیدانی پارا تائیدیه   د کهنمی شو      

 به ورزشکاران و راهنماي آنها اجازه اطالق می شود که   IPCصادر شده از سوي  کد: به  جهانیدوومیدانی پارا  فعال ورزشکارانکد       

 می دهد. را  جهانیدوومیدانی  پارا و همینطور مسابقات تحت پوشش  IPC، مسابقات تحت پوشش  IPCبازیهاي    در  شرکت      

 و مسابقات مورد   پارا دوومیدانی جهانی، مسابقات تحت پوشش IPC، مسابقات IPC هاي :  بازيجهانیدوومیدانی پارا   رسمیمسابقات     

 پارا دوومیدانی جهانی  تائید     

 و سایر   جهانیدوومیدانی پارا ، جام هاي جهانی جهانی دوومیدانی پارا مسابقات جایزه بزرگ : جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائید مسابقات     

   ند را در بر می گیرد. لحاظ شده ا جهانیدوومیدانی پارا که در تقویم  جهانیدوومیدانی پارا بین المللی   مسابقات    

   دوومیدانی پار بر مسابقات مورد تائید براي نظارت  جهانیدوومیدانی پارا به فرد منصوب شده از سوي : جهانیدوومیدانی پارا نماینده فنی   

 رتیب کلیه موارد فنی طبق این قوانین اجرا شوند.  اطالق می شود تا بدین تجهانی   
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 ضوابط کلی  -2

 و نحوه اجرا موضوعات  حیطه 1-2

(قوانین   جهانیدوومیدانی پارا و قوانین مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا متشکل از قوانین  جهانیدوومیدانی پارا این قوانین و مقررات  1-1-2

 مسابقات) است که در مجموع قوانین نامیده می شود.  

 الزامی است.   جهانیدوومیدانی پارا اجراي این قوانین در کلیه مسابقات مورد تائید  2-1-2

کلیه شرکت کنندگان (اعم از ورزشکاران و پرسنل همراه، مربیان، تمرین دهندگان، مدیران، مترجمان، داوران، پرسنل پزشکی) در کلیه  3-1-2

 ه تبعیت از این قوانین هستند. ملزم ب جهانیدوومیدانی پارا مسابقات مورد تائید 

 جهانیدوومیدانی پارا بخش الینفک این قوانین هستند و در تارنماي   جهانیدوومیدانی پارا قوانین و مقررات کالسبندي دوومیدانی  4-1-2

 درج شده اند.  

 محسوب می شود.   جهانیدوومیدانی پارا بخش الینفک حاکمیت ورزشی  IPCکتابچه راهنماي   5-1-2

 مشخص خواهند شد.   IPC در صورتی که مواردي در این قوانین بدان پرداخته نشده است با صالحدید 6-1-2

 الزم االجراست.   1398 بهمن ماه  12این قوانین از تاریخ   7-1-2

 تفسیر    2-2

به معناي ارجاع به   "قوانین"این قوانین است، ارجاعات صورت گرفته به  Bبه معناي ارجاع به بخش   "مقررات"هر گونه ارجاع به  1-2-2

همراه با  در این قوانین مندرج اختصارات به ضمیمه این قوانین است و  رجوع به معناي "ضمیمه"، منظور از ارجاع به این قوانین است  Cبخش 

 اند.  آمده تعاریف آنها در بخش توضیحات تکمیلی 

 .  در راستاي تفسیر این قوانین استفاده می شود با ضوابط مختلف این قوانین مرتبطتوضیحات هر گونه  2-2-2

از قوانین و   جداسازي مطالب به معناياین قوانین تنها براي تسهیل در ارائه مطالب آمده است و  صفحات مختلف در  سرتیترهاي مندرج 3-2-2

 محسوب نمی شود.   مقررات

 قوانین را   Cکلیه ارجاعات صورت گرفته در این قوانین به ورزشکاران، راهنماي آنها را نیز در بر می گیرد. این مسئله بخش   4-2-2

 در بر نمی گیرد؛ مگر آنکه در قوانین بصورت دیگري آمده باشد.  

  مونث و مذکر را در بر می گیرد. یتهر دو جنسدر این قوانین  "او"ضمیرهاي   با شده کلیه ارجاعات استفاده 5-2-2

 حاکمیت   3-2

1-3-2  IPC  این سازمان مسئولیت هاي مذکور را تحت عنوان عمل می کند.  جهانیدوومیدانی پارا به عنوان فدراسیون جهانی در 

استفاده خواهد شد و عکس آن نیز   IPCقالب این قوانین در در  "جهانی دوومیدانی پارا "عبارت  ؛انجام می دهد "IPCدوومیدانی پارا " 

   صادق است. 
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 انتشار قوانین 4-2

شاغل  کمیته هاي ملی پارالمپیک، ورزشکاران، داوران و سایر افراد  انتفاعدر راستاي  برخوردارند و IPC چاپ و نشراین قوانین از حق  1-4-2

حق چاپ و نشر  همچنان تابع قوانین منتشر می شوند. این قوانین در صورت لزوم ترجمه و مجدا منتشر می شوند و  جهانیدوومیدانی پارا در 

IPC  .قوانین چاپ و نشر می باشندIPC  قبل  سایر سازمان ها یز در بر می گیرد. نرا نسخه هاي ترجمه شده این قوانین به زبان هاي مختلف

  هستند. IPCکتبی از  مجوزملزم به اخذ انتشار مجدد، ترجمه و انتشار این قوانین  هرگونه  از

   استفاده می شود.نسخه انگلیسی این قوانین به عنوان نسخه مرجع در تفسیر قوانین،  2-4-2

 قوانین   اصالحات 5-2

با اخذ نظرات کمیته هاي ملی و سایر سازمان هاي بین المللی ورزش معلولین،  IPCهاي پارالمپیک،  پس از اتمام هر دوره از بازي  1-5-2

 قبل از  صورت گرفته کلیه اصالحات . ملزم به بازبینی این قوانین می باشد مندرج در تارنماي رسمی خود، IPCطبق کتابچه راهنماي 

 اجرا شوند.  در مسابقات  آتی هاي پارالمپیک بعدي بازيفرا رسیدن فصل  

دوومیدانی  پارا با صالحدید یا و   دوومیدانی جهانیکالسبندي، قوانین قوانین  در هر زمان و با توجه به تغییرات ایجاد شده در این قوانین  2-5-2

IPC  برخوردارند.  ایجاد تغییرات در محتوي  امکاناز 

 جهانی دوومیدانی پارا : قوانین  Bبخش 

 جهانی دوومیدانی پارا  رسمیمسابقات -3

 سطوح مسابقات   1-3

 الزامات اجرایی مسابقات را تعیین می نمایند.   با توجه به اندازه، وسعت و ماهیت آنها جهانیدوومیدانی پارا  مسابقات سطوح مختلف  1-1-3

 به شکل زیر می باشند:   جهانیدوومیدانی پارا سطوح مسابقات مورد تائید  2-1-3

 IPCهاي  الف: بازي

 هاي پارالمپیک  بازي -
 هاي پاراپان آمریکا  بازي -

 IPCب: مسابقات 

        جهانیدوومیدانی پارا مسابقات قهرمانی  -
 جهانی دوومیدانی پارا مسابقات قهرمانی منطقه اي  -

 جهانیدوومیدانی پارا   مورد تائیدمسابقات ج: 

 جهانی دوومیدانی پارا  گرند پریکسمسابقات  -
   جهانی دوومیدانی پارا جام هاي جهانی  -
   لحاظ شده اند.   جهانیدوومیدانی پارا که در تقویم  جهانیدوومیدانی پارا سایر مسابقات بین المللی  -
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   جهانیدوومیدانی پارا ت: مسابقات مصوب  

 جهانی  دوومیدانی پارا مسابقات بین المللی رشته  -
 مسابقات کشوري رشته پارا دوومیدانی  -
 )دوومیدانی جهانیموارد مندرج در قوانین (طبق  دوومیدانی جهانیپارا مسابقات مورد تائید  -
 .  اند لحاظ شده جهانیدوومیدانی پارا که در تقویم مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا سایر مسابقات رشته  -

 
 برگزاري مسابقات   دوره زمانی  2-3    

       دوومیدانی پارا و مسابقات مورد تائید  جهانیدوومیدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPC، مسابقات IPCهاي  بازي  دوره زمانی  1-2-3    

 بصورت دیگري مطرح شده باشند:  IPCبرگزار می شوند؛ مگر آنکه از سوي   زیر به شکل جهانی      

      

 مسابقات دوره زمانی 

 سال اول 
   جهانیدوومیدانی پارا  قهرمانی مسابقات -
 جهانی دوومیدانی پارا  گرند پریکسمسابقات  -
   جهانیدوومیدانی پارا جام هاي جهانی  -

 سال دوم
 جهانی دوومیدانی پارا مسابقات منطقه اي  -
 جهانی دوومیدانی  گرند پریکس پارا مسابقات  -
   جهانیدوومیدانی پارا جام هاي جهانی  -

 سال سوم
   جهانیدوومیدانی پارا مسابقات قهرمانی  -
 جهانی دوومیدانی  گرند پریکس پارا مسابقات  -
 جهانی دوومیدانی پارا جام هاي جهانی  -

 سال چهارم 

 هاي پارالمپیک  بازي -
 جهانیدوومیدانی پارا منطقه اي قهرمانی مسابقات  -
 جهانی دوومیدانی  گرند پریکس پارا مسابقات  -
 جهانی دوومیدانی پارا جام هاي جهانی  -

 

 مدیریت مسابقات   3-3

1-3-3  IPC خود را بر عهده دارد. هاي  مدیریت بازي 

همچنین از حق نظارت بر  برخوردار است.   جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیدو مسابقات  IPCاز حق مدیریت مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا  2-3-3

 بدون مجوز کتبی  جهانیدوومیدانی پارا استفاده از عبارات جهانی، منطقه اي و هر گونه نیز برخوردار است.  جهانیدوومیدانی پارا  مصوبمسابقات 

مالک انحصاري   IPC  ،IPCدر صورت انجام فعالیت هاي مرتبط با رشته هاي ورزشیافزون بر موارد فوق، ممنوع است.  جهانیدوومیدانی پارا 

ستاره  3، پرچم و سرود رسمی، سمبل پارالمپیک (IPCو شعار  "پارا دوومیدانی"و  "پارالمپیکجنبش "و  "پارالمپیک"کلیه حقوق مرتبط با عبارات 

   مورد استفاده در جنبش پارالمپیک است.  آجیتوس) و سایر نشان هاي تجاري

واگذاري  حق از  جهانیدوومیدانی پارا است.  جهانیدوومیدانی پارا  رسمیملزم به اجراي این قوانین در کلیه مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا  3-3-3

 دیگر برخوردار است.    (براي مثال داور و یا کمیته برگزاري) در کلیه مواردي که در این قوانین نیامده است به فرد / سازمان اختیار
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 در مفاد قوانین مسابقات لحاظ شده اند.   جهانیدوومیدانی پارا  رسمینحوه برگزاري مسابقه در کلیه مسابقات  4-3-3

 ثبت نام در مسابقات    4-3

دوومیدانی پارا شرایط الزم مندرج در تارنماي رسمی کسب طبق این قوانین و   جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیدو  IPCثبت نام در مسابقات  1-4-3

 است.   جهانی

لحاظ شده  IPCدر بخش مربوط به شرایط کسب سهمیه تارنماي  IPCهاي   استانداردهاي کسب سهمیه در بازيشرایط ثبت نام و حداقل  2-4-3

 است.  

در بخش   جهانیدوومیدانی  پارا مورد تائیدمسابقات  و IPCحداقل استانداردهاي کسب سهمیه در مسابقات نحوه کسب شرایط ثبت نام و   3-4-3

 درج گردیده است.   جهانیدوومیدانی پارا راهنماي کسب شرایط الزم تارنماي 

 تائید نتایج   5-3

تنها   را) 4(طبق مفاد قانون توسط ورزشکاران واجد شرایط  جهانیدوومیدانی پارا  رسمیبدست آمده در مسابقات نتایج  جهانیدوومیدانی پارا  1-5-3

 شناسد: براي موارد زیر به رسمیت می 

 جهانیدوومیدانی پارا رنکینگ  1-1-5-3

  جهانیدوومیدانی پارا رکوردهاي  2-1-5-3

دوومیدانی   پارا مورد تائیدو مسابقات  IPC، مسابقات  IPCهاي  بازيشرکت در ملی پارالمپیک براي هاي کمیته به تخصیص سهمیه  3-1-5-3

 و ..  جهانی

 و ..   جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیدو مسابقات  IPCمسابقات ،  IPCهاي  براي ثبت نام در بازيکسب استانداردهاي کسب سهمیه  4-1-5-3

 مسابقات زمان برگزاري در  جلوه ظاهري تبلیغات ونحوه   6-3

1-6-3  IPC  هاي   نحوه تبلیغات در بازيالزاماتIPC  .را مشخص می نماید 

نحوه انجام تبلیغات در آمده است)   جهانیدوومیدانی پارا (در تارنماي رسمی  جهانیدوومیدانی پارا تجهیزات و یونیفرم  یقوانین تبلیغات 2-6-3

 (به استثناء   جهانیدوومیدانی پارا در خالل برگزاري کلیه مسابقات تحت پوشش را تعیین نموده است.  جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیدمسابقات 

 با توجه به توافق خود با کمیته برگزاري الزامات نحوه تبلیغات را تعیین می نماید.   IPC، ( IPCهاي   بازي

 الزامات تعیین شده در ممانعت از شرط بندي    7-3

1-7-3  IPC  رسمیتبعیت از آن در مسابقات قوانین مبارزه با شرط بندي، خط مشی، آئین نامه ها / الزامات را در هر زمان مشخص می نماید که  

 .  براي همه شرکت کنندگان الزم االجراست جهانیدوومیدانی پارا 

 شرایط الزم و کالسبندي   -۴

  IPCهاي   بازي –کسب شرایط الزم الزامات  1-4

1-1-4  IPC   الزامات کسب شرایط الزم در بازیهايIPC  .را تعیین می نماید 
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     جهانی دوومیدانی پارا   مورد تائیدو مسابقات  IPCمسابقات  –الزامات کسب شرایط الزم   2-4

ورزشکار ملزم به   جهانیدوومیدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPCشرایط الزم جهت شرکت در مسابقات براي برآورده سازي  1-2-4

 داشتن شرایط ذیل می باشد: 

لحاظ  جهانیدوومیدانی پارا باشد (در تارنماي رسمی طبق خط مشی مشخص شده  IPC صادر شده از سوي داراي کد فعال معتبر 1-1-2-4

 شده است.) 

به وي کالس ورزشی تخصیص داده   جهانیدوومیدانی پارا ی باشد و طبق قوانین و مقررات کالسبندي لداراي کالسبندي بین المل   2-1-2-4

 ). NEشده باشد. (به استثناء 

از طریق کمیته ملی پارالمپیک خود ثبت نام شده باشد (و در صورتی که این اختیار از سوي کمیته ملی تفویض شده باشد ثبت نام از   3-1-2-4

انجام می شود)؛ البته این در صورتی است که کمیته ملی پارالمپیک کلیه تعهدات خود را به خوبی انجام داده باشد (حق   فدراسیون ملی طریق

 عضویت خود را پرداخت نموده باشد).  

لحاظ شده  IPCرعایت شده باشد. (مفاد آن در تارنماي رسمی   IPCالزامات ملیت ورزشکار طبق خط مشی ملیت ورزشکاران  4-1-2-4

 است.) 

 و   سال سن (یا بیشتر) باشد  14داراي  جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیدمسابقات   / IPCدسامبر سال برگزاري مسابقات  31تا تاریخ  5-1-2-4

 نباشد.   محرومیتو یا در دوران سپري نمودن  ، تعلیقمحرومیت دچار 6-1-2-4

راهنما نیز از شرایط فوق الذکر   جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائید/  مسابقات  IPCجهت شرکت در مسابقات براي کسب شرایط الزم   2-2-4

     برخوردار باشد.   4-2-1-2به استثناء ماده 

 جهانی دوومیدانی پارا مسابقات مورد تائید  –الزامات کسب شرایط الزم  3-4

مشخص شده کمیته برگزاري و یا سازمان  ، ورزشکار/ راهنما از شرایط الزم جهانیدوومیدانی پارا براي شرکت در مسابقات مورد تائید  1-3-4

 حاکمیتی برخوردار باشد.  

 الزامات کسب سهمیه  4-4

ورزشکار از شرایط الزم براي کسب سهمیه   جهانیدوومیدانی پارا  رسمیمسابقات  عالوه بر الزامات فوق الذکر، براي شرکت در 1-4-4

 را رعایت نموده باشد.   جهانیدوومیدانی پارا  رسمیبرخوردار باشد و قوانین مربوط به ثبت نام در برنامه مسابقات 

 جنسیت   5-4

 باشد: شده حائز شرایط زیر   آقایانبراي شرکت در مسابقات ذیل، ورزشکار  4-5-3طبق قانون  1-5-4

 قید شده باشد.   مذکردر اسناد قانونی جنسیت وي  1-1-5-4

 باشد.  شده تحت این قوانین حائز شرایط الزم  2-1-5-4

 باشد: شده  حائز شرایط زیر  خانم هابراي شرکت در مسابقات ذیل ورزشکار  4-5-3طبق قانون  2-5-4

 قید شده باشد.    مونثدر اسناد قانونی جنسیت وي  1-2-5-4
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       باشد. شده تحت این قوانین حائز شرایط الزم  2-2-5-4

و  (همراه با تغییرات آن)  IOCدو جنسیتی طبق کتابچه راهنماي افراد دو جنسیتی  اندر مورد وضعیت ورزشکار جهانیدوومیدانی پارا  3-5-4

 . می نماید تصمیم گیري يبصورت مورد  جهانیدوومیدانی پارا قوانین 

بصورت موردي   جهانیدوومیدانی پارا و طبق قوانین  IPCشرایط الزم افرادي که جنسیت آنها در قانون خنثی قید شده است توسط  4-5-4

 بررسی و در مورد آنها تصمیم گیري می شود.  

 کالسبندي  6-4

کالسبندي بین المللی را ارائه می نماید. در چنین مسابقاتی، کالسبندي   جهانیدوومیدانی  رسمی پارادر مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا  1-6-4

 انجام می شود.   جهانیدوومیدانی پارا قبل از آغاز مسابقه و طبق قوانین و مقررات کالسبندي 

نشده باشد طبق قوانین مربوطه از صالحیت الزم براي شرکت  کالسبندي  جهانیدوومیدانی پارا ورزشکاري که توسط پانل کالسبندي  2-6-4

  جهانیدوومیدانی پارا مسابقات تحت پوشش  و )نظر دیگري داشته باشد  جهانیدوومیدانی پارا مگر آنکه ( IPC، مسابقات  IPCهاي   بازيدر 

 .  ) برخوردار نیست4(طبق مفاد قانون 

 مبارزه با دوپینگ  -۵

 دوپینگ الزامات مبارزه با  1-5

 مورد تائید و  مسابقات  IPC، مسابقات  IPCهاي  بازيقرار گرفته است) در  IPC(در تارنماي  IPCآئین نامه مبارزه با دوپینگ  1-1-5

 اعمال می شود.  جهانیدوومیدانی پارا 

آئین نامه  و استانداردهاي بین المللی مرتبط حاکمیتیطبق قوانین مبارزه با دوپینگ سازمان  جهانیدوومیدانی پارا مسابقات مورد تائید  2-1-5

 اجرا می شود.  ) WADCجهانی مبارزه با دوپینگ (

باشد در مسابقه اي که در آن ثبت رکورد صورت گرفته است تست دوپینگ انجام    جهانیدوومیدانی پارا براي آنکه رکورد جهانی مورد تائید 

ورزشکاري که موفق به ثبت    ايتست دوپینگ بر مسابقات صورت می گیرد.آغاز از روز اول پیش تست دوپینگ براي این منظور  و   شد خواهد

 الزامی نیست.    ، رکورد جهانی شده است

ورد جدید ثبت شده است قبال هماهنگی الزم براي انجام تست دوپینگ صورت نگرفته نباشد آنگاه رکورد  چنانچه در مسابقه اي که در آن رک

     بدست آمده اعتبار نخواهد داشت. 

 پزشکی  -۶

 الزامات پزشکی  1-6

دوومیدانی   تائید پارامورد و  مسابقات  IPC، مسابقات IPC هاي ) در بازيIPC(مندرج در تارنماي رسمی  IPCآئین نامه پزشکی  1-1-6

 اعمال می شود.  جهانی

 اعمل می شود.   جهانیدوومیدانی پارا مورد تائید قوانین پزشکی و ایمنی سازمان حاکمیتی مرتبط در مسابقات  2-1-6
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 مسئولیت هاي پزشکی   2-6

دوومیدانی   مصوب پاراو  مسابقات  IPC، مسابقات IPC، کلیه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهاي  IPCطبق آئین نامه پزشکی  1-2-6

 کنترل دارویی خود می باشند.  مسئول حفظ سالمت جسمی و ذهنی و همچنین  جهانی

 و   IPCتابع مقررات  ورزشکار جهانیدوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCثبت نام در بازیهاي  به محض 2-2-6

با  طبق قوانین  و در صورت بروز هرگونه حادثه در حین انجام مسابقه و یا کالسبندي مسئولیت آن  گرفتقرار خواهد  جهانیدوومیدانی پارا 

IPC  .خواهد بود       

 و مسابقات تحت پوشش   IPCمسابقات  ،قبل از حضور خود در بازیهاکمیته هاي ملی  6.2.2و  6.2.1با در نظر گرفتن قوانین  -3-2-6

 قرار داشته باشند.  باید تمام تالش خود را نمایند تا ورزشکاران آنها از نظر سالمت جسمی و ذهنی در وضعیت مناسبی  جهانیدوومیدانی پارا 

مسئولیت مداوم کنترل وضعیت پزشکی ورزشکاران خود را بر عهده دارد. توصیه می شود کمیته هاي ملی هر یک از کمیته هاي ملی  -4-2-6

 مورد تائید  و مسابقات  IPC، مسابقات IPCهاي   بازيشرکت کننده در ورزشکاران بررسی سالمتی بصورت دوره اي برنامه اي براي 

 داشته باشند و این کمیته هاي ملی تیم پزشکی را براي حضور در این مسابقات منصوب نمایند.  جهانیدوومیدانی  پارا

می گردد   ويهرگاه احساس نماید که حضور ورزشکاري در مسابقه سبب به مخاطره افتادن سالمتی مسئول پزشکی  ،طبق قوانین  -5-2-6

   و حتی برگزاري مسابقه را نیز در بر می گیرد.  ورزشکاران، داوران، تماشاچیان  سایرباید از ورود وي به مسابقه جلوگیري نماید؛ این مسئله 

نتیجه مسابقه مربوطه هرگز  توجه به   . باشدمی در تمام مدت، اولویت اول حفظ سالمتی و ایمنی ورزشکاران، داوران و تماشاچیان  -6-2-6

    چنین تصمیماتی تاثیرگذار باشد. نباید بر 

 درخواست انصراف پزشکی   -3-6

(مندرج در  فرم درخواست انصراف پزشکی  جهانیدوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCهاي   بازيکلیه در  -1-3-6

تا    ارسال شود جهانیدوومیدانی پارا  به و یا طبق الزامات تعیین شده مسابقه ثبت نام نهایی انجام پس از  )جهانیدوومیدانی پارا تارنماي رسمی 

      به بطور رسمی انصراف ورزشکار از مسابقه مربوطه پس از ثبت نام نهایی و یا طبق الزامات ثبت نام در مسابقه انجام شده باشد.   

در مسابقه  باشد. در صورتی که پزشک تیم می  امضاء ورزشکار و پزشک تیم ورزشکار مربوطه حاوي فرم درخواست انصراف پزشکی  2-3-6

 پزشک ،در کنار آن. نمایدمی تواند فرم را امضاء  ،اشته باشد دتیم مربوطه طبق توافق نامه با پزشک تیم دیگري همکاري و حضور نداشته باشد، 

 م دهد.  ارشد کمیته برگزاري نیز می تواند این کار را انجا

 تمام قسمت هاي مختلف فرم درخواست انصراف پزشکی نیز تکمیل شود.   3-3-6

ساعت پیش از مسابقه ورزشکار تحویل مسئولین می شود. چنانچه بدالیلی این کار محقق   24کلیه فرم هاي انصراف پزشکی حداقل  4-3-6

 ؛ آنگاه باید توضیحات مبسوط در فرم مربوطه قید گردد.  ساعت پیش از آغاز مسابقه  24در طی  بروز بیمارينشود؛ براي مثال بدلیل 

خود را به نماینده فنی براي پذیرش درخواست مربوطه   تصمیم جهانیدوومیدانی  پارا افراد تعیین شده از سوي ر پزشکی و یا سای مسئول 5-3-6

 این تصمیم نهایی است و تابع درخواست تجدید نظر / فرجام خواهی نمی شود.  اعالم می دارد.  
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اعالم   ماده مربوطه ساعت پیش از شروع مسابقه  24کمتر از ورزشکار درخواست انصراف از شرکت در مسابقه طبق این قانون چنانچه  -6-3-6

 (مسابقه را شروع ننموده است) نشان داده خواهد شد.   DNSدر فرم نتایج به شکل شود آنگاه 

 پزشکی  نامه بیمه   4-6

به مسابقات  در مدت زمان سفر هیئت هاي اعزامی خود سفر راي پوشش  کمیته هاي ملی پارالمپیک مسئول تهیه بیمه هاي پزشکی ب 1-4-6

. در صورت لزوم کمیته هاي ملی می بایست یک نسخه از این بیمه نامه را در  ذیل) 6.4.2هستند (طبق قانون  جهانیدوومیدانی پارا مورد تائید 

 قرار دهند. جهانیدوومیدانی پارا  اختیار

و   IPC، مسابقات IPCهاي   پوشش بیمه در تمام بازيتامین خدمات کمک هاي اولیه و ارائه تامین امکانات پزشکی و آمبوالنس و  2-4-6

براي کمک به کمیته هاي  IPCکمیته پزشکی از جمله وظایف کمیته برگزاري محسوب می شود.  جهانیدوومیدانی  مورد تائید پارامسابقات 

 ارائه می دهد.  راهنمایی الزم را برگزاري در تامین خدمات پزشکی و انجام اقدامات ایمنی در مسابقات 

 جهانی دوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCهاي  ارائه خدمات ایمنی و پزشکی در بازي 5-6

 طبق توافق نامه میزبان می باشد.   IPCهاي   خدمات ایمنی در بازيکمیته برگزاري مسئول اجراي  1-5-6

طبق مفاد   جهانیدوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPC کمیته هاي برگزاري مسئول اجراي خدمات ایمنی و پزشکی در مسابقات 2-5-6

 می باشند).   IOCو  IPCفرم هایی که بخشی از توافق نامه بین می باشد ( IPCتعیین شده براي ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران 

براي تدارك و   جهانیدوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPCمسابقات از سوي کمیته برگزاري در هر یک از  مدیر پزشکی مسابقه 3-5-6

به  درکلیه امور مربوط به پزشکی و ایمنی  IPC پزشکی بخشی خدمات پزشکی و موارد ایمنی مسابقه مربوطه منصوب می شود. هماهنگ

خاصی را می تواند مسئولیت هاي  IPCمدیر علمی و پزشکی و مدیر پزشکی مسابقه فعالیت می نماید.  جهانی دوومیدانی پارا عنوان رابط بین 

 با صالحدید خود به فرد / افرادي تفویض نماید.  

 مسئول اجرا و کنترل قوانین جهانیدوومیدانی پارا ،  جهانیدوومیدانی پارا  و سایر مسابقات مندرج در تقویم IPCدر کلیه مسابقات  4-5-6

 پزشکی و حفظ اصول ایمنی می باشد. 

 تعرض  6-6

تعرض عامدانه  و خط مشی  IPC. هر گونه تعرض و یا توهین ممنوع است. آئین نامه اخالق الزامی استحفظ شان هر یک از افراد رعایت 

               اعمال می شود.   جهانیدوومیدانی  پارا ) در کلیه مسابقات تحت پوشش IPC(مندرج در تارنماي  

 دیسرفلکسیاي ارادي 7-6

 اعمال می شود.   جهانیدوومیدانی پارا ) در کلیه مسابقات تحت پوشش IPCدر مورد دیسرفلکسیاي ارادي (مندرج در تارنماي   IPC خط مشی

     hyperoxic chambers / tentsکمبود اکسیژن و یا  8-6

  ممنوع است. جهانیدوومیدانی پارا  مورد تائیددر کلیه مسابقات  hyperoxic chambers / tentsاستفاده از 

 تحریک بدن   9-6

      اجرا می شود.  جهانیدوومیدانی  رسمی) در کلیه مسابقات IPCدر مورد تحریک بدن (مندرج در تارنماي   IPCخط مشی
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 ممنوعیت استعمال دخانیات   10-6

 ممنوع است.   جهانیدوومیدانی پارا  رسمیمسابقات در کلیه جایگاههاي مسابقات برگزاري استعمال دخانیات در خالل 

 و تجهیزات   اوريفن-7

 اصول بنیادي    1-7 

 اجرا   جهانیدوومیدانی پارا ) در کلیه مسابقات تحت پوشش IPCدر مورد تجهیزات ورزشی (مندرج در تارنماي  IPCخط مشی  1-1-7

 قطعات خاص پروتز اعمال می شود.   بهبودارتباط با اصول مندرج در این خط مشی به طور خاص (البته نه به شکل انحصاري) در  می شود.

 و تجهیزات   اورينظارت بر نحوه استفاده از فن  2-7

براي رعایت اصول مندرج در   جهانی دوومیدانی پارا  رسمینحوه استفاده از فن آوري و تجهیزات را در مسابقات  جهانیدوومیدانی پارا  1-2-7

 / تجهیزات و قوانین   اورينمونه هاي ذیل خالف این خط مشی؛ فنبررسی و نظارت می نماید.   IPCخط مشی تجهیزات ورزشی 

 خواهند بود:   جهانیدوومیدانی پارا 

 غیر واقعی در مواد پرتابی  طول هر گونه افزایش  1-1-2-7

   پا دو متعارفغیر  باز نمودن هر گونه  2-1-2-7

 دسترس همه ورزشکاران نباشد مگر آنکه ورزشکار بتواند از موارد زیر اطالع داشته باشد:     در 3-1-2-7

 نهایی شده باشد.   محصول / تجهیزات مورد استفاده به شکل  اوريفن -1-3-1-2-7

ه از زمان اعالم درخواست  ما 9را اعالم نموده باشد و این تاریخ در خالل  اوريتولید کننده محصول تاریخ ارائه محصول / فن -2-3-1-2-7

 ورزشکار باشد.  

 تجهیزات مورد استفاده را منتشر نموده باشد.    /اوريتولید کننده اطالعات فن -3-3-1-2-7

باال بردن  ذخیره سازي انرژي را براي بیش از ورزشکاري که فاقد آن است که  باشداستفاده شده از جنس و یا قطعاتی تجهیزات  4-1-2-7

افزایش تاثیر  لاحتما خودتجاري سازي نشده باشد آنگاه ورزشکار   2020چنانچه فن آوري و تجهیزاتی از فوریه  . به وي بدهدعملکرد جسمی 

 اوريامکان استفاده از چنین فن فاقدورزشکاري که  در مقایسه با یاستفاده از چنین فن آوري / تجهیزاتگذاري بر عملکرد کلی اش را در زمان 

         نماید.  می  است را بررسی بوده

را ضوابطی را تعیین نموده است که استفاده از فن آوري خاص و تجهیزات براي کمک به ورزشکاران معلول  جهانیدوومیدانی پارا  2-2-7

 فراهم آورده است. این ضوابط در بخش قوانین مسابقات قید شده است.  

 غیر مجاز   اوريفن  3-7

 : ممنوع است جهانیدوومیدانی پارا  رسمیذیل در مسابقات  اوريبهره گیري از فن  1-3-7

 نماید. می نقض را  IPCتجهیزاتی که اصول بنیادي مندرج در خط مشی تجهیزات ورزشی  1-1-3-7

و این نیرو با بهره گیري از قطعات مکانیکی، الکترونیکی،   می شوددر ورزشکار کاذب نیروي حرکتی سبب ایجاد  تجهیزاتی که  2-1-3-7

 روبوتیک و شبیه آن ایجاد شود.  
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    )  osteo-integrated استخوانی ( پروتز هاي 3-1-3-7

از اختیار الزم براي ممانعت از استفاده  نماینده فنی  جهانیدوومیدانی  مورد تائید پاراو مسابقات  IPC، مسابقات IPCهاي   در بازي 2-3-7

 موضوع را به   جهانیدوومیدانی پارا در صورت بروز قصور از قوانین، نماینده فنی تجهیزات ممنوعه طبق این قوانین برخوردار است. 

 ارجاع   جهانیموضوع به مدیر علمی و پزشکی  جهانیدوومیدانی پارا گزارش می نماید. به محض دریافت گزارش  جهانیدوومیدانی پارا 

 انجام خواهد شد.   IPCبررسی ها و اقدامات تکمیلی بصورت موردي توسط می شود.  

استفاده از  (جهت بررسی بیشتر) بصورت دائم و یا موقت بر اساس اصول بنیادي مربوط به تجهیزات،   می تواند جهانیدوومیدانی پارا  -۷-۳-۳

 نماید.  اعالم ممنوع با ذکر دالیل قابل قبول و با عنایت به نقض اصول استفاده از تجهیزات آنها را 

 قوانین انضباطی   -8

    جهانیدوومیدانی پارا و آئین نامه اجرایی  IPCآئین نامه اخالق   1-8

 رسمی  درج شده اند) در کلیه مسابقات   IPC(هر دو در تارنماي  جهانیدوومیدانی پارا و آئین نامه  IPCآئین نامه اخالق  1-1-8

 اعمال می شوند.  جهانیدوومیدانی  پارا

بررسی و مشخص خواهند  جهانیدوومیدانی پارا هر گونه قصور از این قوانین طبق دستورالعمل هاي مندرج در آئین نامه اجرایی  ۸-۱-۲

 شد.  

 اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی -9

 در محل مسابقه   1-9 

    رخواست تجدید نظر خواهی در محل مسابقه طبق قوانین مسابقات مشخص خواهند شد. اعتراضات و د 1-1-9

 مبارزه با دوپینگ   2-9

 IPCکلیه تخلفات صورت گرفته دوپینگ اعم از درخواست تجدید نظر در تخلفات صورت گرفته طبق آئین نامه مبارزه با دوپینگ  1-2-9

 ی می شوند.  بررس

 کالسبندي    3-9

 بررسی   جهانیدوومیدانی پارا اعتراضات و درخواست تجدید نظر خواهی مرتبط با کالسبندي طبق قوانین و مقررات کالسبندي  1-3-9 

     می شوند.  

   جهانیدوومیدانی پارا قوانین مسابقات  – Cبخش 

ارجاع می شود. این کار   دوومیدانی جهانیبه قانون هرگاه در کنار هر یک از قوانین و در داخل پرانتز یک شماره درج شود، شماره مذکور  –تفسیر 

در تمام موارد همچنان مرجع قوانین  تعیین کننده مسئله است و  دوومیدانی جهانی تنها براي راهنمایی است و بدین منظور نیست که قانون 

) مراجعه نمائید؛ به استثناء تعدادي از مکان ها که این قوانین به طور شفاف مشخص می نماید در B 3.1.2می باشد (به بخش   جهانیدوومیدانی 

 اعمال شود.   دوومیدانی جهانیآنجا باید قانون 
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 المللی بین داوران(مسئولین) بخش یک: 

 )110(قانون 

 قانون یک: انتصاب مسئولین (داوران) 

 :IPCانتصاب مسئولین براي مسابقات  -۱
a(  در مسابقاتIPCالمللی ذیل توسط ، مسئولین بینIPC منصوب  جهانیدوومیدانی پارا  یبر اساس پیشنهاد کمیته فنی ورزش 

 شوند: می        
b(  جهانیدوومیدانی پارا نماینده فنی  
c( دوومیدانی جهانی پارا المللی مسئولین فنی بین 
d( نماینده پزشکی 
e(  کنترل دوپینگ مسئول 
f(  سرکالسبند 
g( المللی هاي بینکالسبند 
h( المللی داور استارتر بین 
i( المللی داور بینphoto finish 
j(  هیأت ژوري تجدید نظر 

 استفاده نمایند. المللی باید لباس مشخص پوشیده یا از بج مشخص  توجه: مسئولین بین

مراجعه نمائید)، تعداد مسئولین منصوب شده در هر گروه، اینکه چطور و چه    B-3.1.2 a/b(به بخش    IPC  و بازي هاي  در مسابقات

 قید شود.   جهانیدوومیدانی  پارا زمانی و توسط چه کسی منصوب شوند باید در الزامات فنی 

بر طبق این قانون، بر عهده برگزار کننده مسابقه  جهانیدوومیدانی پارا هاي مسافرت و اقامت هر یک از افراد منصوب شده توسط هزینه

 گردد.می بوده که به مسئول فنی و بر اساس شرایط و ضوابط مربوطه پرداخت 

 مراجعه نمائید.)   B-3.1.2 C/D: (به بخش IPCانتصاب مسئولین براي مسابقات مورد تأیید و مصوب  -۲

a(  منصوب  جهانیدوومیدانی پارا المللی و ملی معلولین از سوي براي مسابقات بین  جهانیدوومیدانی پارا یک نماینده (نمایندگان) فنی 

 د. شومی  

b(   باشد، در این صورت مسئول کالسبندي و همزمان با مسابقات مربوطه در حال انجام می   جهانیدوومیدانی  پارا  چنانچه کالسبندي

 د. شومی  منصوب  جهانیدوومیدانی پارا المللی از سوي کالسبندهاي بین

c( تصمیم گیري می نماید. کمیته فنی ورزشی و نماینده فنی (همراه با اخذ مشورت از کمیته برگزاري)  ،در خصوص سایر مسئولین 
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 ها: مسئولین و وظایف آن 2قانون 

 نماینده فنی   -1-2

 ) 112(قانون  

هاي الزم را به این کمیته ارائه نماید، مسئول کنترل و تطابق   بایست تمامی کمکنماینده فنی به همراه مسئولین کمیته برگزاري مسابقات که می 

 است.  دوومیدانی جهانیموارد فنی با قوانین و مقررات کتابچه راهنماي دوومیدانی 

 ارد زیر اطمینان حاصل نمایند:  نماینده (گان) فنی منصوب شده در مسابقات از حصول مو

a(   .جداول مواد مسابقات نهایی شده و بهمراه استانداردهاي ثبت نام در مسابقات منتشر می شود 

b( گردند.مواد میدانی، لیست وسایل پرتابی مورد استفاده و استانداردهاي انتخاب براي مسابقات فینال تعیین می در 

c( ي مقدماتی باید ترتیب و تدوین گردد.مواد دو، مبنایی براي برگزاري دوها در 

d( هاي شرکت کننده ارسال گردند.اینکه مقررات فنی در زمان مناسب قبل از شروع مسابقات براي تمامی هیأت 

e( گیري شود.ها تصمیمهاي فنی الزم براي برگزاري مسابقات دوومیدانی تضمین و در خصوص آن تمامی سایر تدارکات و آمادگی 

f(  ها بر اساس دالیل فنی.نام رد نمودن ثبت 

g(   .گروه بندي و قرعه کشی همه ماده ها طبق قوانین و مقررات فنی اجرایی و استارت لیست هاي تائید شده انجام می شود 

h(   قانونی مشخصی در این قوانین    مادههمچنین مواردي که فاقد  تصمیم گیري در خصوص کلیه مسائل پیش آمده پیش از شروع مسابقه و

در جائی که نیاز به هماهنگی با کمیته برگزاري می باشد   ،(و یا قوانین اجرایی آن وجود ندارد) و یا اقدامات صورت گرفته براي مسابقاتهستند 

 رجوع نمائید).   B-3.1.2 (a) . (b).  ( به بخش   IPCدر بازي ها و مسابقات تحت پوشش    جهانیدوومیدانی پارا و یا همراهی با 

i( ) ل برگزاري مسابقه روي  در خصوص مسائلی که در خالبه شکل صحیح همراه با سرداور مربوطه و مدیر مسابقات) تصمیم گیري 

همچنین انجام هماهنگی الزم    (و یا قوانین اجرایی آن وجود ندارد) و   ماده خاص قانونی مشخصی ندارند   این قوانیندر    مواردي که  ،می دهد

همچنان به  می باشد تا بدین ترتیب مسابقه    رد شدن از موضوعبرگزاري مسابقات و یا براي آنکه مسابقات بطور کامل اجرا شود نیاز به    براي

     جوانمردانه براي شرکت کنندگان ادامه یابد. شکل 

j(  .در صورت نیاز جلسه فنی برگزار گردد و به مسئولین فنی توضیحات داده شود 

k(    .گزارشات مکتوب پیش از آغاز مسابقه و همچنین پس از پایان مسابقه حاوي پیشنهاداتی براي بهبود روند کار در آینده ارسال شوند 

 نماینده فنی منصوب شده در جلسات از ارسال گزارشات در زمان برگزاري مسابقات اطمینان الزم را حاصل نماید و نظرات و پیشنهادات خود را

 کننده اعالم نماید.   به برگزار 
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 نماینده پزشکی   -2-2    

 )113(قانون     

 زیر برخوردار است: نماینده پزشکی از اختیارات 

a(   .در همه موارد پزشکی اختیار تام دارد 

b(   در صورت نیاز می نماید و  فراهم  را  تسهیالت الزم براي انجام معاینات پزشکی، درمان، اورژانس در محل برگزاري مسابقات و محل تمرین

 .   دهدمی مد نظر قرار  7.1طبق الزامات قانون آنها همراهی مراقبت هاي الزم را براي  ،ورزشکاران 

c(  ماید. را بررسی ن 6.3و  5.4مدارك پزشکی طبق قوانین 

d(   .از حق اعالم انصراف به ورزشکار پیش از / در خالل برگزاري مسابقه برخوردار است   

را به مسئول پزشکی   dو    c: نماینده پزشکی (در زمانی که مسئول پزشکی منصوب نگردیده است) می تواند اختیارات تعیین شده در بندهاي  1توجه  
شده از سوي کمیته برگزاري تفویض نماید. بطور معمول وي با یک بازوبند، جلیقه خاص و یا سایر   و یا به یکی از پزشکان منصوب شده و یا تعیین

ی دستورالعمل هاي الزم ادوات تعیین شده مشخص می گردد. چنانچه مسئول پزشکی و یا پزشک فورا در دسترس ورزشکار نباشد آنگاه نماینده پزشک
    د داد.براي انجام کارها خواه  را به مسئولین حاضر

 
وب شده  ورزشکار مربوطه توسط یکی از پزشکان منص،  قبل از شروع مسابقه   آنهم  انصراف ورزشکاراعالم رسمی    پیش از )؛  d(  2.2طبق قانون  :  2توجه  

از شرکت در مسابقه انصراف می دهد به محض اعالم   2.2در خالل برگزاري مسابقه طبق قانون  ورزشکاري که    شود.می  کمیته برگزاري معاینه  
 انصراف توسط یکی از پزشکان منصوب شده از سوي کمیته برگزاري معاینه می گردد.   

 
 DNFو  DNSدر خالل مسابقه انصراف دهد در جلوي اسم وي در لیست نتایج به ترتیب عالئم اختصاري  2.2ورزشکاري که طبق قانون : 3توجه 

 درج می گردد. چنانچه ورزشکاري از این قوانین تبعیت ننماید از آن مسابقه اخراج خواهد شد.  
 

در مواد میدانی هنوز پرتابی را انجام نداده است و اعالم انصراف از شرکت در مسابقه را می دهد آنگاه در جلوي    2.2: ورزشکاري که طبق قانون  4توجه  
متعاقبا نگاه داشته می شود و  وي همچنان رکوردهاي آنگاه باشددرج می گردد. چنانچه اعالم انصراف پس از پرتاب  DNSنام وي حروف اختصاري 

 رده بندي خواهد شد. ورزشکاري که از این قوانین تبعیت ننماید از ادامه شرکت در آن مسابقه محروم خواهد شد.  نتایج وي در لیست 
 

، سازمان هاي حاکمیتی و همچنین کمیته برگزاري اولویت اول جهانیدوومیدانی  پارا  توضیحات: سالمتی و ایمنی همه شرکت کنندگان مسابقه براي  

از اهمیت بسزایی برخوردار است؛   پزشکی محسوب می شود. حضور یک نماینده   این پست  براي انجام وظایف مهم  با تجربه و داراي حسن رفتار 

از ادامه مسابقه به دالیل پزشکی  مال انصراف ورزشکار  باالخص که وي و یا افرادي که از سوي وي منصوب می شوند از اختیار الزم براي براي اع

شایان ذکر در همه ي رویداد ها تاثیر گذار است.    )و یا پزشک منتصب از سوي اونماینده پزشکی (  تصمیمباید توجه داشت که  برخوردار می باشند.  

با ثبات بین نماینده پزشکی (و یا  ارتباطی  یک سیستم  دارد، لذا    از آنجا که این موارد بر استارت لیست، نتایج و مدیریت مسابقات تاثیر مستقیماست  

   . ایجاد می گردد dو  cبراي انجام موارد تعیین شده طبق بندهاي مسئولین منصوب شده از جانب وي) و مسئولین فنی و مدیر مسابقه 
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 نماینده کنترل دوپینگ   -3-2

 )114(قانون 

باشد. وي مسئولیت  می  نماینده کنترل دوپینگ به منظور تضمین ارائه امکانات مناسب براي انجام کنترل دوپینگ با کمیته برگزاري مسابقات در ارتباط  

 خواهد داشت.  تمامی موضوعات مرتبط با کنترل دوپینگ را بر عهده 

 المللی  مسئولین (کادر) فنی بین -4-2

 )115(قانون 

المللی را در صورتی که قبالً منصوب نشده باشد، )، نمایندگان فنی مسابقات رئیس مسئولین فنی بین ITOالمللی ( ب مسئولین فنی بیندر صورت انتصا

را براي هر   ITOالمللی حداقل یک نفر  ) همراه با نماینده فنی بینITOالمللی (رئیس  نمایند. در صورت امکان، رئیس مسئولین فنی بینمی  تعیین  را  

 خواهد بود.  نیز المللی) سر داور مسابقات ماده محول شده (مسئول فنی بین ITOاد مندرج در برنامه مسابقات تعیین نماید. این  مو

این مسئله یکی از موارد مهم این پست است. از   و نماینده فنی بین المللی به شکل قابل توجهی تغییر نموده است  وظایف، 2016توضیحات: از ژانویه 

انجام وظیفه می کنند. در میان مسئولین محلی منصوب شده، سرداور به عنوان مسئول  داور مسابقات  سر  این پس نمایندگان فنی بین المللی به عنوان  

بوده است؛ این وظایف از این پس بر عهده سرداور مربوطه برخی از جوانب سازمانی تیم بر عهده داور د و چنانچه در گذشته ارشد انجام وظیفه می کن

 مربوطه خواهد بود.  

 از جانب  و آنها باید از دانش زیادي برخوردار باشند  البته باید به این نکته توجه داشت که نمایندگان فنی نقش مهمی در کمیته برگزاري دارند. 

 داشته باشند. فعالیت داشته باشند و در توسعه دوره هاي داوري در کشورهاي خود سابقه سازمان هاي ملی خود در مسابقات مهم به عنوان داور 

 .  به زبان انگلیسی باشند قادر به مکالمهبه وظایف مدیر جلسات نیز آشنا باشند و عمدتا با وظایف خود آشنا باشند؛ همچنین این افراد 

ترسیم نموده است. این راهنما داراي یک برنامه   دوومیدانی جهانی TOECSنمایندگان فنی مشابه یک الگوي آموزشی براي  جهانیدوومیدانی پارا 

ت در آموزشی مقدماتی، دوره آموزشی فنی ملی و داوري ملی می باشد. آن دسته از افرادي که دوره فنی بین المللی را پشت سر بگذارند (براي شرک

 فنی  مسئولین پانلواجد شرایط براي شرکت در مایند) استفاده نانگلیسی  به زبان و نوشتاري مکالمهمهارت هاي از این دوره شرکت کنندگان باید 

انجام شد. البته توجه به این مسئله نیز مهم   2017پانل داوران در نوامبر  بین المللی می باشند که هر چهار سال تشکیل می شود. انتخاب اولین دوره  

 این افراد نقش   2016ا که با توجه به تغییرات انجام شده در سال ؛ چراست که نمایندگان فنی بین الملی به وظایف داوران نیز کامال واقف باشند

          داور مرتبط با مسابقه را در مسابقات بر عهده خواهند داشت.  سر 

 گیري مسیر جاده المللی اندازهداور بین -5-2

 )117(قانون 

شوند،  گیري مسیر جاده را به منظور تأیید مسیرها در مواردي که مواد جاده به طور کامل یا تا بخشی، در خارج از استادیوم برگزار می المللی اندازهاور بیند

 می نمایند. تعیین 

 Aباشد (و درجه داوري وي    ومیدانی جهانیدو/AIMSگیري مسیر جاده  المللی داوران اندازهگیري پیست عضو هیأت بین داور تعیین شده براي اندازه

 باشد).  Bیا 
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 شود.  می گیري قبل از مسابقات اندازه و در زمان مناسب  مسابقهمسیر 

و    49.3و    49.2گیري مسیر (پیست) جاده را کنترل و در صورت مطابقت آن با قوانین و مسابقات جاده آن را تأیید خواهد کرد. (به قوانین  داور اندازه 

 ضمائم مربوطه مراجعه نمائید.)  

قه جهت تضمین این مهم باشد که پیست مورد نماید و شاهد برگزاري مسابمی  وي با کمیته برگزاري در ترتیبات و آماده سازي پیست جاده، همکاري  

 گیري و مورد تأیید قرار گرفته است.   استفاده ورزشکاران در زمان انجام مسابقه همان پیستی است که قبالً اندازه 

 نماید.می  وي یک گواهی مناسب را تهیه و به نماینده (گان) فنی مسابقه ارائه 

پیست هایی باید استفاده شود که موردتایید از  پیست را تائید نمی نماید لیکن  اندازه  مسئولین محاسبه    جهانیوومیدانی  دپارا  باید توجه داشت  توضیحات:  

 (انجمن بین المللی ماراتن و مواد استقامت)  باشد.  AIMSپارادوومیدانی جهانی/ 

 

   Photo Finishالمللی المللی و داور بیناستارتر بین  -6-2

 )  118(قانون 

 توسط   Photo Finishالمللی المللی و یک نفر داور بین مراجعه نمائید.)، یک نفر استارتر بین 1.1(به فصل  IPCدر تمامی مسابقات 

نماید و سایر وظایف محوله به خود از سوي نماینده (گان) فنی را به می  المللی مسابقات را استارت  شود. استارتر بین می  تعیین    جهانیدوومیدانی  پارا  

 باشد.   می نیز  Photo Finishنظارت داشته و سر داور  Photo Finish ه بر همه وظایف مربوط Photo Finishالمللی انجام برساند. داور بین 

نیز   Photo Finishدر مسابقاتی که منصوب شده است به عنوان سرداور    Photo Finishداور بین المللی    هر چند  توضیحات: الزم بذکر است

ی لاستارتر بین الملوظایف  مرز مشخص بین  همچنان یک  لیکن  به عنوان سرداور عمل می نمایند،    یو نمایندگان فنی بین الملل  انجام وظیفه می کند

بر   (در صورت انتصاب) کلیه وظایف و اختیارات استارتر را براي زمان استارتاستارتر بین المللی  عین حال کهدر   استارت وجود دارد.و سایر اعضاء تیم 

       یچ عنوان با سرداور استارت جایگزین شود.هولی نمی تواند به  عهده دارد

 هیأت ژوري تجدید نظر   -7-2

 )119(قانون 

. یکی از  می باشدشود. این هیأت ژوري به طور معمول شامل سه، پنج یا هفت نفر می ، یک هیأت ژوري تجدید نظر تعیین IPCدر تمامی مسابقات  

تواند فردي باشد که عضو هیأت ژوري نیست. اعضاي باشد. در صورت لزوم، دبیر می می  اعضاي این هیأت ژوري رئیس و یک نفر دیگر دبیر هیأت  

ژوري نباید در هر مورد تجدید نظر خواهی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر یک ورزشکار تحت پوشش بخش حاکمیتی ملی مطبوع خود هیأت  

 شرکت نمایند. تاثیرگذار می باشند،  

یئت ژوري تاثیر گذار باشد، این چنانچه موضوع مورد بررسی ژوري استیناف، مستقیم یا غیر مستقیم، بر ورزشکار وابسته به فدراسیون یکی از اعضاي ه

ي  عضو هیئت ژوري نمی تواند در رسیدگی به موضوع فرجام خواهی حضور داشته باشد و چنانچه شخصاً استعفاء نکرده است، رئیس هیئت ژوري  از و

 نماید.  می درخواست کناره گیري 
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عضو علی البدل در نظر بگیرد تا بتواند در اینگونه موارد آنان را جایگزین   یا سازمان مسئول مسابقات براي هیئت ژوري یک یا چند  جهانی دوومیدانی  پارا  

 نماید. 

بقات عالوه بر این، یک هیأت ژوري استیناف همچنین در سایر مسابقاتی که برگزار کنندگان آن، تشکیل این هیأت را در راستاي برگزاري صحیح مسا

 دانند، تشکیل شود. مناسب یا الزم می

ها و هر یک از موضوعات و مسائل پیش آمده، در خالل برگزاري  هیأت ژوري استیناف، بررسی و رسیدگی به تمامی تجدید نظر خواهی وظایف اصلی 

    باشد. گردد، میگیري ارجاع میمسابقات، که به این هیأت جهت تصمیم

  توضیحات: الزم بذکر است در شرایط خاص و در زمانی که مستندات جامعی وجود داشته باشد، سرداور (در صورت بروز اعتراض) و ژوري (در صورت 

مول می توانند در تصمیم اشتباه گرفته شده تجدید نظر نمایند. این تصمیم قابل اجرا بوده و اعمال می گردد. به طور معبروز حق تجدید نظر خواهی)  

    همه این کارها قبل از مراسم اهداء مدال مسابقه مورد سئوال انجام می شود.

 مسئولین مسابقات   -8-2

 )120(قانون 

 د. ننمایمی مسئولین را بر اساس این قوانین تعیین و منصوب مربوطه و یا سازمان حاکمیتی  مسابقات کمیته برگزاري

تواند این لیست باشد. به هر حال کمیته برگزاري می المللی مهم، الزم و مناسب می ي مسابقات بین لیست ذیل شامل مسئولینی است که حضورشان برا

 را بر اساس شرایط محلی تغییر دهد.

 مسئولین مدیریتی: 

 یک نفر مدیر مسابقات  -

 یک نفر مدیر جلسات و تعداد کافی دستیار  -

 یک نفر مدیر فنی  -

 یک نفر مدیر مراسم اعطاي مدال -

 مسئولین مسابقه: 

    Call Roomیک یا چند داور براي اتاق فراخوان  -

 یک یا چند داور براي مواد دو   -

 یک یا چند نفر داور براي مواد میدانی -

 شوند. یک یا چند نفر داور براي موادي که خارج از استادیوم برگزار می  -

 یک یا چند نفر داور ویدئو  -

 براي مواد دو   judge) و تعداد کافی از داوران chef judgeیک نفر رئیس داوران ( -

 براي هر ماده میدانی  chef judgeو تعداد کافی از داوران  chef judgeیک نفر رئیس داوران  -

 ) Umpire) و تعداد کافی داور (Umpireیک نفر مسئول داوري ( -
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 یک سرداور ثبت زمان و به تعداد کافی مسئول ثبت زمان   -

 و تعداد کافی دستیار Photo Finishر یک سر داو -

 و تعداد کافی دستیار )(Transponder Timingیک نفر سرداور سیستم زمان سنج خودکار -

 ) Recallersیک نفر هماهنگ کننده استارت و تعداد کافی استارتر و فراخواننده ( -

 یک یا چند نفر دستیار استارتر  -

 (هر الین مسابقه) و تعداد کافی افراد (داوران) امتیاز دهنده LAPهاي  یک نفر مسئول امتیاز دهنده -

 یک نفر منشی مسابقات و تعداد کافی دستیار  -

 ) و تعداد کافی دستیار  TICیک مدیر مرکز اطالع رسانی فنی (  -

 داوران مارشالیک نفر به عنوان مسئول مارشال (ناظر) و تعداد کافی  -

 یک یا چند نفر اپراتور سنجش میزان باد  -

 گیري (از نظر علمی) و تعداد کافی دستیاریک یا چند نفر سر داور اندازه -

    Call Roomو تعداد کافی داوران  Call Roomیک نفر مسئول ارشد اتاق  -

 سایر مسئولین: 

 یک یا چند نفر اعالم کننده -

 یک یا چند نفر آمارگیر -

 یک نفر مسئول رسیدگی به امور تبلیغات (درج آگهی)  -

 یک نفر ناظر (ارزیاب) رسمی -

 پزشک  یک یا چند نفر  -

 افراد ناظر (مباشر) براي ورزشکاران، مسئولین و اصحاب مطبوعات -

 سرداوران و مسئولین داوران مستقر در زمین مسابقه یک لباس یا نشان مشخص را باید بپوشند.  

 ت شود که تعداد مسئولین (کادر فنی) حاضر در زمین مسابقه به تعداد مورد نیاز محدود شود تا مسابقه به صورت روان انجام گیرد.  اما باید دق

 گردد. می در صورت برگزاري مسابقات زنان، یک پزشک زن در صورت امکان منصوب و تعیین 

در روزهاي شد که بتوانند وظایف محوله را به شکل صحیح و موثر انجام دهند و  تعداد مسئولین منصوب شده در مسابقات به اندازه اي باتوضیحات:  

اما توجه داشته باشند که نیرو به اندازه کافی در اختیار بگیرند و از  بعد تا پایان مسابقه همچنان از تعداد نیروي کافی براي انجام کار برخوردار باشند.  

 وري انجام  ابه داوران داخل زمین توسط فندر مسابقات دیگر، برخی وظایف محوله  مسابقه جلوگیري شود. ازدحام افراد غیر ضروري در محل 

 این مسئله مد نظر قرار خواهد گرفت و براي این منظور مسئولین فنی تعیین می شوند.  می شود و در صورتی که به پشتیبانی نیاز باشد؛ 
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 موارد ایمنی  

محدوده دوومیدانی می  سرداوران و داوران مسابقات دوومیدانی وظایف مهمی را بر عهده دارند ولی هیچکدام مهمتر از رعایت موارد ایمنی نیست.   

ورزشکاران  در مسیر پرتاب می توانند آسیب پذیر باشند.  که  د  نسنگین و تیزي پرتاب می شو  دواتباشد. در این محوطه ا  پرمخاطره ايتواند مکان  

افرادي که در مواد پرتابی هستند دونده در داخل پیست در سرعت باال می توانند به خود و با هر کسی در مسیر خود برخورد نمایند، آسیب برسانند.  

به شکل موقتی و یا  و سایر شرایط می تواند مسابقه دوومیدانی را   در زمان فرود در جایی فرود می آیند که تحت کنترل آنها نیست. شرایط جوي اغلب 

در محل مسابقه و محل   نمونه هاي فراوانی از ورزشکاران، داوران، عکاسان و سایرین وجود دارد که در حوادث مختلف.  من نمایدینا ابصورت دائم  

    وجود داشت.  این حوادث از امکان پیشگیري با کمی دقت . دیده اندفوت نموده اند) (  آسیب تمرین

 از هر گونه  باشند و می در تمام مدت هوشیار داوران داوران همواره مراقب خطرات غیر مترقبه باشند که جزء الینفک ورزش محسوب می شود. 

ورزشکاران داخل محوطه    بدون توجه به جایگاه آنها، کلیه داوران مسئول وظایف خود هستند و همچنین مراقب حفظ ایمنیبی توجهی منع شده اند. 

در صورت بررسی شرایط و احتمال بروز حادثه فورا مداخله   موارد ایمنی را مد نظر قرار دهند ودر زمان مسابقه  دوومیدانی باشند. کلیه داوران همواره  

، مسئله  در زمان بروز تضادات اهمیت دارد. منی از اهمیت زیادي برخوردار است؛ این مسئله حتی بیش از تبعیت از قوانین مسابقرعایت موارد اینمایند. 

 ایمنی در اولویت اول خواهد بود.  

 رئیس مسابقات  -9-2

 )121(قانون 

 رئیس مسابقات ساختار فنی یک مسابقه را با همکاري نماینده (گان) فنی مسابقه، طراحی و به مورد اجرا بگذارد.  

 باشد. وي تعامل میان شرکت کنندگان در یک مسابقه را هدایت و مدیریت نماید و از طریق یک سیستم ارتباطی، با تمامی مسئولین مسابقه در ارتباط

   هماهنگی مدیر  -10-2

 )122قانون (

. در صورت داشته باشندنماید که تمامی مسئولین براي انجام وظیفه خود حضور    کنترلباشد. وي باید  می  مدیر مسابقه مسئول برگزاري صحیح مسابقه  

اري داور مارشال مسابقه،  کند را دارد. وي با همکنیاز به تعیین افراد جایگزین (ذخیره) اقدام نماید و حق اخراج هر مسئولی که از قوانین تبعیت نمی 

 ترتیبی اتخاذ نماید که فقط افراد مجاز در زمین بازي (مسابقه) حضور داشته باشند. 

کشند، مدیر مسابقه تعداد کافی دستیار در اختیار  گردد براي مسابقات باالي چهار ساعت یا مسابقاتی که بیش از یک روز طول می توجه: توصیه می 

 داشته باشد.   

متوجه  اوقات در شکل جمله سطحی به نظر می رسند اما در عمل مسئولیت هاي سنگینی را  گاهی    جهانیدوومیدانی  پارا  توضیحات: هر چند قوانین  

 .؛ بویژه در بازیهاي پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهانمی سازدآنها متوجه در همه مسابقات و مدیر هماهنگی مسئولین از قبیل مدیر مسابقه 

باید تحت نظارت مدیر مسابقه و طبق تصمیمات نماینده فنی مسئول کلیه اتفاقات داخل زمین مسابقه می باشد. در داخل استادیوم وي  دیر هماهنگی  م

اسامی کلیه داوران منصوب شده را داشته باشد و در زمان الزم با سایر  در جریان همه حوادث روي داده شده باشد و دستورات الزم را صادر نماید. وي 

 مدیران، سرداوران و داوران تماس داشته باشد.  
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مدیر  .  قادر به داوري کل مسابقه شونددر مسابقاتی که در روزهاي مختلفی برگزار می شود ممکن است برخی سرداوان نتوانند در کل زمان مسابقه  

حتی در صورتی که کلیه سرداوران در مسابقه حضور داشته باشند، مدیر از سرداوران رزرو استفاده می کند.  با صالحدید خودوم در صورت لزهماهنگی 

در صورت قصور آنها را تغییر دهد. سرداوران پس از اتمام نماید و    می  هماهنگی از صحت عملکرد سرداوران در انجام وظایف خود اطمینان حاصل

 و اتمام وظیفه خود فورا محوطه را ترك نمایند. کمک هاي آنها)  مسابقه (همینطور

اد جذابیت مدیر مسابقه، مدیر هماهنگی و نماینده فنی با یکدیگر همکاري می نمایند تا بهترین شرایط براي ورزشکاران براي کسب رکورد باالتر و ایج

 براي تماشاچیان فراهم گردد.  

 مدیر فنی  -11-2

 )123(قانون 

 : داردهاي ذیل را بر عهده  مدیر فنی مسئولیت

a هاي فرود براي مواد میدانی و تمامی ها، محل پرتاب وزنه و ... محل هاي پرتاب، قوسهاي پرش، دایرهپیست، محل) تضمین نماید که

 باشند. تجهیزات و وسایل بر طبق قوانین می 

bتأیید   ) مسئولیت محل قرارگیري (استقرار) و خروج (برداشتن) تجهیزات و وسایل بر طبق برنامه (طرح) سازمان فنی جهت مسابقات طبق

 نماینده مسابقات برعهده داشته باشد. 

cباشد.  هاي مسابقه بر طبق چنین طرح سازمانی فنی می ) تضمین نماید که آماده سازي فنی محل 

dبرعهده دارد. 30- 3گذاري هرگونه تجهیزات و وسایل شخصی مجاز براي مسابقه را بر طبق قانون ) مسئولیت کنترل و عالمت 

eرا قبل از مسابقه دریافت کرده باشد.  10.1زم بر اساس قانون ) تضمین تأییدیه ال 

مدیر فنی با تجربه قطعا وظایف خود را  تحت نظارت مدیر مسابقات و یا مدیر هماهنگ کننده انجام وظیفه می کند؛ لیکن توضیحات: مدیر فنی 

چنانچه سرداور و یا سرداور ارشد میدان متوجه شود که یک وي در هر زمان در دسترس باشد. بدون نیاز به نظارت بطور کامل انجام خواهد داد. 

پرسش از مدیر فنی اقدامات ضروري  تا با دهد می بخش از محل مسابقه نیازمند تغییراتی است؛ وي موضوع را به مدیر هماهنگ کننده ارجاع 

همان کار را براي مدیر هماهنگ  ) وي 24.20انجام شود. همچنین زمانی که سرداور احساس نماید که باید تغییري در مسابقه روي دهد (قانون 

جهت باد شرط کافی براي تغییر  شایان ذکر است سرعت باد و یا تغییر در   نماید.می  گزارش را سرداور مربوطه نظرات  دهد و یا می کننده انجام 

هرگاه رئیس مسابقه و یا در مسابقات بین المللی نمایندگان فنی با استفاده از ابزارآالت در جریان برگزاري  مکان مسابقه محسوب نمی شود. 

؛ وي و یا تیم  و در راستاي تبعیت از قانون  تلف می باشد. در ادامهخمدیر فنی ملزم به سفارش و وصول تجهیزات م؛ آنگاه موافقت نمایندمسابقه 

قانون   از تبعیت و رعایت وي در صورت ثبت رکورد،  می باشد. همراه وي ملزم به کنترل وزن و ابعاد و همینطور تجهیزات فردي مورد استفاده 

51.20(d)  موثر اطمینان حاصل نماید.  به صورت صحیح و     

اجازه استفاده از آنها را بدهد و این   مربوطهدر زمان پذیرش تجهیزات جدید از عرضه کنندگان طبق جدول پرتابی؛ مدیر فنی  ادواتدر ارتباط با 

  .ی است که باید مورد توجه قرار گیردرد ننماید؛ حداقل وزن یکی از موارد مهم  مذکور نداشتن شرایطادوات را بدلیل  
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 مدیر معرفی (برگزاري) مسابقه   -12-2

 )124(قانون 

ریزي و آن را اجرا نماید. وي هم چنین تعامل مدیر معرفی مسابقات با همکاري رئیس مسابقات در خصوص ترتیبات معرفی و اعالم یک مسابقه برنامه 

 ها، هدایت نماید. میان اعضاي تیم معرفی مسابقه را با استفاده از سیستم ارتباطی جهت ارتباط با هر یک از آن 

مختلف وي ملزم است از طریق وسایل ارتباطی اطالعات الزم اعم از استارت لیست، کالسبندي، نتایج را در اختیار ورزشکاران شرکت کننده در مواد  

 قرار دهد. نتایج تائید شده (رتبه، رکورد، ارتفاع، مسافت و امتیازات) هر ماده باید در اسرع وقت پس از دریافت اطالع رسانی شود.  

مدیر معرفی نه تنها مسئولیت برنامه ریزي، هدایت و هماهنگی مطالب ارائه شده در درون میدان را دارد؛ بلکه آنها را به شکل جذاب براي  یحات: توض

ه داشتن براي تماشاچیان است. براي کسب موفقیت در این زمینه همرا تماشاچیان بیان می نماید. هدف نهایی از این کار اطالع رسانی، ایجاد جذابیت

 پرسنل درون میدان است و  مسئول هماهنگی اقدامات الزم در رابطه با  ،تیم همراه و تجهیزات ضروري می باشد. مدیر اعالم مواد مسابقات

ست. بخش هاي اعالم نتایج، تکنسین هاي صوتی و تصویري و مراسم اهداء مدال را نیز در بر می گیرد. تقریبا در اغلب مسابقات وجود وي ضروري ا 

موادي که در لحظه استارت به    نسبت به برخوردار باشد و ترجیحا با مدیر مسابقه در ارتباط باشد. وي همچنین  مورد نظر  وي از توانایی هدایت رویداد  

     شده باشد.  رعایتو پرش سه گام) تا در آن زمان سکوت الزم براي آغاز مسابقه  T11/12نیز اطالع داشته باشد (مانند پرش طول  سکوت نیاز دارند 

 داوران  سر  -13-2

 )125(قانون 

مواد دو، مواد میدانی و براي مواد ترکیبی و مواد جاده خارج از   )، Call Roomاتاق فراخوان ( یک (یا چند نفر) سر داور به ترتیب براي -۱

اهد استادیوم تعیین شوند. در زمان مقتضی یک (یا چند نفر) داور ویدئو منصوب شوند.  داور ویدئو در اتاق کنترل تصویري (ویدئویی) مستقر خو

 شد و با سر داور داخل پیست در ارتباط باشد.  

بیش از یک داور در اختیار باشد، پیشنهاد می شود یکی از آنها  پیستداوران به اندازه کافی باشند؛ بطوري که براي  داد سر  تع، مسابقاتتوضیحات: در  

استارت منصوب شود.   باشد؛ چرا که مشاهدات وي بعنوان نظر فنی به عنوان سرداور  برخوردار  از تجربه الزم  این کار متبحر و  استارت در  سرداور 

     شد.  ته خواهد کارشناسی پذیرف

ر در  حال چنانچه تنها یک داور براي نظارت در مسابقات خاصی منصوب شود و با توجه به اختیاراتی که به وي داده شده است؛ پیشنهاد می شود داو

شود) براي کنترل خطاي   محدوده استارت قرار گیرد و در خالل هر استارت (حداقل در موادي که استارت به حالت خم شده بدن بر روي زانو انجام می 

دوومیدانی احتمالی ورزشکاران و تصمیم گیري و حل و فصل مسئله در آنجا حضور داشته باشد. استفاده از سیستم اطالع رسانی استارت مورد تائید  

 این امر را تسهیل خواهد نمود.     جهانی

متر) نداشته باشد و براي   200و  100حال در صورتی که شرایط این چنین نبود و سرداور فرصت حضور در خط پایان را پس از زدن استارت (در مواد  

وظیفه   مپیش بینی احتمال نیاز به سرداور در آن محل، بهتر است در این مواقع از هماهنگ کننده استارت استفاده نمائیم که به عنوان سرداور انجا

 می نماید. (البته این فرد تجربه زیادي را به عنوان یک استارتر داشته باشد). 
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و در خصوص هرگونه موضوعی در خالل مسابقه (شامل موارد موضوعات پیش   باشنداین قوانین (مقررات قابل اجرا)   متضمن رعایتداوران سر -2

مقررات فنی مربوطه)  یا آمده در منطقه گرم کردن، اتاق اعالم و پس از مسابقه تا پایان مراسم اعطاي مدال) و نیز براي مواردي که در این قوانین (و 

   د.گیري نمایتصمیم) فنی در صورت لزوم همراه با نماینده (گان، ه است بدان اشاره نشد

هاي به دست آمده در یک مسابقه اي داوران براي  گیري براي تعیین مقام داوران مربوط به مواد دو و براي مواد خارج از استادیوم از اختیار تصمیم

 باشند، برخوردار باشند.  گیري نمینظر بوده و قادر به تصمیم هاي آن مسابقه دچار اختالفتعیین مقام

ها را دارد، در صورتی که وي با تصمیمات گرفته شده توسط تیم  گیري در مرود هر موضوع مرتبط با استارتسرداور مربوطه مواد دو حق تصمیم

مشخص   دوومیدانی جهانی استارت موافق نباشد، به جز در مواردي که یک استارت خطاي آشکار به وسیله یک سیستم اعالن استارت مورد تائید 

 باشد.د، مگر در صورتی که بنا به هر دلیلی سرداور تشخیص دهد که اطالعات ارائه شده به وسیله این سیستم نادرست می شده باش

عمل شود. این داور نباید به عنوان سر داور و یا کمک داور ها منصوب شده، به عنوان داور استارت شناخته میداور مواد دو که براي نظارت بر استارت

 تواند هرگونه اقدام یا تصمیمی را برطبق قوانین براساس مشاهدات خود بگیرد و حتی تصمیم داوران را دیگر را ملغی نماید.  ینماید اما م

یابد که همه کارهاي مستقیم و مرتبط نکته: در راستاي اجراي قوانین و مقررات اعم از قوانین مربوط به تبلیغات، مراسم اهداي مدال زمانی پایان می 

 ابقه (شامل عکس برداري، دور افتخار، شادي جمعیت حاضر و غیره) انجام شده باشند.   با مس

با  سرداور براي اخراج ورزشکار نیاز به داشتن گزارش داور / کمک داور ندارد. وي در تمام مدت  به این نکته توجه داشت که باید البته توضیحات: 

به مراسم اهداء مدال مربوط  مواردي که و یا  مربوطه  کلیه امور ؛نظارت مستقیم خود عمل خواهد نمود. مطلب فوق بدین شکل تفسیر خواهد شد

قضاوت صحیح مد مان برگزاري مراسم اهداء مدال در قسمت هاي مختلف و یا در جلسات مختلف، در زهستند و در همه آنها داور مسئول می باشد. 

 جایگزین وي خواهد شد.  در صورت لزوم سرداور دیگري باشد؛ شرایط را نداشته  مدیریت  امکان چنانچه سرداور اصلی نظر قرار گیرد و 

گیري (علمی) در  نماید، به هر گونه نکات و مسائل مورد اختالف رسیدگی نماید و به همراه داور اندازه   کنترلداور مربوطه تمامی نتایج نهایی را    -3

ل و توسط سرداور هاي مربوط به نتایج و عملکردهاي رکورد نظارت نماید. در پایان هر ماده، کارت نتیجه فوراً تکمیگیريصورت انتخاب وي، بر اندازه 

 مربوطه امضاء شده به منشی مسابقه تحویل داده شود. 

 photo finishرا اعالم نمایند؛ نتایج توسط سرداور  ماده مربوطه    "clear"توضیحات: در مواد پیست هر گاه سرداور پیست و سرداور ویدئو پیام  

 عالمت زدن با خودکار بر روي برگه نیست.  اعالم شده و نیازي به 

نماید. (شامل محدوده گرم صادر گیري و حکم داور مربوطه در خصوص هر گونه اعتراض یا مخالفت در خصوص نحوه برگزاري مسابقه تصمیم-4

 گیرد.)  ، و حتی پس از انجام مسابقه که مراسم اهداي مدال را نیز در بر می Call Roomکردن ورزشکاران، 

 مسئول نظارت بر مراسم اهداء مدال  پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و منطقه اي؛ نماینده فنی  توضیحات: در مسابقات بزرگ مانند بازیهاي

   نشان می دهد. غیر اخالقی   بدلیل رفتارکارت زرد و قرمز را  تخطی از قوانین به ورزشکاران  در صورت می باشد و 

یا اخراج هر ورزشکار / تیم   دادن  از قدرت و اختیار براي اخطار  49-8و یا    24-19،  24-5،  24-2،  18-18،  18- 17،  17-5،  7داور طبق قوانین   -5

داور اتاق اعالم از اختیار در خصوص مسائل انضباطی،  باشد.  می  امدادي خاطی از مسابقه به دلیل ارتکاب یک رفتار غیر ورزشی یا ناصحیح برخوردار  
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که در آن    قانونی الزم از زمان آغاز فعالیت محوطه تمرین پیش از مسابقه تا محوطه مسابقه برخوردار است. در سایر موارد داور مربوط به مسابقه اي

 ورزشکار حضور دارد از چنین اختیاري برخوردار است.  

تواند هر فردي را از محل برگزاري مسابقه ( و یا سایر محل هاي مرتبط    داور مربوطه (در زمانی که پس از مشاوره با مدیر مسابقه امکان پذیر باشد) می

رات اخراج با مسابقه اعم از اتاق اعالم و یا محل نشستن مربیان) بدلیل رفتار غیر ورزشی و غیر اخالقی و یا بدلیل کمک نمودن غیر قانونی طبق مقر

 نماید و یا به وي تذکر دهد.   

ها در کارت سیله نشان دادن یک کارت زرد، اخراج به وسیله نشان دادن یک کارت قرمز اعالم گردد. اخطارها و اخراجاخطارها به یک ورزشکار به و

 گیري شده توسط یک سرداور به منشی مسابقه و به سایر داوران اعالم گردد. هاي تصمیمنتیجه درج گردد. آن دسته از اخطارها و اخراج 

    را بدون اخطار قبلی از زمین مسابقه اخراج نماید.   ورزشکار / تیم امدادي  نماید،ه به شرایط توجیه پذیري که مشاهده می تواند با توج: سرداور می 1توجه  

 مراجعه نمائید.)  7.2(به ضمیمه قانون 

کارت زرد داشته است، کارت زرد از زمین مسابقه، چنانچه سرداور بداند که ورزشکار    / تیم امدادي  : طبق این قانون و در زمان اخراج ورزشکار2توجه  

 دوم را بالفاصله بهمراه کارت قرمز به وي نشان دهد.  

وي مطلع نباشد، از آنجا کارت قرمز نشان داده شده است، همان پیامدها قبلی  : چنانچه ورزشکار کارت زرد داشته باشد و سرداور از کارت زرد  3توجه  

 دهد.   وي را در جریان اخراج وي از زمین مسابقه قرار می همراه و یا تیم  / تیم امدادي  مربوطه فورا ورزشکارخواهد داشت. سر داور  را براي ورزشکار

 نکته مهم به شرح ذیل ذکر شده است:   6براي شفاف سازي در مورد نحوه نشان دادن کارت توضیحات: 

اع می شود) و یا تخلفات فنی در موارد مختلف و رفتار ناپسند  ارج  8.2و  2.13.5بدالیل انضباطی (اغلب به قوانین کارت هاي زرد و قرمز  )1

    ایجاد تداخل عمدي در مسابقه) داده می شود. (براي مثال 

و بویژه در مواقع بروز رفتار ناپسند می توان از کارت هر چند به طور معمول کارت زرد قبل از کارت قرمز داده می شود؛ اما در برخی موارد  )2

 به هیئت ژوري برخوردار است.  د. الزم بذکر است ورزشکار در هر زمان از حق درخواست تجدید نظرخواهی  قرمز استفاده نمو

می توان در خالل مسابقه و با استناد به   7.2برخی اوقات استفاده از کارت زرد چندان منطقی به نظر نمی رسد. براي مثال طبق قانون  )3

 از کارت قرمز استفاده نمود.  7.3aقانون 

واکنش  خود به آن ناپسند  را می توان زمانی مشاهده نمود که سرداور کارت زرد می دهد و ورزشکار فورا با رفتار یمشابه چنین شرایط )4

در مواجه با رفتار ناپسند نیازي به تصمیم گیري در فواصل زمانی   در این صورت باید از کارت قرمز استفاده نمود.که نشان می دهد؛ 

   متفاوت نیست و به یکباره تصمیم نهایی اخذ می شود. 

درصدد  مسابقه کارت زرد دریافت نموده است و درار مربوطه ورزشک می داند ذکر شده است زمانی که سرداور  3همانطور که در توجه  )5

البته باید توجه داشت   صادر نمودن کارت قرمز است؛ سرداور ابتدا کارت زرد دوم را نشان می دهد و سپس کارت قرمز نشان می دهد. 

  صادر نماید. به یکباره چنانچه سرداور کارت زرد دوم را نشان ندهد آنگاه نمی تواند کارت قرمز را 
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شده، بر اساس هر گونه شواهد موجود تجدید    اعالمتواند در مورد یک تصمیم، چه در مرحله اول یا پس از بررسی یک اعتراض سرداور می  )6

توان قبل از  نظر نماید مشروط بر اینکه تصمیم جدید هنوز قابل اجرا باشد. بطور معمول چنین تجدید نظر و بررسی مجددي را فقط می 

 سم اعطاي مدال ماده مربوطه یا قبل از هر گونه تصمیم قابل اجراي اتخاذ شده توسط هیئت ژوري تجدید نظر انجام داد.  مرا

قبل از ) سرداور می تواند در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر نماید و  50.9با هیئت ژوري (قانون    همسواین قانون اینطور بیان می دارد که    توضیحات:

این مسئله زمانی مد نظر خواهد بود که مستندات جدید فورا تحویل شوند و از پیچیده ساختن فرایند فت اعتراض آن را تغییر دهد.  اعالم و یا دریا

   لیکن به محدودیت زمانی براي تجدید نظر توجه داشت.  درخواست تجدید نظر جلوگیري شود.  

بایست مجدداً برگزار شود، در  اگر به نظر داور مربوطه، وضعیتی در هر مسابقه پیش آید که شرایط ایجاب نماید یک ماده یا بخشی از یک ماده می -7

سابقات، مطابق  این صورت داور از اختیار اعالم ابطال یا لغو آن ماده یا قسمتی از آن ماده و لزوم برگزاري مجدد آن، در همان روز یا در جلسه بعدي م

 . است تصمیم وي، برخوردار 

باید توجه داشته باشند ورزشکاري که مسابقه خود را به  به استثناء شرایط اضطراري،   ،الزم بذکر است سرداوران و اعضاء ژوري تجدید نظرتوضیحات: 

 وي بدهند.   را بهماده تکرار یک اجازه شرکت وي در یا و  ن نرسانده است نباید به دور بعد راه یابداپای

 داور مواد جاده (ویلچررانی جاده) در موارد ضروري (الزم)، قبل از رد صالحیت (حذف) ورزشکار، یک اخطار بدهد.-8
 
 judgeسرداوران  -14-2

 )126(قانون 

ن یگ ضع  ق  غ

نماید. در صورتی که سازمان (مرجع) مربوطه از مسئول داوران مواد دو مسئول داوران هر ماده میدانی کار داوران را در مواد مربوطه شان هماهنگ -1

 ها را مشخص و اعالم نمایند.قبل وظایف داوران را اعالم نکرده باشد، مسئولین داوران وظایف آن 

ه قبال سرداور هرگونه تصمیمات قبلی که به اشتباه اخذ شده اند را متوقف و تصمیمات جدید خود را در صورت امکان اعمال می نماید. حال چنانچ-2

 دهند.      تصمیمی توسط سرداور و یا هیئت تجدید نظرخواهی گرفته شده باشد؛ باید تمام اطالعات موجود را در اختیار سرداور قرار

گل  گ   ق ق غ ق  گ گ  ق  غ

 سابقه را به پایان داوران مواد دو و جاده همگی از یک طرف پیست یا مسیر جاده فعالیت نمایند و باید ترتیبی که ورزشکاران بر اساس آن م-3

ها نتوانند به یک تصمیم برسند، موضوع را به سرداور ارجاع دهند تا وي در این خصوص  رسانیده اند، را مشخص نمایند و در هر موردي که آن 

 گیري نماید.  تصمیم

 شوند و  از یک سکوي بلند برخوردار باشند.  می  متر و در راستاي خط پایان مستقر 5توجه: داوران حداقل با فاصله 

گ غ   ق نغ ف  هگ

نمایند و هر پرتاب (پرش) ورزشکاران را در تمامی مواد    می  داوران مواد میدانی در خصوص هر سري پرتاب (مسابقه میدانی) داوري و نتیجه را ثبت-4

ه رکورد به جاي گذاشته  رود به ویژه در صورتی کهاي دقیق زمانی انجام شود که میله باال می گیريگیري نمایند. در پرش ارتفاع، اندازه میدانی اندازه
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ور مربوطه اعتبار  شود. حداقل دو نفر داور رکورد (سابقه) تمامی حرکات را ثبت نمایند و نتایج را در پایان هر دور مسابقه (پرتاب یا پرش) چک نمایند. دا

 و اعالم نماید. یا عدم اعتبار یک حرکت (پرتاب یا پرش) را به طور متناسب با باال بردن یک پرچم سفید یا قرمز مشخص

تخلفی صورت نگرفته است؛ آنگاه براي جلوگیري از تردید فورا پرچم سفید را باال می برد. هر چند  چنانچه سرداور یقین داشته باشد که    توضیحات:

سرداور بهمراه داور   ،خطادسترسی به تصاویر ویدئویی میدان مسابقه فراهم شود، آنگاه در صورت تردید در  زمانی که سرداور ویدئو منصوب شود و  

همواره سعی می کنند تا رکورد وي سنجیده شود و جاي فرود میدان در باال بردن پرچم تاخیر داشته و تا زمان کنترل تصویر دست نگه می دارند.  

 و ثبت ضربه فرود تامل نمایند.  مشاوره داور ویدئویی  این مسئله در مورد باال بردن پرچم قرمز هم صادق است و تا زمان مطمئن شدن از  مشخص شود.  

الزم بذکر   پیشنهاد می شود در ماده میدانی تنها یک نفر پرچم سفید و قرمز را بزند تا بدین ترتیب از هر گونه تردید در اعالم نتایج جلوگیري شود.

شود؛ آنگاه   نشان دادهتا از طریق آن سرعت باد    شود. زمانی که تابلو در دسترس نباشدمی  است در مواد پرش از بیش از یک نفر در زدن پرچم استفاده  

   از پرچم قرمز براي نشان دادن سرعت بیش از حد مجاز استفاده می کنند. 

 در مواد پرتابی با توجه به: 

در دستان سرداوران استفاده سرداوران میدان به یکدیگر براي اعالم خطا، پیشنهاد می شود از یک نوع پرچم هاي قرمز به شکل کارت قرمز  عالئم  

 شود. 

  ، پیشنهاد می شود از یک پرچم استفاده شود؛ بدین صورت که در دستان سرداور به موازاتفرود ادوات پرتابی در درون / بیرون محوطه فرودبراي  

 زمین مسابقه قرار می گیرد.  

د  براي قضاوت در مورد تماس نوك نیزه با زمین قبل از تماس سایر بخش هاي نیزه؛ توصیه می شود از یک عالمت جانبی به جاي پرچم استفاده شو

 مانند نشان دادن دست باز داور به سمت زمین.   

 (مواد دو و ویلچررانی)  داورانکمک  -15-2

 )127(قانون 

 گیري نهایی برخوردار نیستند.نماید و از اختیار و قدرت براي تصمیمداوران به عنوان افراد کمکی سر داور عمل می کمک  -1

داوران از سوي سرداور در مکان هایی مستقر شوند که بتوانند مسابقه را از نزدیک مشاهده نمایند و در صورت عدم رعایت یا کمک  این    -2

 ورزشکار یا فرد دیگر، گزارش کتبی فوري این گونه موارد را به سرداور بدهند. نقض قوانین توسط یک 

بوطه  هر گونه موارد نقض قوانین با باال بردن یک پرچم یا به وسیله سایر ابزار مطمئن مورد تأیید نماینده (گان) فنی مسابقات، به سرداور مر  -3

 اعالم گردد. 

چنین براي نظارت به مناطق جابجایی (تعویض) ورزشکاران در مسابقات امدادي، تعیین و منصوب  تعداد کافی از این دسته از داوران هم    -4

 شوند. 

نماید که یک ورزشکار در خطی به غیر از خط خود دویده است یا این که یک جابجایی یا تعویض  ): زمانی که یک داور کمکی مشاهده میiتوجه (

عالمت گذاري   ه تعویض انجام گرفته است، وي بالفاصله با یک ماده مناسب محل ارتکاب این خطا راورزشکار در مسابقه امدادي در خارج از منطق

 نماید و یا بر روي کاغذ آن را یادداشت و یا با ابزار الکترونیک خود آن را ثبت نماید. 
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تیم در مسابقات امدادي) مسابقه را به پایان نبرده باشد،    هر گونه نقض این قوانین را حتماً در صورتی که ورزشکار (یا  کمکیان)  داور(  ): داور iiتوجه (

 به سر داور گزارش نمایند. 

رجوع شود) به عنوان داور پیست محسوب می شود و جایگزینی را مشخص می نماید و در تهیه گزارش کمک   2.8داور کمکی (به قانون  توضیحات:  

همراهی داور پیست تعداد داوران کمکی را طبق سطح رویداد و تعداد افراد شرکت کننده و داوران تعیین  مدیر مسابقه با  داوران به آنها کمک می نماید.  

 می نماید.

   اعالم خطا

الزم است تا کمک داوران از نوار چسبی استفاده نمایند بطوري که آنها بتوانند  برگزار می شود  (مصنوعی) در پیست مواد ترکیبی مسابقه ايزمانی که 

 و معموال به روش هاي دیگري انجام   باال رجوع نمائید) 1(به توجه شماره   هرچند این کار در قوانین نیامده است -ع خطا را مشخص نمایندمحل وقو

 می شود.  

سبب جلوگیري از تصمیم اتخاذ شده براي اخراج ورزشکار نمی شود. الزم است کمک شایان ذکر است هر گونه قصور در گزارش خطا به طور خاص  

 داوران در صورت مشاهده تخلف فورا موارد را گزارش نمایند؛ حتی زمانی که ورزشکار و یا تیم هنوز مسابقه را به پایان نرسانده است.  

 

 کار  و داوران زمان سنج خود Photo Finish)داوران وقت نگهدار ( -16-2

 )128(قانون 

  در صورت زمان سنجی به صورت دستی، داوران وقت نگهدار به تعداد کافی با توجه به تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقه تعیین و منصوب -1

ها تعیین و شوند. یکی از این داوران وقت نگهدار به عنوان مسئول داوران وقت نگهدار تعیین شوند. وي وظایف داوران وقت نگهدار را براي آن می  

سیستم و یا   Photo Finishنماید. این داوران وقت نگهدار به عنوان وقت نگهداران پشتیبان، در زمان استفاده از سیستم کامال اتوماتیک می ابالغ 

 نمایند.می زمان سنج خودکار عمل 

 نماید.  می عمل   20و سیستم زمان سنج خودکار  بر اساس قانون  Photo Finishداوران وقت نگهدار، -2

 Photoو تعداد دستیاران کافی   Photo Finishشود، یک مسئول داوران  استفاده می   Photo Finishزمانی که از سیستم کامالً اتوماتیک  -3

Finish  .تعیین شوند 

)، سر داور مسئول این نوع زمان سنجی خودکار و تعداد دستیاران کافی تعیین transponderدر صورت استفاده از سیستم زمان سنج خودکار  (-4

 گردند.   

 ) Recallersهماهنگ کننده استارت، استارتر و فرا خواننده ( -17-2

 )129(قانون 

 هماهنگ کننده استارت باید: -1

a(  و بازي هايها ابالغ نماید؛ البته در مسابقات وظایف داوران تیم استارت را به آن IPC  به بخش)B-3.1.2 a/b تعیین آنکه  رجوع شود (

 باشد.  المللی محول شوند بر عهده نماینده فنی میکدام مواد به استارتر بین
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b(  .بر انجام وظایف توسط هر یک از اعضاي این تیم استارت نظارت نماید 

c(   یعنی) پس از دریافت دستور مربوطه از مدیر (رئیس) مسابقات، به استارتر اعالم نماید که همه چیز براي آغاز فرآیند (مراحل) آماده است

 باشند).و اپراتور سنجش باد (داور بادسنج) آماده می  Photo Finishوقت نگهداران، داوران و در صورت لزوم و استفاده داور 

d( میان کادر فنی شرکت تجهیزات زمان سنجی و داوران عمل نماید.  به عنوان یک رابط 

e( هاي عکس العمل و/یا تصاویر موجی استارت تمامی اسناد و اوراق تهیه شده در خالل مراحل استارت شامل تمامی مدارك نشان دهنده زمان

 اشتباه را در صورت موجود بودن، نگهداري نماید.

در اجراي کامل قوانین اشراف داشته باشد  از قوانین مطلع باشند و اینکه تفسیر آنها چه می باشد. تیم همچنین    کلیه اعضاء تیم به خوبی توضیحات:  

هر یک وظایف خود را انجام دهند؛ بویژه بطوري که مواد مسابقات بدون هیچ گونه تاخیري ادامه داشته باشند. به خوبی به وظایف خود آشنا باشند و  

 رت.  استارتر و سرداور استا

هاي استقرارشان (استارت شان) را در اختیار داشته باشد. در صورتی که از یک وسیله کنترل استارت استارتر کنترل کامل ورزشکاران روي محل-2

شنیداري صادره در ) مربوطه به منظور شنیدن واضح هر گونه عالمت یا سیگنال  Recallerیا فراخواننده (  /  نادرست (غلط) استفاده شود، استارتر و

 صورت انجام یک استارت اشتباه، از هدفون (گوشی) استفاده نمایند.

 استارتر به گونه اي استقرار پیدا کند که از کنترل بصري کامل بر روي تمامی ورزشکاران در خالل مراحل استارت برخوردار باشد.  -3

انتقال دستورات به ورزشکاران در زمان استارت و سایر دستورات در خطوط  انفرادي   شود؛ به ویژه براي استارتهاي تناوبی از بلندگو برايتوصیه می

 استفاده شود. 

گیري و استقرار یابد که کل محوطه ورزشکاران در داخل یک زاویه بصري باریکی براي وي قرار گیرد. براي مسابقاتی   توجه: استارتر به گونه اي جاي

تمامی      تشخیص دهد    دهند، الزم است استارتر به گونه اي جایگیري نماید که بتوانددوال یا خم شده انجام می  که ورزشکاران استارت خود را به صورت

باشند. (از تمامی ورزشکاران، قبل از شلیک تپانچه یا فعال شدن وسیله تأیید شده براي اعالم استارت، در حالت استارت خود ثابت (بدون حرکت) می 

شود). در صورتی که در مسابقات داراي استارت یک در نامبرده می  Gun)ستارت در این قوانین، به عنوان تپانچه (تفنگ یا  این قبیل وسایل اعالم ا

شود، استارتر به گونه اي جایگیري نماید که فاصله بین وي و هر یک از ورزشکاران تقریباً یکسان باشد. اما در صورتی که میان از بلند گو استفاده نمی 

 تواند خود را در چنین موقعیتی قرار داده یا جایگزین نماید، باید از تپانچه استفاده شود و با تماس الکتریکی شلیک شود. نمی  استارتر

دستورات استارتر از شفافیت الزم برخوردار باشد و به گوش همه ورزشکاران برسد؛ مگر آنکه تعداد ورزشکاران زیاد باشد و سیستم صوتی  توضیحات:  

 در زمان تیراندازي نباید دستوري را اعالم نماید.  موجود نباشد، 

 شوند. می) براي کمک به استارتر تعیین Recallerیک یا چند نفر فراخواننده (-4

) حضور داشته  Recallerمتر امدادي، حداقل باید دو نفر داور فراخوان (  400در    4متر،    200در    4متر،    100در    4،  200توجه: براي مواد دو  

 باشند. 

 نماید که بتواند ورزشکار مربوط به خود را ببیند. می  به گونه اي جایگیري  Recallerهر نفر فراخواننده یا -5
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ی از قوانین مشاهده شود، فراخواننده ملزم به اعالم مجدد است. پس از یک اعالم مجدد و یا اعالم خطاي استارت (بازگشت به استارت)، چنانچه تخلف-6

 نماید گزارش نماید.     گیري میفراخواننده باید مشاهدات خود را به استارتري که در مورد ورزشکار متخلف (اعالم خطا و یا اخراج وي) تصمیم

 گیرد. اخراج ورزشکار تنها با تصمیم استارتر انجام می  17.8بق قانون ط-7

(سرداور) مطالعه نمود چرا که هر دوي استارتر و سرداور (در صورت انتصاب   2.13شایان ذکر است مفاد این قانون را باید همراه با قانون  توضیحات:  

عهده آنهاست. به عبارت دیگر مسئول فراخواننده چنین اختیاري را ندارد و وي تنها    دارو استارت) مسئول استارت می باشند و تعیین صحت استارت بر

 وي اختیار اجرایی ندارد و تنها می تواند مشاهدات خود را به استارتر گزارش نماید.   استارت را اعالم می نماید؛ 

 استفاده  دوومیدانی جهانی) از سیستم اعالن استارت مورد تائید Crouch Startبراي تعیین میزان خم شدن کمر دونده در استارت دو (-8

 شود.    می 

 دستیاران استارتر  - 18-2

 )130ون (قان

 باشد.ها درست میپردازند و این که شماره پیراهن آننمایند که ورزشکاران در دور مقدماتی یا مسابقه صحیح به رقابت می  کنترلدستیاران استارتر  -1

مرتب  و  دهند و ورزشکاران را حدود سه متر پشت خط استارت گردآوري  می  یا ایستگاه صحیح خودش قرار    خطرا در    انورزشکار  یک از  آنها هر-2

شوند، ورزشکاران به طور مشابه پشت خط استارت قرار گیرند.) پس از ه مسابقات به صورت پلکانی یا ترتیبی استارت (آغاز) مینمایند (در صورتی ک

شود، دستیاران استارتر  انجام این کار، دستیاران استارتر به استارتر عالمت دهند که همه چیز آماده است. زمانی که دستور یک استارت جدید داده می

 آوري و آماده نمایند. جدداً ورزشکاران را جمع باید م

 ها را براي ورزشکاران اول در یک مسابقه امدادي را بر عهده داشته باشند. دستیاران استارتر مسئولیت آماده نمودن باتون -3

 رعایت  17-5و  17-4دهد، دستیاران استارتر اطمینان حاصل نمایند که قوانین زمانی که استارتر به ورزشکار دستور «به جاي خود» می -4

 می گردند. 

 عمل نمایند. 17-9در صورت یک استارت خطا، دستیاران استارتر بر اساس قانون -5

 تنظیم نمایند. 7-13ا تخته استارت خود را طبق قانون نمایند تمی دستیاران داور استارتر به ورزشکاران کمک -6

آنها مسابقه را به شکل مورد نظر براي شرکت کنندگان آماده می کنند تا یقین شود که  اهمیت دستیاران استارتر را نمی توان نادیده گرفت.  توضیحات:  

افزون بر  . همچنین کمک می نمایند تا ورزشکاران براي معرفی آماده باشند و دستورات استارتر را به خوبی اجرا نمایند. خود قرار گرفته اند خطآنها در 

 و پس از پایان مسابقه آنها را جمع آوري می نمایند. موارد فوق؛ آنها چوب هاي دوهاي امدادي را در مکان مناسب قرار می دهند 
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 (هر دور مسابقه)  LAPامتیاز دهندگان  -19-2

 )131(قانون 

متر ثبت و نگهداري نمایند. براي   1500گزارشی از دورهاي کامل شده توسط تمامی ورزشکاران را در مسابقات باالتر از  LAPامتیازدهندگان -1

ها قرار گیرد در اختیار آن  LAPهاي امتیاز دهی تحت مدیریت سرداور تعیین شوند و کارت LAPمتر و باالتر، تعدادي امتیاز دهنده  5000مسابقات 

گیرد، ها قرار می(دور) را که مربوط به ورزشکار تحت نظارتشان توسط یک وقت نگهدار رسمی در اختیار آن  LAPهاي هر ت تایمبایسها میکه آن

نباید تایم بیش از چهار نفر   LAPگیرد، هیچ یک از امتیاز دهندگان ها ثبت نمایند. زمانی که چنین سیستمی مورد استفاده قرار میرا در این کارت

تواند شامل یک فرستنده که  توان از یک سیستم رایانه اي استفاده کرد که می، می LAPرا ثبت نمایند. به جاي سیستم امتیاز دهی دستی ورزشکار 

 گیرد، باشد.  توسط هر ورزشکار حمل و مورد استفاده قرار می

هاي) باقی مانده باشد. این صفحه نمایش در هر  LAP(دور) در خط پایان مسئول یک صفحه نمایش از دورهاي ( LAPیک نفر امتیاز دهنده -2

تعیین نماید. عالوه بر این، عالمت دستی در صورت لزوم  را  شود) زمانی که فرد (ورزشکار) اولی وارد خط مستقیم به طرف خط پایان میLAPدور (

) پایانی معموالً به وسیله یک زنگ به هر  LAPر (باشند، نشان داده شود. دو) عبور کرده یا نزدیک آن می LAPبه ورزشکارانی که از محل دور (

 ورزشکار اعالم و نشان داده شود. 

   ) TIC( منشی مسابقات، مرکز اطالعات فنی 20-2

 )132(قانون 

و یا سر داور   Photo Finishکند. این جزئیات به وسیله سرداور، سروقت نگهدار یا سرداور می منشی کلیه نتایج مواد هر مسابقه را جمع آوري -1

گیرد. منشی در اسرع وقت این اطالعات به دست آمده را به گوینده مخابره  می زمان سنج خودکار و متصدي دستگاه بادسنج در اختیار وي قرار 

 هاي مربوط به مدیر مسابقه ارائه دهد.همراه با کارت نموده و پس از ثبت نتایج حاصله، این نتایج رسمی را

شود، ثبت کننده کامپیوتري در هر محل برگزاري مواد میدانی مطمئن باشد تمامی نتایج هر ماده اگر از یک سیستم ثبت نتایج کامپیوتري استفاده می

وارد سیستم کامپیوتري گردد.  Photo Finishتقیم سرداور را وارد سیستم کامپیوتري کرده است. نتایج حاصله از مسابقات دو تحت نظارت مس

 گوینده و مدیر مسابقات از طریق یک کامپیوتر به کلیه نتایج دسترسی داشته باشند. 

ور شفاف در دهند (مانند ابزارهایی با اوزان متفاوت)، تفاوتهاي مرتبط به طدر موادي که در آنها ورزشکاران با شرایط متفاوتی با یکدیگر مسابقه می-2

 نتایج و یا در یک برگه جداگانه نتایج هر گروه ذکر شوند.    

 هاي استارت لیست و نتایج در دسترس ذکر شوند:  حروف استاندارد اختصاري زیر در برگه-3

 :DNS .استارت نزده است 
DNF .به خط پایان نرسیده است : 
 :NM  .عملکرد وي در مسابقه تائید نشد 

DQ  اخراج از زمین : 
"O"  .عملکرد وي در پرش ارتفاع تائید شد 
"X"   .در مسابقه ماده میدانی خود شرکت نکرده است 

 در مسابقه ماده میدانی خود شرکت نموده است.   -"-"
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 - r  .از برنامه مسابقه کنار گذاشته شده است 
Q -  .در مواد دو بر اساس جایگاه رده بندي انتخاب شده است 
q- ن ثبت شده انتخاب شده است.  در مواد دو بر اساس زما 
Q-  .در مواد میدانی بر اساس استاندارد انتخاب شده است 
q-   .در مواد میدانی بدون استاندارد انتخاب شده است 

- qR  رود.با تصمیم داور به دور بعد می 
qJ-  رود. با تصمیم هیئت استیناف به دور بعد می 

YC -  کارت زرد 
YRC-  کارت زرد دوم 

RC-  کارت قرمز 
 شود.   می قید  نتایجاخراج شود، ماده قانونی که طبق آن خطا صورت گرفته است در برگه  مسابقه یک ماده ازچنانچه ورزشکاري بدلیل تخلف 

 حذف شود، ماده قانونی که طبق آن خطا محسوب شده است در نتایج رسمی قید شود.  مسابقه چنانچه ورزشکاري بدلیل رفتار ناپسند از یک ماده 

و سطوح مختلف (حتی در مسابقات سطح باال) و در رده هاي سنی  موارد نامتعارف را در مسابقات مختلف   2.20.3و  2.20.2قوانین توضیحات: 

  نیز می توان نتایج را 51.2و  51.1با داشتن حداقل شرایط مندرج در قانون چطور   تائید می نماید که همچنین مختلف بیان می دارد. این ماده قانونی 

نتایج عنوان شود.  لیست البته درج دلیل اخراج از مسابقه همواره در اعالم داشت. اخراج ورزشکار از مسابقه می تواند بدالیل انظباطی و یا فنی باشد؛ 

      نشان دهند.  DQ با عالمتاخراج از مسابقه را  را قید نمایند و  استناد نموده اندآنها ماده قانونی که به آن  این بدان معنی است که باید

شود دیگر  باید وجود داشته باشد و توصیه می  )TIC( یک مرکز اطالع رسانی فنیرجوع شود)  B-3.1.2( به بخش  IPC رسمی در مسابقات-4

هاي شرکت کننده با برگزار کننده، نمایندگان فنی مسابقات را در طی چند روز برگزار نمایند. وظیفه اصلی این مرکز اطمینان از ارتباط کامل میان تیم

 و مدیریت مسابقه درباره مسائل فنی و دیگر موضوعات مربوط به مسابقات است.    

  از دانش کافی بر قوانین TICمدیر  ) در تحقق یک مسابقه قابل قبول کمک شایانی خواهد نمود. TICمرکز اطالع رسانی فنی ( یحات: توض

این ساعات برگزاري مسابقات است و همچنین  نشان دهنده TICبرخوردار باشد و قوانین خاص در مورد مسابقات را به خوبی بداند. ساعات کار 

(این مراکز را   داشته باشدشعباتی را   دمی توان TICالبته در مسابقات بزرگ تعامل الزم را در قبل و بعد از مسابقه با هیئت هاي مختلف دارد. مرکز 

چنانچه این کار بدین صورت انجام شود، ارتباطات بین  . ورزشکاران قرار می دهندرسمی می نمایند) و در مراکز اقامت  )SID( میزهاي اطالع رسانی

الزم است تا مدیر فنی  ممکن است طوالنی باشد؛  SIDو  TICاز آنجا که ساعات کاري این میزها و مراکز اطالع رسانی به خوبی انجام شود. 

TIC  .هر چند برخی از وظایف داراي دستیار باشد و براي آنها شیفت کاري تعریف نمایدTIC   در قوانین مسابقات لحاظ شده اند (براي مثال به

راهنماي قوانین هر مسابقه بطور جداگانه قید می شوند و در اسناد مسابقات مانند کتابچه مراجعه نمائید) اما موارد دیگر در  50.7و  50.3، 2.20قوانین 

    تیم قید خواهند شد.  

 

 

 

 



37 

 )Marshalمسئول ناظر ( 21-2

 )133(قانون 

انتظامات کنترل کامل بر روي محوطه مسابقه داشته باشد و به هیچ شخصی به غیر از داوران، مقامات رسمی ثبت نام شده و ورزشکاران  مسئول 

 شرکت کننده اجازه ورود و ماندن در محوطه را ندهد. 

و طبق برنامه مدون مدیر مسابقه انجام مسئولیت ناظر مرتب نمودن زمین مسابقه در قبل و زمان برگزاري مسابقه است. وي به طور معمول  توضیحات:  

 جام  وظیفه می نماید و در ارتباط با موارد آنی دستورات را بطور مستقیم از سوي مدیر مسابقه دریافت می نماید و متعاقبا اقدامات زیر را ان

 می دهد:

. در هر مسابقه  محدوده ورودیه ورزشکاران، داوران و داوطلبان داخل میدان، پرسنل خدماتی و خبرنگاران، گزارشگران ثبت نام شده را کنترل می نماید

 تعداد افراد مجاز براي حضور در میدان مسابقه هماهنگ می شود و همه این افراد ملزم به داشتن شماره مخصوص می باشند.  

ن و کنترل پس در مسابقات بزرگ به شکل محوطه خبرنگارا خروج ورزشکاران را از محل تعیین شده مدیریت می نماید (معموال  ،پس از اتمام مسابقه

 از مسابقه می باشد).  

 . برخوردار استبراي دسترسی تماشاچیان و شبکه هاي تلویزیونی تا حد امکان از روشنایی کافی در تمام مدت مسیرهاي دسترسی به محل مسابقات 

 پاسخگو می باشد و در صورت بروز مسئله اي با وي در تماس خواهد بود.   مدیر مسابقه بهوي بطور مستقیم 

اجازه ورود به محوطه را دارند؛ البته شماره آنها کامال از ورزشکارام متمایز می باشد و کارت ثبت نام آنها بر براي کمک به ناظر و تیم وي در محل کار  

 است.   نصب شدهروي یونیفرم 

 مسئول بادسنج  22-2

 )134(قانون 

 مسئول باد سنج از سرعت باد در جهت دو در مواد مسابقاتی که به وي محول شده اطمینان حاصل نموده و سپس نتیجه به دست آمده را ثبت و پس

 از امضاء به منشی مسابقه مخابره کند.   

ا در محل مناسب قرار می دهند اما  باد سنج ر Photo Finishهر چند در عمل بدین صورت است که مسئول بادسنج، مدیر فنی و داور توضیحات: 

 مراجعه نمائید).  27.12و   18.13در نهایت مسئولیت آن با داور مربوطه است که صحت کارکرد آن را طبق قوانین کنترل نماید (به قوانین 

و سیستم نتایج مرتبط  Photo Finishبا دستگاه شایان ذکر است بطور خاص در مواد پیست بادسنج از راه دور کنترل می شود. در چنین شرایطی  

 کارها را انجام می دهد.  Photo Finishنیازي به فرد مسئول ندارد و یکی از اعضاء تیم است بطوري که دستگاه بادسنج 

 هاي الکترونیک گیري با دستگاه مسئول اندازه 23-2

 )135(قانون 

گیري شود، مسئول ارشد اندازه گیري مسافت استفاده میهاي الکترونیکی یا ویدئویی یا هر نوع وسیله الکترونیکی دیگر براي اندازه زمانی که از دستگاه

 گیري براي این کار حضور داشته باشند.  و یک (و یا چندین) دستیار اندازه
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ده و با وسائل آشنا شود. قبل از هر مسابقه محل نصب این وسایل را کنترل و مدیریت کرده و قبل از شروع مسابقه این فرد با هیئت فنی مالقات کر

 هاي بروشور کارخانه تولید کننده را به کار بندد.  راهنمایی

نتایج حاصله از به منظور اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه، این فرد قبل از مسابقه با همکاري داوران و تحت نظارت سرداور جهت تایید مطابقت  

راد مسئول نوارهاي آهنی مدرج مورد تایید، کلیه نتایج به دست آمده از تمامی منابع را نظارت کند. یک فرم تایید مطابقت تهیه شده، توسط تمامی اف

 گیرد. می امضاء شده و به کارت نتایج الصاق شود. این فرد در طول مسابقه مسئولیت کلیه مسایل مربوط به این کار را بر عهده 

 .نمایدتایید آن را به سرداور مواد میدانی صحت و درستی دستگاه را گزارش و  وي

 ائید  توجه: هرچند این کار الزامی نیست؛ لیکن پیشنهاد می گردد داور اندازه گیري یک سري اندازه گیري ها را در خالل برگزاري مسابقه براي ت

 اندازه گیري هاي  گرفته شده قبل از مسابقه انجام دهد. 

بع سرداور  یک  شود  استفاده  الکترونیک  یا  و  ویدئویی  تجهیزات  از  هرگاه  داور  توضیحات:  همانند  مسئول  داور  یا    Photo finishنوان  و 

Transponder    اجراي وظیفه می نماید. در صورت استفاده از تجهیزات ویدئویی، از سرداور اندازه گیري انتظار می رود فعال تر عمل نماید و کلیه

 امور جاري مسابقه مذکور را در دست گیرد و اندازه گیري الکترونیک را انجام دهد. 

که    الخص این امر شامل انجام ارتباطات صحیح در محل با سرداوران میدان است و داوران خواندن آن را انجام می دهند تا اطمینان حاصل نمایندبا

ا  ي  اندازه گیري بدرستی صورت گرفته است و در پرش هاي طول محل فرود تا زمان تائید تصویر آن نهایی نخواهد شد. چنانچه داور اندازه گیري و

 داور دیگري مسئول خواندن ویدئو باشد آنگاه وي دقت کافی در اندازه گیري پرش جاري (پرش قبلی را شامل نمی شود) را داشته باشد.    

 )call roomداور  اتاق اعالم (  24-2 

 )136(قانون 

مسابقه نظارت داشته باشد تا اطمینان یابد ورزشکاران بعد از ) به محل  warm upسرداور اتاق اعالم بر انتقال ورزشکاران از منطقه گرم کردن (

 کنترل شدن در اتاق اعالم، طبق جدول استارت حاضر و آماده هستند که به محل مسابقه بروند. 

ول کشورشان است  ورزشی خود را که مورد تایید سازمان ملی مسئ  یونیفرم باشگاهداوران اتاق اعالم اطمینان یابند ورزشکاران لباس رسمی ملی یا  

ورزشکار و دونده همراه، ویلچر   باندها،  بند  ها را درست و مطابق با لیست استارت نصب کرده و کفش ها، شماره ها، ابعاد میخ ها، چشم  پوشیده، شماره

ان مطابق با قوانین و مقررات  هاي ورزشکارها و کولهرجوع نمائید.)، تبلیغات روي لباس  6-12-2صندلی پرتاب، حداکثر قد مجاز (به قانون    ،سرعت

 باشد و هیچ وسیله غیر قانونی به محوطه مسابقه وارد نمی شود.  

 داوران براي هرگونه مسایل الینحل و مشکالت به وجود آمده به سرداور اتاق اعالم مراجعه نمایند.

ورزشکاران  ازدحام زمان پیش بینی الزم برايمجهز و مرتب در موفقیت یک مسابقه نقش بسزایی دارد. البته فراهم بودن یک اتاق اعالم توضیحات: 

تا ورزشکاران در زمان مناسب از محل تمرین به این   صورت گیرد و اینکه چه تعداد اتاق اعالم براي داشتن ارتباطات موثر الزم است  در اتاق اعالم

به چه صورت اطالع رسانی به ورزشکاران و تیم ها صورت گیرد تا ذکر است در فرایند برنامه ریزي مشخص می شود که شایان خوانده شوند. ااتاق فر

مهمتر از آن این است که داوران اتاق اعالم از صحت راند، مسابقه و گروه صحیح ورزشکار اطمینان کمترین استرس قبل از مسابقه به آنها وارد شود. 
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بطور معمول زمان مراجعه به اتاق اعالم، زمان ورود و خروج از آن و  رنامه زمانبندي شده ورزشکاران این اتاق را ترك نمایند.  و طبق ب  حاصل نمایند

 مشخص شده اند.  حاضر شدن در محل مسابقه و همچنین شروع مسابقه 

 اتاق اعالم وظیفه سنگینی را در رابطه با بازرسی از تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران مانند حلقه کشی، چشم بند، ویلچر و صندلی پرتابی سرداوران  

رجوع    6-13انون  به قحداکثر طول قد مجاز (شرایط  را از جهت برخورداري از    T/F 61-62دارند. آنها همچنین موظفند ورزشکاران کالس هاي  

 ترل نمایند. ) کنشود

 . در موادي که به کمک راهنما و یا دستیار نیاز است؛ سرداور اتاق اعالم مسئول کنترل ورزشکار و راهنما است

  7.14یک دستیار براي یک ورزشکار در هر ماده طبق قانون   F11-12, F31-33, F51-54کالس هاي ورزشی ر مواد پرتابی دشایان ذکر است 

در مواد  T11کالس در البتهرجوع شود).  7.20وجود دارد (به قانون نیز در مواد پرش  T12همین مورد براي ورزشکاران کالس مجاز است.  7.16و 

 مجاز است.   7.18دستیار براي هر ورزشکار در هر ماده طبق قانون  2حداکثر  پرش

 راهنما داشته باشند   2متر و بیش از آن می توانند    5000ر ماده  د  لیکن  ملزم به داشتن یک راهنما می باشند  T11ورزشکاران کالس  شایان ذکر است  

در مسابقه  T11یک و یا دو راهنما داشته باشد. چنانچه ورزشکار کالس می تواند متر و بیش از آن  5000در ماده  T12در حالیکه ورزشکار کالس 

تعویض مورد نظر را دور  بهمراه مشخصه  ست خود مبنی بر تعویض راهنماها  داشته باشد آنگاه باید درخواراهنما    2بخواهد  متر و یا بیش از آن    5000

در مواد جاده را براي تعویض راهنما از قبل به داور و نماینده فنی طبق قوانین و مقررات مسابقه مربوطه  تعیین شده مواد پیست و همچنین مسافت در 

 اعالم نماید.       

د؛ مگر اینکه در آن رویداد  نبه فردي که در مسابقه ثبت نام نشده است اجازه ورود به زمین را نمی دههمچنین باید توجه داشت داوران اتاق اعالم  

 تعیین افراد از روي استارت لیست آسانتر است.  این مسئله در مواد امدادي بیش از سایر مواد مهمتر است چرا که  قبل ثبت نام شده باشد. خاص از 

 مدیر تبلیغات  25-2

   )137(قانون 

آمدن مسائل الینحل و مشکالت مربوط  مدیر تبلیغات (در صورت انتصاب) مسئول نظارت و اجراء قوانین استفاده از تبلیغات بوده و به هنگام به وجود  

 به تبلیغات در اتاق اعالم با همکاري سرداور اتاق اعالم، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. 

 سرکالسبند:   26-2

بندي بین ورت برگزاري (انجام) کالـس وي در ـص بند از ـس رکالـس بند جهت  جهانی  دوومیدانیپارا المللی، یک نفر به عنوان ـس رکالـس تعیین گردد. این ـس

ابقات در ارتب ده براي مـس وب ـش بندي، با کمیته برگزاري و نماینده فنی منـص ب براي انجام کالـس تیک مناـس مین تدارك و ارائه امکانات و لجـس  اطتـض

 المللی منصوب شده، کالسبندي را کامالً منطبق بر قوانین و مقررات کالسبنديهاي بین باشد. وي باید نظارت و تعیین نماید که کالسبندي

 دهند. این سرکالسبند مسئولیت تمامی موضوعات مرتبط با کالسبندي را برعهده داشته باشد.انجام می جهانیدوومیدانی پارا 

سرکالسبند، نماینده (گان) فنی و مدیر مسابقات با یکدیگر در ارتباط زمان ارزیابی کالسبندي کالس ورزشی ورزشکار تغییر یابد،    چنانچه درتوضیحات:  

 رجوع شود).   5.3. ثبت نام مجدد مد نظر خواهد بود لیکن تابع موافقت نماینده فنی می باشد. (به قانون باشند
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 المللی: کالسبندهاي بین  27-2

بندهاي بین وي کمیته کالـس بندي منصـوب گردند. آنجهت انجام وظایفشـان به عنوان اعضـاي پانل جهانیدوومیدانی  پارا  المللی از ـس ها هاي کالـس

ابقه ارزیابی و نظارت نموده و براـساس قوانین و مقر ان در قبل و/ یا در خالل مـس کاران را از نظر معلولیتـش بندي ورزـش  جهانیدوومیدانی پارا رات کالـس

 ها کالس ورزشی و جایگاه (وضعیت) کالس، اختصاص دهند.به آن

 
 قوانین کلی مسابقات   - مقسمت دو

 : امکانات دوومیدانی 3قانون 

 )140(قانون 

تواند در مسابقات مطابقت داشته باشد، می   دوومیدانی جهانیهاي مندرج در کتابچه امکانات دوومیدانی  هر سطح مستحکم و یکنواختی که با ویژگی

 دو   هاي پارالمپیک و مسابقات قهرمانی جهانی فقط بر سطوح مصنوعی که داراي گواهی معتبر کالس یک و تایید شده مورد استفاده قرار گیرد. بازي

 باشد برگزار گردد.   دوومیدانی جهانیاز 

 در هر صورت، یک گواهی ملی صادر شده از طرف یک نقشه کش (مساح) مورد تایید باید براي امکانات مورد استفاده در مسابقات قهرمانی 

 منطقه اي، مورد تایید و مصوب وجود داشته باشد.  

تابع   امکاناتراهنماي  توانید  ): شما می iتوجه ( اینترنتی    دوومیدانی جهانی   مسابقات دوومیدانی  از روي سایت  با   دوومیدانی جهانیرا  تا  دانلود کنید 

 هاي بیشتر براي طراحی و ساخت میادین دوومیدانی آشنا شوید.  گیري ها، عالمت گذاري و ویژگی اندازه    جزئیات، تعاریف، شکل ها،

اندازههاي استاندارد مربوطه جهت  ): فرم iiتوجه ( توانید از روي سایت  گیري و مراحل سیستم دریافت گواهینامه را میدرخواست گواهی و گزارش 

 دریافت نمایید. دوومیدانی جهانیاینترنتی 

     و مسابقات مختلط هاي جنسیتی گروه ی، سنرده : 4قانون 

 )141(قانون 

 باشند:مورد تایید می IPCدوومیدانی پارا سنی ذیل توسط کمیته   رده-1

a(  .مردان و زنان بزرگسال (گروه بزرگساالن): هر ورزشکاري که به سی و پنجمین سال تولد خود رسیده باشد 

b(  سال سن باشد 19یا  18دسامبر سال مسابقات داراي  31سال: هر ورزشکاري که در تاریخ  20جوانان مرد و زن زیر گروه سنی 

c(  سال سن داشته   16و یا  15،  14دسامبر سال برگزاري مسابقات  31ورزشکاري که در تاریخ : هر خانم هاآقایان و سال  17گروه سنی زیر

 باشد. 

 سال سن داشته باشد. 14دسامبر سال برگزاري مسابقات،  31در یک مسابقه آزاد، تا تاریخ شرکت براي  : یک ورزشکار 1توجه 

) تابع قوانین خاص مـسابقات رجوع نمائید B-3.1.2به بخش  ( IPC: واجد الـشرایط بودن، داـشتن حداقل ـسن الزم براي ـشرکت در مـسابقات 2توجه  

 باشد. می
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  باـشد که در محدوده ـسنی مـشخص ـشده در کالـسبندي گروه ـسنیدر یک گروه ـسنی ذیل این قوانین می  مـسابقهورزـشکار در ـصورتی واجد ـشرایط  -2

ارك دیگر مربوطه قرار داـشته باـشد. ورزـشکار باید قادر باشد مدرك معتبر در خصوص میزان سن خود را از طریق ارائه یک گذرنامه معتبر یا هرگونه مد

د، واجدالـشرایط قه مجاز ـشمرده ـشد، ارائه نماید. ورزـشکاري که موفق به ارائه چنین مدرکی نـشود یا از ارائه آن خودداري نمایبکه براـساس مقررات مـسا

 شرکت در مسابقه نخواهد بود.

خص می نماید؛ لیکن اغلب   رده هايهر چند این قانون  توضـیحات:  نی را مـش نی جوانان براي ـس ابقات خاص تعیین کننده رده ـس قوانین فنی در مـس

آمده اـست. چنانچه این افراد براي ـشرکت در مـسابقه پذیرفته ـشوند باید با ـشرایط مـشابه تعیین ـشده براي ـسایر  2ـشرکت در مـسابقه اـست که در توجه  

  گروههاي سنی مسابقه دهند. 

 اي جنسیتیه هگرو

هرگاه یک مسـابقه مختلط خارج از اسـتادیوم و یا به شـکل  شـوند.  انین به گروه هاي مردان، زنان و جهانی تقسـیم میمسـابقات براسـاس این قو-3

اعالم می ـشود. هرگاه ماده جهانی به ـشکل جداگانه برگزار ـشود؛ برگزار ـشود؛ آنگاه نتایج زنان و مردان بطور جداگانه   4.8و   4.7محدود و طبق قانون  

 اي همان گروه اعالم خواهد شد. نتایج نیز تنها بر

، جنســیت وي مرد باشــد و قوانین اینB-4.5 بخشورزشــکار در صــورتی واجدالشــرایط شــرکت در مســابقات گروه مردان اســت که براســاس  -4

 واجدالشرایط شرکت در مسابقات براساس قوانین و مقررات باشد.

زن تلقی شـود و جنسـیت وي این قوانین B-4.5 بخشورزشـکار در صـورتی واجدالشـرایط شـرکت در مسـابقات گروه زنان اسـت که براسـاس  -5

 واجدالشرایط شرکت در مسابقات براساس قوانین و مقررات باشد.

 ت نخواهد بود.ورزشکاري که نتواند یا نخواهد از مقررات مربوطه تبعیت نماید، واجدالشرایط شرکت در مسابقا-6

مواد امدادي توضـیحات: مسـابقات جهانی به مسـابقاتی اطالق می شـود که زن و مرد همراه با هم و بدون جداسـازي با یکدیگر مسـابقه می دهند و 

  مختلطی را نیز دارند که زن و مرد در یک تیم شرکت دارند. 

 مسابقات مختلط 

؛ در مواد امدادي که مردان و زنان با یکدیگر مسـابقه می دهند و یا در (ترکیبی از هر دو جنسـیت و در معلولیت هاي مختلف) در مسـابقات جهانی-7

 موادي که مردان و زنان در یک گروه جنسیتی طبق قوانین رشته ورزشی با یکدیگر مسابقه می دهند. 

مواد زیر در همه  شود، ادغام مواد ورزشکاران زن و مرد مجاز نیست. البته وم برگزار می و در تمام مسابقاتی که در استادی 4.7به استثناء قانون -8

 مجاز است.    B-3.1.2 a,bمسابقات به استثناء موارد مندرج در بخش 

a(  دو  متر و بیش از آن، لیکن تنها زمانی مجاز اسـت که تعداد ورزشـکاران یک و یا هر 5000مسـابقات مختلط داخل اسـتادیوم در مسـافت

 جنسیت به حدي اندك باشد که برگزاري مسابقه بطور جداگانه توجیه پذیر نباشد. جنسیت هر یک از ورزشکاران در لیست نتایج درج 

 در چنین مسابقاتی و در همه شرایط ورزشکاران نمی توانند با جنسیت مخالف گام بردارند و یا از وي کمک بگیرند. می گردد. 

b( تگاه بطور همزمان برگزار نمود. براي هر کدام از آنها کارت نتایج جداگانه مواد میدانی مردان و زنا ادرن را می توان در یک و یا چند ایـس  ـص

ورت  یت و بـص کاران یک گروه جنـس ابقه با فراخوان همه ورزـش ود. هر دور مـس یت نیز جداگانه اعالم می ـش ود و نتایج هر گروه جنـس می ـش
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ند، قانون   یت باـش ود. چنانچه از یک جنـس د. هرگاه پرش هاي عمودي در یک  24.17نوبتی انجام می ـش در مورد همه آنها اعمال خواهد ـش

 د شد بدین ترتیب که میله باید طبق اعالم قبل از مسابقه بطور مستمر باالتر رود. ناعمال خواه 26و  25قانون  ،برگزار شود ایستگاه

تاي تسـهیل در هدایت مواد میدانی و در مسـابقات  4.8انون  محتواي قتوضـیحات:   ت  5000در راـس ود که ؛ و متر و باالتر اـس تعداد  زمانی اجرا می ـش

وند و   ابقات بزرگ می ـش کاران یک و یا دو جنـسیت وارد مـس ازي دو جنـسیت با مـشکل مواجهکمی از ورزـش ـشده اـست. البته  بدلیل جدول زمانی جداـس

 مسابقه دهند. جسمانی در مقابل مردان با داشتن پتانسیل بهتر باید ن مضمون را ندارد که زنان ایاین قانون محتواي 

 بدین شکل می باشد: متر و مسابقات باالتر 5000براي شفاف شدن موضوع؛ مسابقات مختلط در مواد میدانی  

 نیازي به داشتن مجوز تائیدیه دیگر سازمان حاکمیتی تبعیت نمایند. (از قوانین اجرایی خواهند بود که  جهانیدوومیدانی پارا  مصوبدر صورتی 

 ندارند.) IPCدوومیدانی پارا 

   را داشته باشند.  جهانیدوومیدانی پارا که تائیدیه خواهند بود  جهانیدر صورتی تحت پوشش دوومیدانی  C (B-3.1.2طبق قانون(

 برگزار  بصورت مختلطارتفاع  پرش مسابقات موادمجاز نیست. در مواردي که  IPCو مسابقات  IPCدر بازیهاي  a,b (B-3.1.2طبق قانون(

 که در آن میله باید طبق یک سري توافقات صورت گرفته در کل زمان مسابقه به مرور باالتر رود.  اعمال خواهد شد 25می شود، قانون 

متر و  5000رجوع ـشود (با توجه به مـسابقات ـسرعت    51.2به قانون    -البته محدودیت هایی نیز در تائید رکوردهاي جهانی مـسابقات مختلط وجود دارد

 جاده زنان)مسابقات  در رابطه با(  51.22باالتر) و قانون 

ابقه زنان را  51.22قانون    1نکته   رایطی که هر دوي مردان و راهنمایی الزم در مورد مـس اختن زنان براي ثبت رکورد) در ـش ت (قادر ـس ارائه نموده اـس

 رجوع نمائید).  2.20.3و  2.20.2زنان با یکدیگر بتوانند مسابقه دهند (به قانون 

 : ثبت نام در مسابقات  5قانون 

 )142(قانون 

توانند در این مسابقات  مسابقات برگزار شده بر اساس این قوانین فقط محدود به ورزشکاران واجد شرایط است. (فقط ورزشکاران واجد شرایط می -1

 شرکت نمایند.)

 ثبت نام در مسابقات همزمان 

تواند به چنین  شود شرکت نماید، داور میاگر ورزشکاري در یک مسابقه دو و یک مسابقه میدانی و یا چند مسابقه میدانی که همزمان برگزار می -2

خود   هايورزشکاري اجازه دهد براي یک دور همزمان یا براي هر پرش در پرش ارتفاع، خارج از نوبتی که در شروع مسابقه به او اعالم گردیده حرکت

ها (تالش ها)ي خود حاضر نباشد، هنگامی که ورزشکار در دوره زمانی مجاز براي انجام حرکت  را انجام دهد. اما اگر بعدا ورزشکار براي انجام حرکت 

 شود.  حضور نیابد به عنوان صرف نظر کردن او از انجام حرکت تلقی می 

شوند، در مواد میدانی، سر داور نباید به ورزشکار اجازه شرکت در مسابقه دیگري را در می   توجه: در مسابقاتی که در بیش از سه مرحله (راند) برگزار

 مرحله فینال بدهد؛ لیکن انجام این کار در خالل هر یک از راندهاي مقدماتی مجاز است.     

خارج از نوبت اجازه شرکت در یک ماده دور   نمی توان بدلیل تداخل یک ماده با مسابقه دیگر به ورزشکارآن است که  ین نکته  امضمون  توضیحات:  

(بدون توجه به تعداد راندهاي انتخابی). چنانچه ورزشکاري در راند فینال حاضر نشود و قبال این مسئله را اطالع رسانی ننموده باشد؛    انتخابی را داد
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زمانی که در زمان    ؛رجوع نمائید  24.18لحاظ می شود. (به قانون  عنوان زمان ثبت شده براي وي  زمان تخصیص داده شده براي وي می گذرد و  آنگاه  

 تعویض ترتیب مسابقه به طور معمول انجام نمی شود).  

 ثبت نام مجدد پس از تغییرات کالس ورزشی

در آن    ،تغییر نمایدرجوع نمائید.) چنانچه کالس ورزشکار در زمان ارزیابی کالسبندي    a,b  (B-3.1.2(به بخش(  IPCدر همه بازیها و مسابقات  -3

 می شود.  ثبت نام وي مجددا صورت طبق تائیدیه نماینده فنی 

؛ یک نفر به نمایندگی از طرف وي و یا نماینده رسمی تیم فورا پس از اعالم نتیجه کالسبندي چنانچه کالس ورزشکار در زمان کالسبندي تغییر نماید

 نماید. می  نظر موافق خود را براي ثبت نام مجدد اعالم 

نام مجدد شوند.  تنها در همان ماده اي (موادي) که قبال ثبت نام نموده اند می توانند ثبت    ورزشکارانی که در وضعیت ثبت نام مجدد قرار می گیرند

بدلیل برگزار نشدن مسابقه امکان ثبت نام مجدد را نداشته باشد؛ وي می تواند درخواست ثبت نام براي یک ماده قابل  چنانچه در ماده اي که ورزشکار  

 اجرا در کالس بازبینی شده را بدهد.  

طبق  و این مسئله    قه و یا بدلیل اعتراض تغییراتی داشته باشددر زمان مساب  بررسیجریان برگزاري مسابقه، کالس ورزشکار ممکن است پس از  در  

در همان مسابقه ثبت نام   قبلی خودبر روي نتیجه، رکورد و جایگاه ورزشکار تغییر نماید. چنانچه ورزشکار در سایر مواد کالس این قوانین    52.4قانون 

 وي را می توان با توجه به تائیدیه نماینده فنی در آن دسته از کالس هاي بازبینی شده ثبت نام نمود.  ؛ آنگاه نموده باشد

 معیارهاي زیر پس از تغییر کالس ورزشکار و در زمان ثبت نام مجدد مورد توجه قرار گیرند:  توضیحات: 

 شده باشد.    رعایتحداقل شرایط مورد نیاز براي تخصیص کالس جدید ورزشی 

 کالس جدید ورزشی برگزار شود.  ماده (مواد) 

 حداکثر ثبت نام ورزشکاران هر کشور رعایت شود.  

 مسابقات مواد مربوطه هنوز آغاز نشده باشد. 

 برنامه زمانی مسابقات دستخوش تغییرات نشود. 

ل  “ص أ ی غ  گ یض ع ئ  خگ

مراجعه شود)، یک ورزشکار از تمام مسابقات مواد بعدي (شامل دیگر موادي که ورزشکار به    B-3.1.2 a/b(به قسمت    IPCدر کلیه مسابقات  -4

 طور همزمان در آن شرکت دارد)، از جمله امدادي ها، محروم خواهد شد: 

a(  ن ورزشکار  نماید، اما بعد از آن، ایدر صورتی که در آخرین تاییدیه شرکت در مسابقه مشخص شود که یک ورزشکار در ماده اي شرکت می

 موفق به حضور در آن مسابقه نشود. 

 توجه: زمان قطعی براي آخرین تاییدیه ثبت نام شرکت کنندگان باید قبال تعیین و منتشر گردد. 

b( .ورزشکاري جهت شرکت در دورهاي بعدي در یک دور مقدماتی یک ماده انتخاب شده است، اما بعدا نتواند در دورهاي بعدي شرکت کند 

c( رزشکار و یا راهنماي همراه وي در مسابقه در حکم ناتوانی در رقابتی شرافتمندانه با تالش صادقانه است. سرداور مربوطه در این شرکت نکردن و

 یابد.  می گیري خواهد کرد و نام ورزشکار در نتایج رسمی انعکاس مورد تصمیم



44 

و یا در غیاب مسئول پزشکی گواهی پزشک   2.2هرچند گواهی پزشکی صادر شده بر مبناي معاینات صورت گرفته از سوي مسئول پزشکی طبق قانون  

 ورزشکار تعیین شده از سوي کمیته برگزاري بعنوان مدرك کافی براي عدم توانایی دونده / راهنما بدلیل آسیب جسمی / جراحت مورد قبول است. هرچند  

شند براي بتواند در سایر مسابقات همان روز شرکت نماید. پذیرش سایر دالیل توجیهی (براي مثال عواملی که از حیطه اختیارات ورزشکار فراتر می با

 مثال بدلیل مشکالت سیستم حمل و نقل) در حوزه اختیارات نماینده فنی می باشد.     

d(  به اتاق حضور و غیاب اطالع نمی دهد.   5-5قانون  بر خالف ورزشکاري که 

را در جلوي نام    DNFحرف اختصاري    5.4cبدالیل موجه ترك نموده است فورا طبق قانون    هر گاه داور مطلع شد که ورزشکار مسابقه را توضیحات:  

در مواردي که بدالیل می شود.    پیگیري  ويو بررسی درخواست  اعتراض نماینده ورزشکار مربوطه  توجه به  با  تصمیم گیري  هرگونه  وي درج می نماید.  

         جداگانه مسئله را پیگیري می نماید.  پزشکی این اتفاق روي داده است قانون به شکل

 عدم مراجعه به اتاق اعالم  

 در اتاق اعالم حاضر نشود از مسابقه اخراج  اعالم شده ي در زمان مقرر و طبق جدول زمانی ، چنانچه ورزشکاربه استثناء موارد ذیل -۵

(چنانچه داور   داور مربوطه در مورد این مسئله تصمیم گیري می نمایدسر  قید می شود.    DNSدر برگه نتایج حرف اختصاري  می شود.  

 موارد ثبت شده در نتایج رسمی قید خواهند شد.  ن مسابقه دهد) و فورا تصمیم گیري ننماید؛ ورزشکار می تواند تحت اعتراض همچنا

مانند مشکالتی که در ناوگان حمل و نقل رسمی و یا اشتباهاتی که در برنامه  نداده باشددالیل قابل توجیه (همانند عواملی که از سوي ورزشکار روي  

 نیز قرار می گیرد و ورزشکار می تواند در مسابقه شرکت نماید. پس از اخذ تائیدیه مورد توافق داور  وجود داشته است)  اتاق اعالم

 توضیحات: همانطور که در قوانین ذکر شده است ورزشکار ملزم به اعالم حضور طبق جدول زمانی اعالم شده است. این به معناي آن نیست که وي

ي زشکاربیرون اتاق حضور و غیاب بایستد. داور مربوطه در مورد حضور ورزشکار در اتاق حضور و غیاب تصمیم گیري می نماید. همچنین وي در مورد ور

چنانچه فورا نتوان در مورد این مسئله که مدعی است در زمان مقرر حاضر بوده و دالیل توجیهی براي حضور خود دارد نیز تصمیم گیري می نماید.  

جلوي هر تصمیم گیري نمود به ورزشکار اجازه انجام مسابقه را بطور مشروط می دهد (نتیجه مسابقه نهایی نخواهد بود). شایان ذکر است چنانچه در 

خواهد    6.16طبق قانون    DNS(درج عالمت اختصاري    سایر مواد دیگر  نیز حذف می گردد.شرکت در  درج شده باشد وي از    DNSورزشکار عالمت  

 بود).    
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قوانین تجهیزات و    تبعیت ازعدم  هاي سینه ورزشکاران، اندام اورتز، پروتز، ماسک چشم،  ها و شماره: البسه، کفش 6قانون  

 کاله ایمنی 

 )143(قانون 

ل    -۶ أ  ع”

از البسه اي استفاده کنند که تمیز بوده و طوري طراحی شده باشد که قابل اعتراض    ي آنهاورزشکاران و راهنما  ،در کلیه مواد مسابقات -۱

بپوشد. در    را  نباشد. البسه از جنسی باشد که حتی در زمان خیس شدن بدن نما نگردد. ورزشکار نباید لباسی را که مانع دید داوران است

ن حاکمیتی ملی خود را به هنگام شرکت در مسابقه بپوشند. در این مورد،  هاي متحدالشکل مورد تائید سازماصورت امکان، ورزشکاران لباس 

 شود.  مراسم اهداء مدال یا هر مرحله از این گونه مراسم بخشی از مسابقه محسوب می

  .نع دید داوران شود: در مواد پرتابی نشسته در دایره پرتاب داخل حفاظ، لباس ورزشکاران چسبیده (به بدن) باشد و نباید گشاد بوده و ما1توجه 

باشد داوران از آنها می خواهند تا لباس خود را  توضیحات: پیش از وارد شدن ورزشکاران به زمین مسابقه، در صورتی که لباس ورزشکاران نامناسب  

حسب مورد کارت زرد و یا قرمز را به  تعویض نمایند. چنانچه ورزشکاري از الزامات تعیین شده داور سر بازند؛ داور مربوطه به ورزشکار هشدار داده و بر  

 وي نشان خواهد داد.  

 ره نمایند. داوران از از ورزشکاران می خواهند تا لباس خود را مرتب نمایند بطوري که داوران نوع نشستن آنها بر روي صندلی پرتاب را به سهولت نظا

ورد آنگاه چنین کاري براي نشان دادن بدن با دریافت یک کارت زرد همراه زمانی که ورزشکاري یک قلم از البسه خود را به شکل نادرست از تن در آ

یک نشان داده خواهد شد. چنانچه براي مرتبه دوم روي دهد آنگاه    YCدر برگه نتایج به شکل    8-2خواهد بود. در ادامه این کار وي طبق قانون  

         درج می گردد.  YRCدر برگه نتایج حروف   8-2شود و طبق قانون  کارت زرد و متعاقبا کارت قرمز با فرمان اخراج از مسابقه داده می

 ل إ   ضش

توانند با پاي برهنه و یا با یک کفش یا با دو کفش مسـابقه دهند. هدف از پوشـیدن کفش در مسـابقه، دادن پوشـش،  شـرکت کنندگان می  -1-2-6

 ها به ورزشکاران کمک اضافی ننموده و یا مزیتی را براي وي ایجاد ننماید. باشد. کفشپایداري و گیر بهتر پاها بر روي زمین می

ی که مورد   -2-2-6 رایط الزم طبق قانون کفـش ت و حائز ـش ت وپارا دو 5-13تائید پارا دوومیدانی جهانی اـس ت و همواره در فهرـس میدانی جهانی اـس

ی که کفش هاي مورد تائید پارا دوومیدانی جهانی درج شده است را می توان در مسابقات تحت پوشش پارا دوومیدانی جهانی استفاده نمود. کفش های

 6-10و  6-6الی  6-2اـشند براي اـستفاده از آنها در مـسابقات تحت پوـشش پارا دوومیدانی جهانی باید حائز ـسایر ـشرایط قوانین در لیـست مذکور نمی ب

 باشند.   

یر:  ابقات مورد تائید در بخش  تفـس ت کفش هاي مـس ی در فهرـس د آنگاه  "متر 800 دو  ماده "براي مثال چنانچه کفـش پارا دوومیدانی جهانی آمده باـش

 متر و بیش از آن استفاده نمایند.   800ورزشکاران می توانند از این کفش در مسابقات دو پارا دوومیدانی جهانی 

د. کف  -3-2-6 ترس باـش ر جهان در دـس رتاـس کاران در ـس کل قابل قبولی براي همه ورزـش تفاده باید به ـش رایط هر نوع کفش مورد اـس ی که داراي ـش ـش

د می تواند براي تطبیق با ویژگیهاي    6-2مندرج در قانون   ی تهیه گردد. البته یک می باـش فارـش کار بطور ـس ی  پاي ورزـش فارـش را ـس کفش هاي منحـص

 تنها از آن یک نوع وجود داشته باشد). ( مجاز نمی باشند
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تفاده در آن تابع موارد مندرج در قوانین   -4-2-6 د که نوع کفش و یا فناوري مورد اـس  6-6الی  6-2چنانچه پارا دوومیدانی جهانی به این نتیجه برـس

و یا  اسـتفاده از کفش،  فناوري مورد اسـتفاده ارجاع شـده و در صـورت عدم رعایت مفاد قانونیدقیق نمی باشـد؛ آنگاه کفش مورد نظر براي بررسـی  

 مذکور در مسابقه ممنوع خواهد بود. فناوري  

 هاي کفشتعداد میخ-کفش ها  3-6 

کار) می نه ورزـش تفاده نمود. تا هر تعداد میخ کفش (حداکثر درکف کفش ها و یا پروتز (اعم از قـسمت زیرین پاـش عدد)  11توان حداکثر تا یازده میخ اـس

 .  عدد باشد 11نباید فراتر از  می توان استفاده نمود. لیکن تعداد جاي میخ ها

 اندازه میخ ها -کفش ها 4-6

میلیمتر  12میلیمتر بیشــتر باشــد، مگر در پرش ارتفاع و پرتاب نیزه که نباید از   9پاشــنه یا کف پا بیرون آمده نباید از طول بخشــی از هر میخ که از 

د. این میخ ر پنجه، داراي قطر (ضـخامت) معادل بیشـتر باـش وند که حداقل براي نصـف طول خود تا ـس اخته ـش ند. میلیمتر می 4ها به گونه اي ـس باـش

و یا مـسئول اـستادیوم حداقل اندازه دیگري را مد نظر داـشته باـشد و یا اـستفاده از ـشکل خاـصی از میخ ها را ممنوع نموده باـشد،   چنانچه ـسازنده پیـست

 نظر آنها الزم االجراست.  آنگاه 

 هاي کفش ورزشکاران سازگاري الزم را براي رعایت قانون داشته باشد.    نکته: سطح پیست با میخ

 ل میخ هاي کفش در راهنماي الزامات فنی مسابقات بطور معمول لحاظ شده اند. توضیحات: اندازه طو

5 إ   -6- س ضش  ض

تواند داراي ـشیار، فرورفتگی، برجـستگی و یا تیغه باـشد اما به این ـشرط که جنس آن با کف کفش (اعم از قـسمت زیرین پاـشنه ورزـشکار) می  -1-5-6

  آمده است.   6-10در قانون قسمت کفی پا یکی باشد. حداکثر ضخامت کف کفش 

 و باالترین قسمت داخلی  در مرکز پنجه پا و مرکز پاشنه پا بطوري که فاصله بین  یعنیکفش (زمانی که به پا نشده باشد) : ضخامت کف 1 توجه

مت خارجی کلی از کفی کفش را در بر گیرد.   پایین ترین قـس کل زیر رجوع که با زمین تماس دارد اعم از موارد فوق الذکر و همچنین هر نوع ـش به ـش

  فرمائید.

إ 1ئضظ  س ضش  ض غ تگ ن  ی ٌّل طه  فگ  : 

   
می باشد. مرکز پاشنه ورزشکار همان نقطه مرکزي کفش در   آنطول داخلی    % 75: مرکز پنجه پاي ورزشکار همان نقطه مرکزي کفش در  2توجه  

مرکز پنجه پاي ورزشکار همان نقطه  اروپا    42رجوع نمائید. در نمونه استاندارد (براي هر دو جنسیت) اندازه    2است. به شکل     آن  طول داخلی  12%
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میلیمتري از   32کفش می باشد و مرکز پاشنه کفش ورزشکار همان نقطه مرکزي حدودا    پشت  درونیقسمت  میلیمتري از    203ي کفش حدودا  مرکز

 کفش می باشد.      پشتدرونی  قسمت

ل  2ئضظ  ئق   ق     ل   ق  ٍّ یض ن غ ی ٌّل طه  فگ ظ  ژ  : غ

 

 .  می باشد اروپا    42کفش در نمونه استاندارد (هر دو جنسیت) در اندازه    یمت کفبر مبناي ضخا  6کفش با توجه به قانون    ی: حداکثر ضخامت کف3توجه  

دل مشابه  پارادوومیدانی جهانی به خوبی واقف است کفش داراي نمونه استاندارد فوق می تواند داراي یک الیه نازك ضخیم تر از نمونه استاندارد و م

 کفش نسبت داده می شود. به منظور تائید تبعیت از قانون از چنین افزایش  آن کفش تنها به اندازه هاي بزرگ  یباشد لیکن افزایش ضخامت کف

 حاشیه اي چشم پوشی می گردد.    

 ۶-۶ ل إ    -ضش غ أ إ ص ن ضش کع  ق گ ن  س ت  ن    ل

مجاز بیفزاید و یا به شخصی که آن را به پا    ورزشکار نباید از هیچ وسیله اي در داخل یا بیرون کفش استفاده کند که بر ضخامت کفش بیش از مقدار

 کند، امتیازاتی بدهد که او از اجراء قانون باال به دست نیاورده باشد. می

 (موارد قانونی) ذیل رجوع نمائید.  6-10عیت) و ب(عدم ت 6-8توضیحات: لطفا براي کسب اطالعات تکمیلی کفش ها به مفاد قانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

7 یل  -6-  غ ی ئ  ئض ٌّ ی ق ل   آهق

براي هر شرکت کننده دو شماره تهیه گردد که در طی مسابقه قابل رویت بوده و یکی در پشت و یکی در جلوي سینه ورزشکار نصب گردد.   -1-7-6

رکت کننده می تفاده نماید. میتنها در ماده پرش ارتفاع ـش ت لباس اـس ینه یا پـش ماره در جلوي ـس ماره، از نام تواند از یک ـش تفاده از ـش توان به جاي اـس

ایی و ناـس کاران یا دیگر اطالعات ـش وص (رزـش تفاده میbibهویت روي جلیقه مخـص ماره اـس تفاده کرد. چنانچه از ـش ماره ) اـس ماره آنها با ـش ود، ـش ـش

به    اختـصاص داده ـشده ورزـشکار در اـستارت لیـست و یا برنامه مـسابقات یکـسان باـشند. اگر ورزـشکار در طی مـسابقه گرمکن پوـشیده اـست، ـشماره ـسینه

 ان طریق باال نصب گردد.هم

 جدول تخصیص شماره 

 مواد میدانی  مواد پرش  مواد پیست  

 ورزشکاران قطع عضو 
 یک شماره در قسمت پشت

 یک شماره در روي سینه
 ورزشکار یک شماره در قسمت پشت یک شماره در روي سینه و یا پشت 

 یک شماره در روي سینه

 ویلچر سرعت  
 یک شماره در پشت ویلچر سرعت  

 اختیاري:
 و یک شماره بر روي کاله ایمنی ورزشکار

  

 پرتابی نشسته  
 یک شماره در پشت صندلی پرتاب  

 و 
 یک شماره بر روي سینه  

 ویلچر سه چرخه سرعتی 

 یک شماره در قسمت پشت ورزشکار
 اختیاري:

و یک ـشماره بر روي کاله ایمنی و یا در کنار  
 تنه ویلچر سه چرخه  

  

 

 ویلچر سرعت نصب شده باشد.فریم  کناردر و یا در پشت ویلچر مسابقه یا صندلی پرتاب یکی از شماره ها بطور واضح   -2-7-6

   ورزشکاران اجازه ندارند به جاي زدن شماره سینه در روي سینه و یا پشت خود آن را بر روي پاي خود بچسبانند.    -3-7-6

ماره-4-7-6 ود و نمی توان آنها  این ـش تفاده ـش ده اند اـس دن آن جلوگیري به همان گونه که چاپ ـش کلی از دیده ـش ها را برید یا تا کرده یا به هر ـش

مارهکرد. در دوهاي   تقامت این ـش وراخها را میاـس ود، ولی این ـس وراخ کرد تا به گردش هوا کمک ـش وراخ ـس مت توان ـس ته  ها نباید روي قـس هاي نوـش

 ها باشد.شده از حروف یا شماره

تم    -5-7-6 یـس ابقه از ـس تفاده می Photo Finishاگر در مـس ود، برگزار کننده میاـس مارهـش تفاده از ـش کاران را ملزم به اـس افی از تواند ورزـش هاي اـض

 مسئولین فنی نصب نمایند.  سایر نوع چسبان بنماید که در قسمت جانبی شورت خود و یا اندام تحتانی طبق موارد تعیین شده از سوي اتاق اعالم و یا 

 .دنشومی هاي اضافی روي کاله ایمنی نصب ت تیمی داخل پیست و جاده اي ویلچري این شمارهدرکلیه مسابقات انفرادي و مسابقا

 یا هرنوع شناسایی هویت در مسابقه شرکت کند. مجاز نیست بدون شماره و/ ورزشکاريدر هیچ مسابقه اي هیچ   -6-7-6
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 عدم تبعیت از قوانین البسه، کفش و شماره سینه   -8-6

 را رعایت ننماید و  6-7الی  6-1قوانین مفاد چنانچه ورزشکار بهرترتیبی 

 سرپیچی نماید؛ و یا و یا سایر داوران الف: از دستور داور مربوطه 

  ب: در مسابقه شرکت نماید آنگاه از مسابقه اخراج می شود.

عمال محرومیت آن را مـشخص نموده اـست. انتظار می رود در ـصورت نحوه ا 6-8د؛ قانون  نرعایت نگرد 6-7الی   6-1 توـضیحات: چنانچه مفاد قوانین

ــکار را به تبعیت از قوانین راهنمایی نمایند و عواقب تخطی از قانون را   ــورت تخلف از آن  امکان داوران مربوطه ورزش به وي اعالم نمایند. لیکن در ص

 براي داور درخواست رعایت قانون از سوي ورزشکار میسر نباشد آنگاه  هرگاه ورزشکاري یک جنبه از قانون در خالل مسابقه را رعایت ننماید و

. البته کمک داوران اـستارتر (در مواد پیـست و خارج از اـستادیوم) و داوران  ورزـشکاران باید توجه داـشته باـشند ممکن اـست با اخراج از مـسابقه روبرو ـشوند

 گونه قصور آشکار را به سرداور مربوطه گزارش دهند. (در مواد میدانی) نسبت به این موارد هوشیار باشند و هر

  راهنمایی داور نسبت به کفش ها  -9-6

ود آنگاه طبق قوانین  -1-9-6 ابقه از جهت عدم رعایت موارد قانونی ظنین ـش کار در مـس تفاده ورزـش بت به کفش مورد اـس داور (و یا   ،چنانچه داوري نـس

اتمام مسـابقه ماده پس از  مسـئول دیگري که تحت هدایت داور می باشـد) می تواند این مسـئله را اعالم و ورزشـکار فورا موظف اسـت کفش خود را 

     به داور و یا سایر مسئولین دیگر تحویل دهد. مربوطه براي بررسی پارا دوومیدانی جهانی 

 عمل خواهد نمود.  6-8د نظر مفاد قوانین را نقض نموده است آنگاه داور مربوطه فورا طبق قانون هرچند زمانی که عنوان شود کفش مور

زمانی که کفش ها طبق این قانون از ـسوي ورزـشکار تحویل داده ـشده باـشند و ورزـشکار بخواهد در ـسایر دورهاي همان ماده و یا ـسایر مواد   -2-9-6

مانی و زهمان مـسابقه ـشرکت نماید؛ داور و یا ـسایر مـسئولین ملزم به تحویل کفش در هر یک از این مـسابقات به ورزـشکار می باـشند. اینکه چطور، چه 

 چگونه در زمان مسابقه کفش در دسترس ورزشکار قرار خواهد گرفت با صالحدید داور خواهد بود.       

 موارد قانونی (کفش ها)  -10-6

مکتوب پارا دوومیدانی  به طور خاص و بصـورت  د مگر آنکه  نباید حائز شـرایط ذیل باشـدر مسـابقات مورد اسـتفاده  هاي  تا اطالع ثانویه کفش  -10-6

 :نمایدجهانی با موردي موافقت 

ـسفت و یا تیغه ـساخته ـشده از فیبر کربنی و یا جنس  کفه(ب) اعمال می ـشود کفش مورد نظر نباید بیش از یک  6-10الف: به اـستثناء زمانی که قانون  

 برگیرد. داشته باشد. حال کفه مورد نظر کل و یا قسمتی از طول کفش را در و یا با تاثیرات مشابه  دیگري مشابه

 ب: می تواند حاوي یک کفه اضافی سفت و یا مکانیزم دیگري باشد و تنها براي اتصال میخ هاي کفش به الیه بیرونی کفش استفاده شود.

 ت: باید حاوي یک کف با حداکثر ضخامت طبق موارد مندرج در جدول ذیل باشد. 
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 )1399تیرماه  25دوومیدانی جهانی به تاریخ (همسو با اصالحات قوانین جدول ضخامت کف کفش 

  3، 2، 1حداکثر ضخامت کف کفش (طبق مفاد توجهات  ماده 

   c 6-13و قانون  6-5قانون  2و  1و جداول  5.6قانون 

 سایر الزامات قانونی 

در تمام مواد پرتابی براي ورزشکاران داراي معلولیت و همچنین مواد   میلیمتر   20 گام)  3مواد میدانی (به استثناء پرش 

گام اعمال می شود. در مواد   3پرش افقی و عمودي به استثناء پرش 

میدانی کفی قسمت مرکزي پنجه پاي ورزشکار پائین تر از کفی  

 قسمت مرکزي پاشنه پاي ورزشکار باشد.     

پنجه پاي ورزشکار پائین تر از کفی قسمت   کفی قسمت مرکزي میلیمتر   25 گام  3پرش 

 مرکزي پاشنه پاي ورزشکار باشد.     

 متر  800مواد دو حداکثر تا  

 متر را شامل نمی شود).   800(دو 

در مواد امدادي این قانون براي فاصله پاي هر ورزشکار در حین   میلیمتر   20

 دویدن اعمال می شود.   

در مواد امدادي این قانون براي فاصله پاي هر ورزشکار در حین   میلیمتر   25 متر و بیش از آن   800مواد دو 

 دویدن اعمال می شود.   

 ------  میلیمتر   40 مواد جاده  

 

اره در قانون  1توجه   فت مورد اـش مت ها باید در توالی یکدیگر و در  6-10: کفه و یا تیغه ـس د لیکن آن قـس مت دیگر نیز باـش (الف) می تواند در یک قـس

 یک سطح باشند و به موازات یکدیگر نباشند (براي مثال بر روي هم انباشته نشوند) و هم پوشانی نداشته باشند.  

 6-10و  6-6، 6-5، 6-2به قوانین موارد استثناء   -11-6

چنانچه ورزـشکاري با محدودیت آناتومی (براي مثال اختالف اندازه پا داـشته باـشد و یا ـشکل پاهاي وي از ـشکل طبیعی برخوردار نباـشد) در   -1-11-6

ور یابد آنگاه الزامات قوانین   ابقه حـض وي پارا   6-10و یا   6-6، 6-5، 6-2مـس پس از ـس ابقه و رفع می گردند و ـس روع مـس دوومیدانی جهانی پیش از ـش

 بصورت استثنائی یک ارزیابی انجام می شود.

 باشد.  6-10و  6-6، 6-5، 6-2کفش مورد استفاده ورزشکار در پاي سالم دیگر باید حائز شرایط قانونی مندرج در مفاد قوانین   -2-11-6

 اي چنین موارد استثنائی براي کفش ورزشکاران با رعایت مفاد قانونی می باشد. پارا دوومیدانی جهانی ملزم به تعیین فرایند مشخص بر  -3-11-6

1 2 -6-   ( ن قخ بق ع غ  فگ )  ٍّ  ق ی  

) و  Dysmeliaبدن (براي مثال قطع عضو،   تحتانیاندام ورزشکاران داراي نقص عضو در قسمت  T/F61-64در کالس هاي  -1-12-6

دوومیدانی  پارا ضمیمه یکی از قوانین و مقررات کالسبندي  2-1-7و  2-1-4-1زم به بخش معیارهاي البراي رعایت حداقل  (اختالف طول پا 

  ی نباید سببچنین قطعاتاستفاده از از پروتز استفاده نمایند.  براي حفظ تعادل دو پاي خود و حالت متوازن بدن در حین مسابقه رجوع شود)  جهانی

 شود.   B-7.1برتري جویی و نقض قوانین مندرج در بخش  
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a(  در مواد دو و جاده ورزشکاران ورزشکاران کالس هايT61-64  پایان مسابقه  تحتانی مسابقه می دهند و ملزم به اندام  پروتزهاي همراه با الزاما

براي بدن ورزشکار نقش تکمیل کننده عضو را ایفاء می نمایند. چنانچه ورزشکاري مسابقه را بدون ادوات پروتز به  پروتزها با این ادوات هستند. 

 پایان برساند آنگاه از مسابقه اخراج خواهد شد.   

b در مواد میدانی ورزشکاران کالس (T/F61-64  قبل از استارت ماده مربوطه، ورزشکار داور خود  پروتزهاي اندام تحتانی انتخابی است.  استفاده از

از زمان استارت تا خط  در تمام مسابقات خود چنانچه ورزشکار قصد مسابقه دادن با پروتز را داشته باشد؛ وي باید مطلع می نماید. را از این موضوع 

 آنگاه رکورد وي مردود خواهد بود.  نگیرد؛ پایان با پروتز بدود. چنانچه این کار صورت 

قصد استفاده از پروتز اندام تحتانی را داشته باشد (براي مثال در پرش ارتفاع و طول)، داور  توضیحات: زمانی که ورزشکار در نوبت مسابقه خود 

    را در آن ماده خاص کنترل می نماید.  27.14و  25.7مربوطه موارد قانونی 

بندي   T/F61-62هاي در کالس   -2-12-6 ده بر روي پا طبق قوانین و مقررات کالـس کار همراه با پروتز نصـب ـش دوومیدانی پارا قد واقعی ورزـش

 . سنجیده می شودو در آنجا اوران اتاق اعالم ) فراتر رود. قد ورزشکاران توسط دMASH(نباید از حداکثر قد مجاز استاندارد  جهانی

در  6.16طبق قانون    آنگاه ورزشکار اجازه شرکت در مسابقه ماده خود را ندارد وشرایط حداکثر قد مجاز استاندارد برخوردار نباشد  چنانچه ورزشکاري از 

 قید می شود.  DNSجلوي نام وي در لیست نتایج حروف اختصاري 

 T61-62مه رکوردهاي جهانی و منطقه اي ورزشـــکاران در کالس هاي به منظور تائید رکوردها؛ ه -رکوردهاي منطقه اي و جهانی توضـــیحات:  

 باشند.  51.10قانون  1توجه شرایط مندرج در طبق 

(حداقل شرایط الزم در بخش  ورزشکاران داراي معلولیت عضالنی در قسمت اندام فوقانی براي  F45-46و  T45-47در کالس هاي  -3-12-6

استفاده از پروتز در اندام فوقانی   .)آمده است جهانیدوومیدانی پارا ضمیمه قوانین و مقررات کالسبندي  2- 2-2و 1 -1-2-2بخش  2-4-1-2

   است.   ختیاريا

a(  در مواد جاده و پیست، ورزشکاران کالس هايT45-47  ملزم هستند با پروتز  که با پروتزهاي اندام فوقانی می توانند مسابقه دهند؛ ورزشکاران

از آنجا که استفاده از آنها اختیاري است ورزشکار می تواند در مورد استفاده از پروتز اندام فوقانی در مسابقه بعدي خود  مسابقه را به پایان برسانند. 

متر). پروتزها براي بدن ورزشکار نقش تکمیل کننده عضو را ایفاء می نمایند.    100ر نیمه نهایی و یا فینال تصمیم گیري نماید (براي مثال در دو 

انچه  به محض شروع مسابقه ورزشکارانی که بهمراه پروتز هاي اندام فوقانی می دوند ملزم به رد شدن از خط پایان مسابقه با آنها می باشند. چن

 خود از خط پایان رد شود آنگاه از مسابقه اخراج خواهد شد.   ورزشکاري بدون ادوات پروتز 

b(  در مواد میدانی، ورزشکاران کالس هايT45-47  وF45-46  .قبل از استارت ماده مربوطه،  استفاده از پروتزهاي اندام فوقانی اختیاري است

استفاده نماید باید در همه دورها از استارت تا خط پایان با پروتز  ورزشکار ملزم است تا داور را در جریان کار قرار دهد. چنانچه ورزشکار از پروتز 

 قصور در انجام این کار منجر به اخراج ورزشکار می شود.  بدود. 

داور  وضیحات: زمانی که ورزشکار در نوبت مسابقه خود قصد استفاده از پروتز اندام تحتانی را داشته باشد (براي مثال در پرش ارتفاع و طول)، ت

    را در آن ماده خاص کنترل می نماید.  27.14و  25.7مربوطه موارد قانونی 
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 اورتز  -13-6

ــمت    T32-34/F31-34, T/F35-38, T/F42-44, T51-54/F51-57در کالس هاي   -1-13-6 ــو در قس اندام  که داراي نقص عض

 هستند استفاده از اورتز اختیاري است. معلول عضو  2تحتانی با 

و   T32-34/F31-34, T/F 35-38, T45-47, F45-46, T51-54/ F51-57در کالس هاي   -2-13-6 کاران داراي نقص عـض ورزـش

 ستفاده از اورتز اختیاري است. در قسمت فوقانی ا

تفاده  -3-13-6 تند اـس کارانی که داراي معلولیت در اندام تحتانی و فوقانی هـس یا  و 6.12کمکی به غیر از موارد مندرج در قوانین    تاز ادوا براي ورزـش

 ممنوع است. در دویدن براي تسهیل  6-13 این قانون

طبق مسـابقه می دهند. با یکدیگر  و بدون پروتز   پروتز داراي  ورزشـکاران T/F42-44کالس هاي  در  1396دیماه    11: حداکثر تا تاریخ توضـیحات

 سبب برتري جویی در مواد پیست می شود. نتایج اخیر استفاده از پروتز 

 (عینک)  چشم بند  -14-6

 عینک تیره تایید شده یا جایگزین مناسب آن در تمامی مواد دو و/ یا میدانی ملزم به استفاده از  T/F11هاي ورزشکاران کالس  -1-14-6

ند. انده و عینک تیره یا جایگزین آن   می باـش کارا پوـش مان ورزـش ئول فنی مربوطه مورد تایید قرار گرفته و به عقیده او این بطور کامل چـش ط مـس توـس

کاعینک تیره بتواند   ود.مانع از دید ورزـش ئول فنی مربوطه می  ر ـش له مـس کار یا جایگزین آنها را در هر زمانی از جمله بالفاـص تواند عینک آفتابی ورزـش

 و بازرسی نماید.قبل از شروع و بعد از پایان مسابقه کنترل 

باـشد. چنانچه   -6-14-1ج در ماده  مـسئولیت اـستفاده ورزـشکار از چـشم بند با وي می باـشد و همچنین رعایت الزامات آنها طبق موارد مندر  -2-14-6

 ورزشکار در اتاق اعالم با شرایط ذیل حاضر شود:

رایط مندرج در قانون  م بند وي ـش د   ب) چـش ب باـش م بند وي نامناـس د و یا چـش ته باـش م بند نداـش د آنگاه قانون  6-14الف) چـش ته باـش  6-16را نداـش

 اعمال می شود. 

آن ماده  از زمان خارج شدن ورزشکار از اتاق فراخوان تا پایان مسابقهو یا هر وـسیله جایگزین  آفتابیعینک  /ماـسک روي چـشم وچـشم بند    -3-14-6

د کار باـش م ورزـش کار از  در مواد دو  خط پایانگذر از (پس از   .بر روي چـش کار در مواد میدانی) و یا پس از آنکه ورزـش و یا پس از پایان دور فینال ورزـش

کاري ابقه کنار رود. ورزـش م بند مـس ابقه چـش ابقه و یا قبل از کنار رفتن از مـس م  که پیش از پایان مـس ک روي چـش خود را بردارد   / عینک تیره و یا ماـس

از مسـابقه  2-13-5از داور اخطار دریافت می نماید. براي تخلف بار دوم در آن مسـابقه ورزشـکار طبق قانون   2-13-4براي اولین مرتبه طبق قانون  

 اخراج می شود. 

 خود را بردارد.   ل نمی شود)مرا شا چشم بندعینک تیره (لیکن  وقتیبطور مبین دورهاي مسابقه در مواد میدانی ورزشکار می تواند   -4-14-6

 در مواد جاده بستن چشم بند توسط ورزشکاران ضرورتی ندارد.  -5-14-6

رجوع ـشود) و ورزـشکاران    2.24نمایندگان فنی توجه داـشته باـشند در اتاق اعالم داوران چـشم بند ورزـشکار را کنترل نموده باـشند (به قانون  توـضیحات: 

د؛  برداردر مدت زمان برگزاري مسابقه همچنان چشم بند بر روي چشمان آنها قرار داشته باشد. چنانچه ورزشکار بخواهد چشم بند را از روي چشم خود 

 نمی توانند بدون دلیل موجه اجازه این کار را بدهند.  بگیرد. داور و سرداور مسابقهباید اجازه این کار را 
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م بند  تارت و از لحظه ورود به  هر چند بطور معمول چـش کاران باقی بماند؛ اما در برخی مواد میدانی  در خط اـس مان ورزـش ابقه باید بر روي چـش و کل مـس

هرگاه ورزـشکار خواهان انجام این کار باـشد؛ ـسرداور و یا بردارد.   می تواند چـشم بند را از روي یکی و یا هر دو چـشم خودورزـشکار    بین مـسابقهزمان  رد

 یا دستیار وي قبل از شروع مسابقه بعدي اطمینان حاصل نمایند.  ورزشکار و برداشته شدن آن توسطاز داور باید 

 این مسئله همچنین افتادن قصور در گذاشتن چشم بند به شکل صحیح بر روي چشمان ورزشکار منجر به اخراج ورزشکار از مسابقه می گردد. 

 شامل می شود.  چشم بند در حین مسابقه مواد پیست را نیز

 باند (حلقه)   -15-6

با یک حلقه ویژه ارتباط دونده و راهنما   T11-12در زمانی که ورزشــکار بهمراه یک دونده راهنما مســابقه می دهد، ورزشــکاران کالس   -1-15-6

د مذکور حائز مفاد در بدو ورود به اتاق اعالم الف) باند نداشــته باشــد و یا ب) بانباشــد. چنانچه  می    6-15-4دوند. شــرایط این حلقه طبق قانون  می

 اعمال می شود.  6-16نباشد آنگاه قانون  6-15-4قانون 

  تنها یک حلقه در زمان برگزاري مسابقه توسط ورزشکار و راهنماي وي استفاده می شود.  -2-15-6 

 چنانچه در خالل مسابقه باند آنها پاره گردد آنگاه ورزشکار از مسابقه اخراج خواهد شد.  -  3-15-6

 ورزشکار از مسابقه اخراج  7.9حفظ حلقه در زمان مسابقه با ورزشکار می باشد و چنانچه حلقه پاره شود آنگاه طبق قانون مسئولیت توضیحات: 

 می شود. 

داراي دو گره به ـشکل    کـشـشی باـشد و نباید انرژي را ذخیره نماید و یا ـسبب برتري در عملکرد ورزـشکار ـشود.حلقه از یک جنس غیر  این   -4-15-6

 کروي شکل و یک بخش میانی می باشد که از دو طرف به دو بست حلقوي منتهی می شود. 

a  ش کامل له بین دو نقطه در حالت کـش ت حداکثر فاـص د. در مواد جاده حداکثر طول بین دو نقطه در حالت   30) در مواد پیـس انتی متر می باـش ـس

 سانتی متر مربع می باشد. در اتاق فراخوان هر یک از باندها در حالت بیشترین کشش اندازه گیري می شوند.  50کششی  

bند نباید باز ـشوند. اـستفاده از ـسیـستم  قفل در گره ها مجاز اـست البته بطوري که ورزـشکار بتواند به راحتی اندازه گره ) گره هاي انتهایی دو ـسر با

له بین دو گره حداقل  له بین دو گره را کاهش دهد. فاـص د که فاـص ورتی باـش تفاده از قفل نباید بـص ت خود تنظیم نماید. اـس انتی متر   10را با دـس ـس

یک  ت حداکثر کشـش محاسـبه شـود. رنگ فاصـله بین دو گره کامال از دو گره متمایز باشـد. گره هاي هر طرف باند حداقلاسـت و باید در حال

 سانتیمتر قطر داشته باشند. 
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  : مشخصه هاي باند1شکل 

 
یحات: در همه مسـابقات مواد پیسـت و جاده را نشـان می دهد. داوران اتاق اعالم   مطلوبنمودار فوق حداقل و حداکثر طول قابل مشـاهده و   توـض

 اطمینان الزم را حاصل می نمایند.  6-15-4و  6-15-1قوانین بازرسی الزم را انجام داده و از صحت اندازه حلقه از 

 عدم تبعیت از قوانین تجهیزات  -16-6

ت تبعیت ننماید (منظور فریم هاي ویلچر ـسرعت، ـصندلی پرتاب، پروتز، حلقه و چـشم بند و چنانچه ورزـشکاري از قوانین مربوط به تجهیزا  -1-16-6

 آنگاه از شرکت در مسابقه ماده خود محروم خواهد شد. ماسک چشم می باشند) 

 می دهند. ه ورزشکار کارت زرد نشان در چنین شرایطی سرداور اتاق اعالم (و یا سایر داوران مربوطه) ب

قادر پیش از زمان برنامه ریزي ـشده خروج از اتاق اعالم چنانچه ورزـشکار قادر به انجام تنظیمات الزم براي رعایت موارد قانونی باـشد و یا   -2-16-6

 مسابقه می باشد. مسابقه هیچ  شرکت در(براي مثال باند را از کمیته برگزاري قرض نماید) آنگاه وي مجاز به  باشدمفقوده کسب تجهیزات به 

 ماده اي بدلیل انجام تنظیمات تجهیزات به تاخیر نخواهد افتاد. 

رک  -3-16-6 ابقه ـش تارت مـس کار نمی تواند در اـس ور نماید آنگاه ورزـش کاري در رعایت قوانین قـص کل  چنانچه ورزـش ت نماید و نام وي در نتایج به ـش

DNS   ــکار ــمی ورزش ــئله در نتایج رس ــد. این مس ــود:  قید خواهد ش ــد. (براي مثال اینطور قید می ش ــتناد به قانون مربوطه درج خواهد ش و با اس

DNS+YC 612.2. (  می باشد.  از حق شرکت در سایر ماده هاي مسابقه خود برخوردار  5.5در چنین شرایطی ورزشکار طبق قانون 

کاري   -4-16-6 د. در چنین چنانچه تجهیزات ورزـش ابقه محروم خواهد ـش د آنگاه وي از ـشرکت در آن مـس ابقه ماده بعدي باـش فاقد الزامات قانونی مـس

رداور اتاق اعالم   رایطی ـس ود و در (و یا داور مربوطه دیگر) ـش له کارت قرمز به وي داده می ـش ان می دهد و بالفاـص کار کارت زرد دوم را نـش به ورزـش

 نتیجه ورزشکار از شرکت در مسابقات مواد بعدي مسابقه محروم خواهد شد.  

ـشکار اـستارت زده اـست  همچنین در مواقعی که ورزو  در خـصوص دادن کارت زرد و قرمز توـسط داور مربوطه    6.16در قانون  ـضوابط مندرج    -5-16-6

 اعمال می گردد.   نیز و یا مسابقه را به پایان رسانده است بدلیل نقض قوانین تبعیت از تجهیزات /

 تحت این شرایط و در زمانی که تجهیزات همراه ورزشکار شرایط الزم را طبق قانون ندارد و همچنین براي رعایت قوانین، توصیه توضیحات: 

   دهد.انجام طبق توالی مذکور ارت زرد و قرمز را می شود سرداور اتاق ک
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 ایمنی کاله  -17-6

 T51-54و   T31-44هاي ایمنی کالس کاله

الزامی اسـت. کاله ایمنی داراي یک و مسـابقات سـه چرخه دسـتی  ایمنی در تمامی مسـابقات ویلچررانی پیسـت و جاده   اسـتفاده از کاله  -1-17-6

 باشد. می المللی مورد تأیید برخودار که از استاندارد ایمنی بین استپوشش حفاظتی سخت 

  BSI 6863, EN1078 Snellb-84/90/95  مانند استانداردهاي

برخوردار  6-17-1چنانچه ورزشــکار در بدو ورود به اتاق اعالم الف) کاله بهمراه نداشــته باشــد ب) کاله وي از شــرایط مندرج در قانون    -2-17-6

 اعمال می شود.   6-16نباشد آنگاه قانون 

 ورزشکاري که کاله خود را در این مدت ازورزشکار از زمان خروج از اتاق اعالم تا پایان مسابقه ملزم به پوشیدن کاله می باشد.   -3-17-6

 طبق قانوناز داور اخطار دریافت می نماید. براي دومین تخلف انجام شده در همان مسابقه داور  2-13-5سر بردارد براي مرتبه اول طبق قانون 

   وي را از مسابقه اخراج می نماید.  5-13-2 

آنهم به  کسـب اطمینان از ایمنی همه ورزشـکاران در زمان حضـور آنها در پیسـت اسـت و برداشـتن کاله بطور موقتی  6-17قانون   هدف  -4-17-6

خط اـستارت نیازمند تنظیم مختـصر کاله در پـشت ـشود. براي مثال چنانچه ورزـشکاري در زمان ثابت ماندن  نمی  ورزـشکار  تنبیه   منجر بهدالیل ایمنی 

  ار وي یک تخلف انضباطی محسوب نمی شود.خود باشد، این ک

ثال توـضیحات: بدالیل ایمنی به ورزـشکاران تحت پوـشش این قانون توـصیه می ـشود تا در تمام مدت در ماده پیـست کاله بر ـسر داـشته باـشند (براي م

 حتی پس از اتمام مسابقه)   

 به ورزشکاران : کمک رسانی7قانون 

 ) 144(قانون  

غض ن   ض ئض ٍّ     نق  ق غخ    ل

1. 

a( تواند توسط مسئولین پزشکی منصوب شده از طرف کمیته برگزاري که به وسیله لباس، انجام معاینات/معالجات پزشکی و/یا فیزیوتراپی می

ناخته می وص ـش ود و یا در محلجلیقه یا بازوبند مخـص ابقه انجام ـش وند در محوطه مـس ده خارج از محوطه بـش ط  هاي از پیش تعیین ـش ازي و توـس

حالت،  پرـسنل پزـشکی تایید ـشده نماینده پزـشکی یا نماینده فنی که اختـصاـصا براي این منظور تعیین ـشده اند، انجام گیرد. در هیچ کدام از این دو

وي هر ـشخص دی ور یا کمکی، از ـس ده، تاخیر بیفتد. چنین حـض کار در نوبت تعیین ـش ابقه و یا انجام حرکت ورزـش گري، خواه در نباید در انجام مـس

 شود.    کنند، کمک محسوب میطی مسابقه یا بالفاصله قبل از مسابقه، زمانی که شرکت کنندگان اتاق فراخوان (اتاق اعالم) را ترك می

b(   چنانچه کادر پزـشکی و یا پزـشکی که عـضو کادر پزـشکی رـسمی اـست و داراي بازوبند و عالئم مـشخـصه و جلیقه و ـسایر عالئم خاص اـست

 به خروج ورزشکار از همان ابتداي مسابقه دهد، ورزشکار از دستور تبعیت نموده و از زمین بیرون رود.   تشخیص

شود زیرا طبق قوانین و مقررات زمان برگزاري  توجه: محوطه مسابقه که محدودیت هایی براي حضور اشخاص دارد نیز مشمول این مسئله می

 براي ورود و دسترسی ورزشکاران در حال مسابقه و پرسنل مسئول است.     مسابقه، محوطه مربوطه داراي محدودیت هایی
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ـشود که در ـصورت تکرار، وي از آن مسابقه اخراج خواهد شد.  می اگر ورزـشکاري کمکی برـساند یا دریافت کند، توـسط ـسرداور به او اخطار داده -2

زمان در آن دور به دست آورده براي او منظور نخواهد شد؛ اما نتایجی که در اگر ورزشکاري به این دلیل از بازي اخراج شد، نتایجی که تا آن 

 دور قبلی به دست آورده معتبر خواهد بود.

 شود، امکان اخراج ورزشکار بدون هشدار قبلی وجود دارد. ) شامل آنها میa( 7.3نکته: مواردي که قانون 

 ها مجاز نمی باشد:به ورزشکار تلقی شده و لذا انجام آنبر اساس این قانون، موارد ذیل به عنوان مصادیق کمک -3

a(  به اـستثناء مواردي که در ذیل مجاز ـشمرده ـشده، قدم زدن در مـسابقات توـسط اـشخاـصی که در آن مـسابقه ـشرکت ندارند یا ورزـشکاري

یله   یله هر نوع وـس (د)  7.4فنی. (به جز مواردي که در ذیل قانون  که یک دور جلوتر اـست یا در حال جلو افتادن از دیگران اـست و یا به وـس

 مجاز دانسته شده اند.)

b(   ،به همراه داـشتن یا اـستفاده از دوربین فیلمبرداري، رادیوCD  دـستگاههاي انتقال رادیویی، گوـشی موبایل و یا لوازم مـشابه در محوطه ،

 مسابقه که امکان برقراري ارتباط را دارند. 

 همچنین براي همراه و کمک دوندگان نیز اعمال می شود.  b( 7.3تفاده از اقالم تعیین شده در قانون توجه: بهمراه داشتن و یا اس

c(   یا تجهیزاتی که به اـستفاده کننده منفعتی  فناوريهـستند، اـستفاده از هر نوع  12/6به غیر از اـستفاده از کفش هایی که مطابق با قانون

 ونی به آن دست نیافته باشد. را برسانند که او با استفاده از وسایل قان

d(   ابقه ندارد مت وي در مـس ابقه که در آن زمان ارتباطی با عنوان ـس وي هر یک از اعضـاي حاضـر در مـس ایر حمایتها از ـس راهنمایی نمودن و یا ـس

کند و یا در دو سـرعت  می(براي مثال راهنمایی مربیان؛ نقطه کندن از زمین در ماده پرش به اسـتثناي زمانی که در پرش طول ورزشـکار اشـتباه 

 کنند.)زمان و فاصله را به وي گوشزد می

داوران براي آنها مشخص شده است به ورزشکار کمک نمایند. بویژه    کهبیش از آن بطور شفاف بیان نموده است داوران نباید   7.3dتوضیحات: قانون  

 را اعالم نمایند.  "تماس"تنها در پرش هاي طول باید در زمان پرش خطا محل نباید در مواد پرش در موقعیت یابی به ورزشکاران اطالعات بدهند و 

e(  نمایند.ورزشکاران داراي نقص عضو که در حالت ایستاده مسابقه می دهند و از ویلچر براي ورود به زمین مسابقه استفاده می 

f( ) کار دیگر تادهکمک گرفتن از ورزـش تثناء کمک دادن براي قرار گرفتن در موقعیت ایـس اندن) که براي به جلو به اـس ابقه انجام   کـش کار در مـس ورزـش

     می شود. 

یحات: هر گونه اق تفاده از فنالتوـض کار   اوريم فیزیکی و یا اـس بب برتريدر جهت کمک به ورزـش ابقه گردد وي  که ـس تفاده از  ؛در مـس ت. اـس ممنوع اـس

نج بر روي ویلچر که مجهز به  هر گونه   رعت ـس ب ـس ت. نـص ابقه ممنوع اـس د    GPSابزار ارتباطی در زمین مـس ورتیمی باـش که امکان ارتباطی   در ـص

 رجوع شود.)  b 7.3(به قانون . مجاز استنداشته باشد 

 کنترل می نمایند تا یقین حاصل نمایند هیچ گونه ارتباط رادیویی برقرار نشود.  ورزشکاران راگوش  /داوران اتاق اعالم ویلچر مسابقه و کاله ایمنی 

ید که ته باـش ت. توجه داـش کاران در این رابطه وجود خواهد داـش ی از ورزـش کاران و راهنماي آنها   در هر زمان امکان بازرـس این قانون براي همه ورزـش

به داوران اتاق اعالم توصـیه می شـود براي رعایت مفاد قانونی همواره ورزشـکاران و راهنماي آنها را می شـود.  (دسـتیاران) در زمین مسـابقه اعمال 

 کنترل نمایند. 
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  اـستفاده نمایند و از این ابزار نمایندگان فنی و ـسایر مـسئولین حاـضر در میدان ترجیحا نباید از تلفن همراه، دوربین و ـسایر ابزار مـشابهدر زمین مـسابقه 

 تنها باید براي کار داوري استفاده شود. 

 موارد ذیل کمک به ورزشکار محسوب نمی گردد:-4

a(  برقراري ارتباط میان ورزشکاران و مربیانشان که در محوطه مسابقه حضور ندارند. به منظور تسهیل در برقراري ارتباط و جلوگیري از

 تداخل در جریان مسابقه، مکانی را باید براي مربیان نزدیک به محل برگزاري مسابقات میدانی در نظر گرفته شود. 

 می توانند با ورزشکاران خود در ارتباط باشند.   49.8 شرایط مندرج در قانون رعایت  و سایر افراد به شرط توجه: مربیان 

b  انجام معاینات / معالجات پزشکی و/ یا فیزیوتراپی در محوطه مسابقه که به ورزشکار کمک کند تا در مسابقه شرکت کرده یا به شرکت (

 انجام شود.    7.1تواند در محوطه مسابقه طبق قانون  زشکی و / یا فیزیوتراپی میخود در مسابقه ادامه دهد. انجام چنین معاینات / معالجات پ

c  (مانند بانداژ، نوار، بند، وسایل کمکی، کمک به سیستم تنفس، و غیره) یا وسیله (مانند سمعک   ) استفاده از هرگونه وسایل حفاظت شخصی

و در برخی موارد    به همراه نماینده پزشکی   داور سر  باشد.  مجاز می   اهداف پزشکییا  به منظور محافظت و  یا هر گونه کمکی شنوایی )  

 ).    رجوع نمائیدنیز  5/34و   5/30(به قانون  کالسبند بین المللی از اختیار الزم براي تائید و تصمیم گیري بصورت موردي برخوردار هستند. 

d(  عیین ضربان قلب یا مانیتورهاي میزان سرعت  وسایل شخصی همراه ورزشکاران در خالل یک مسابقه از قبیل دستگاه ت(Speed 

Distance Monitor)    یا سنسورهاي ویژه گام برداشتن(Stride Sensors)  مشروط به این که چنین وسایلی براي ارتباط با هر ،

 فرد دیگري نتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

e تماـشاي تـصاویر دور (هاي) قبلی توـسط ورزشکاران شرکت کننده در مواد میدانی توسط افرادي که در محل مسابقه مستقر نمی باشند و (

نیز مراجعه نمایید). وسیله تصویربرداري (دوربین) یا تصاویر   1/7از طرف ورزشکار اقدام به تهیه آن تصاویر کرده اند. (به بخش توجه قانون  

 ه از آن نباید به داخل محوطه مسابقه آورده شود.   گرفته شد

 f         .کاله، دستکش، کفش، اقالم البسه که در ایستگاههاي رسمی براي ورزشکاران تدارك دیده می شوند ( 

g(  کار جهت وي کمیته برگزاري براي کمک به ورزـش ده از ـس وب ـش ایر افراد منـص تاده دریافت فرم حمایت فیزیکی از داور و یا ـس حفظ موقعیت ایـس

 ورزشکار و یا رساندن وي به مراکز پزشکی

h(   مسابقه اعم از رکورد بدست آمده می باشد. برگزاري الکترونیک و یا ابزار مشابه که نشان دهنده زمان گذشته در خالل پراکنی نور  ابزار  استفاده از 

i(   به   توـسط داور براي نـشان دادن اـستارت مـسابقهاـستفاده از پرچم، ـسیگنال نور و ـسایر ادوات بـصري و یا لمس ورزـشکار ) 17.2توجه قانون قـسمت  

       رجوع نمائید). 

نوایی را درك می جهانیدوومیدانی  پارا  -5 کالت ـش کاران داراي مـش ور آننیازهاي خاص ورزـش ت که حـض ابقات را نماید و به دنبال این اـس ها در مـس

نوا   کاران ناـش هیل نماید. در مواردي که  ورزـش ویق و تـس ابقه باید از اختیار الزم براي انجام  –تـش رکت دارند، نماینده فنی مـس ابقه ـش نابینا در یک مـس

رـسد، برخوردار باـشد. به طور نابینا ـضروري به نظر می-در در این قانون تا آنجایی که براي تـسهیل ـشرکت مؤثر این ورزـشکاران ناـشنواتغییرات مناـسب 

 گونه تغییر در قوانین که باعث نابرتري (نابرابري) براي دیگر ورزشکاران شود، مجاز نخواهد بود.اصولی، هیچ
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نوایی /    توجه: ایل کمک ـش ت خارجی قطعات حلزون گوش که داراي اجزاي انتقال یا دریافت رادیویی هر یک از وـس تفاده از کاـش نوایی با اـس تقویت ـش

 باشد.مجاز نمی b (3-7باشد، در مسابقه براساس قانون (

ف  ی  ئض ٌّ ی ق ل  فگف “ آ ی غض  گل  –ض  ق  ق  گ گ  ق  غ

 ورزشکاران راهنماي خود را انتخاب می کنند.-6

ط  این کار عدم شـناخت راهنما و صـیانت از تاثیر   IPCمنظور از این قانون آن اسـت که براي رعایت خط مشـی ملیت ورزشـکاران  توضـیحات:  توـس

 ورزشکار صورت می گیرد. 

تلقی ـشوند.  باـشد و بنابراین نباید کمک یا قدم زدن در محیط مـسابقه  مجاز می T11-12هاي  اـستفاده از دوندگان راهنما براي ورزـشکاران کالس -7

کاران کالس  ی    T11ورزـش کاران کالس ورزـش ابقات همراه با یک دونده راهنما بدوند. ورزـش توانند به انتخاب خود با یک می T12باید در تمام مـس

 رار دهد.هاي مخصوصی را تهیه کرده و در اختیار آنان قدونده راهنما و یا به تنهایی مسابقه دهند. کمیته برگزاري براي این افراد جلیقه

شود که ورزشکار و دونده کند، در ـصورتی رکورد وي به رـسمیت ـشناخته میبا دونده همراه مـسابقه را ـشروع می T11-12وقتی یک دونده کالس -8

 همراه با تالشی حقیقی، هردو باهم و با رعایت این قوانین و مقررات، مسابقه را به پایان برسانند.  

یحات: چنانچه داور مربوطه   کار / راهنماي ويتوـض د در مورد عملکرد ورزـش اویرآنگاه باید از   در یک ماده مردد باـش ویدئویی کمک بگیرد. چنانچه   تـص

   مسابقه اخراج می شود.  از  8.2تصاویر ویدئویی گویا باشند ورزشکار طبق قانون 

دونده راهنما کمک   تواند ازگیرد. همچنین ورزشـکار میي از طریق حلقه (باند) صـورت میطرز راهنمایی بین ورزشـکار و دونده راهنماي و  -1-9-7

یل حمل و نقل  ـشفاهی دریافت کند. دونده راهنما باید به هنگام دویدن یا (قدم زدن) وظیفه خود را به طور کامل انجام داده و  مجاز به اـستفاده از وـسا

 مکانیکی نمی باشد.

تان واتـصال حلقه تنها بین دـست (ها)    -2-9-7 د.  انگـش کار و همراه وي باـش ایر قـسمت هاي   ورزـش تان، مچ و ـس کار و دونده همراه وي نباید دـس ورزـش

   بدن را طوري بگیرند که سبب کشیدگی بیش از حد باند شود.    

ابقه    -3-9-7 ابقه تا بعد از اتمام مـس ند. دونده و راهنماي وياز ابتداي مـس ته باـش کار  حلقه را بـس تن ورزـش خط  روي  از و راهنماي وي   تا زمان گذـش

 این کار مجاز است. تعویض راهنما باید این حلقه جدا شود و تنها در زمان پایان ن

ــابقه  -4-9-7 ــکار و یا دونده راهنماي وي   ،در هیچ نقطه در حین برگزاري مس ــبب ورزش ــمت میانی باند را نگاه دارند بطوري که س اجازه ندارند قس

 کوتاهی طول باند شود. 

کار و یا دونده راهن  -5-9-7 ابقه اخراج خواهند چنانچه ورزـش کار و دونده همراه وي) از مـس ماي وي از این قانون تخطی نمایند آنگاه هر دو نفر (ورزـش

 شد. 

گاهی اوقات تشخیص جداسازي حلقه بدالیل ایمنی در کلیه مسابقات راهنما تا رسیدن به خط پایان اجازه جدا سازي حلقه از خود را ندارد.  توضیحات:  

چنانچه داور با ـشک و تردید مواجه ـشود؛ براي تـشخیص موـضوع مـسئله را به   IPCقبل از خط پایان امري دـشوار اـست. بنابراین در بازیها و مـسابقات  

 ارجاع می دهد.  photo finishاور ویدئویی و یا داور د
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تن در هر مرحله اي در خالل   -1-10-7 کاران با هدف برتري جـس ورت به جلو راندن ورزـش یدن یا در غیر این ـص دونده راهنما مجاز به هل دادن، کـش

 مسابقات نمی باشد.

2-10-7-  Slingshotting  ــد که در آن دونده راهنما عتکنیکی می ــت) را به طرف جلو پرت باش ــکار اس ــل به ورزش مدا بازوي خود را (که متص

دهد) چنین تکنیکی  دهد) تا باعث کـشاندن تا هل دادن ورزـشکار در جهت دویدنش گردد (او را به ـسمت جلو حرکت میحرکت میکند (به ـسرعت  می

 .باشددر هیچ یک از مراحل در خالل مسابقه مجاز نمی

تواند به ورزشـکار در زمانی که لیز خورده و یا افتاده اسـت کمک کند تا وي سـرپا بایسـتد؛ البته این کمک نباید طوري میراهنماي دونده    -3-10-7

 باشد که سبب برتري جویی وي در مسیر دویدن شود. 

د چنانچه ورزـشکار و یا دونده راهنماي وي از این قانون تخطی نماید آنگاه هر دو نفر (ورزـشکار و دونده همراه وي) از مـسابقه اخراج خواهن  -4-10-7

   شد. 

یحات:  ت  توـض ایر داوران  نمایندگان فنیدر مواد پیـس دن،    و ـس انده ـش کارباید همواره نحوه کـش مت جلو را   هول دادن و نحوه پرتاب بازوي ورزـش به ـس

چنانچه دونده دونده راهنما.  به ـسبکنه   ؛ماده مربوطه حرکت نمایدآن  همـسو با و  اقی بماندب دوماده   و ـسبک  نظاره نمایند. ورزـشکار همواره در حالت

ورزـشکاري که حرکت دـست و یا ـشانه وي غیر طبیعی باـشد به ـشکل  ؛ این مـسئله مد نظر قرار خواهد گرفت و راهنما ـسبک خود را به وي دیکته نماید

دننامتعارف تلقی می گردد.  انده ـش ی نحوه کـش اویر ویدئویی بررـس تفاده از تـص یاري موارد بدون اـس کار  در بـس ت.  ورزـش وار اـس اهده امري دـش پرتاب مـش

ورزـشکار دارد تا یقین نماید در ـسوق دادن ورزـشکار به ـسمت جلو راهنما ـسعی بازوي ورزـشکار به ـسمت جلو در خط پایان معموال آـسان اـست چرا که 

 رسد. می به خط پایان  خودقبل از 

باشــند. اما فقط یک بار تعویض دوندگان راهنما متر یا باالتر، ورزشــکاران مجاز به اســتفاده از دو نفر دونده راهنما می  5000مســابقات  در  -1-11-7

باـشد. این تعویض راهنما بدون هیچ گونه مـشکل و مانعی براي دیگر ورزـشکاران انجام ـشود و فقط در یکی براي هر ورزـشکار در هر مـسابقه مجاز می

  رجوع نمائید).  49-13در مواد پیست و یا در محل تعیین شده در مواد جاده (به قانون  مسیرهاي مستقیم (راست) و به طرف پشت انجام گیرد. از

کار و دونده راهنمایی جایگزین هر دو    -2-11-7 د، ورزـش ته باـش انند تا عباید چنانچه تعویض دوندگان راهنما وجود داـش ابقه را به پایان برـس ملکرد مـس

 ها مورد تأیید قرار گیرد.آن

ها را از قصد تعویض دوندگان راهنما از قبل به سرداور و نماینده فنی اعالم گردد. کادر فنی (داوران) شرایط تعویض را مشخص کرده و آن  -1-12-7

 قبل به ورزشکاران اطالع خواهند داد.

   شود.می اگر تعویض پس از ترتیبات فنی صورت گرفته انجام نگیرد، ورزشکار مربوطه از مسابقه حذف   -2-12-7

یحات:  ت  مربوطه در نماینده فنی توـض ل نماید.  این قوانینکار طبق  انجام  در زمان تعویض راهنما از ـصحت و یا جاده مواد پیـس تعویض  اطمینان حاـص

ــتقیم پیســت  خطوط   ناحیهدر دونده راهنما باید  ــده مس ــودانجام  و یا در مواد جاده در محل از پیش تعیین ش از داوران مربوطه    ؛و در زمان تعویض ش

ابقه پیـستاز  در بیرون  در محل مناـسب دونده راهنما  ـصحت قرارگیري   نماینده د. اطمینان حاـصل نماینو آماده براي تعویض دونده راهنما   / محل مـس

جاري پیسـت تداخل ننماید. و فعالیت هاي  جریان هاي مسـابقهدونده راهنمایی که در تدارك تعویض می باشـد با سـایر یقین نماید که فنی مربوطه  
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ت براي مثال   ت در مواد پیـس ت دونده راهنما  "ریل دوربین"تعویض   منطقهچنانچه در پـش ده اـس نباید بین ریل دوربین و در زمان تعویض  قرار داده ـش

 باشد. حضور داشته تعویض باید در آنجا اجراي موقعیت انتظار قرار گیرد و تنها در زمان حالت در ورزشکار در حال مسابقه 

 / محلی یض دونده راهنماي خود را دارند و همینطور دوري(اـسامی ورزـشکارانی که قـصد تعونماینده فنی مربوطه یک نـسخه از مـشخـصات افرادي که 

نماینده فنی مطمئن ـشود همه تعویض هاي دونده راهنماها طبق در اختیار داـشته باـشد.  قـصد تعویض دارند را  کار در آن انجام ـشود)   که قرار اـست این

به بیرون از محوطه مـسابقه  پس از انجام تعویض، دونده راهنماي تعویض ـشده توـسط نماینده فنی و یا داوطلب حاـضر در محل برنامه انجام می ـشود.  

  هدایت می شود.

براي تـصمیم گیري نهایی گزارش نماید و در آن / داور مـسابقه جاده    د را به داور پیـستم نـشود؛ نماینده فنی موارفرایند فوق انجاچنانچه تعویض طبق  

 ورزشکار تصمیم گیري می شود. و یا عدم اخراج زمان در مورد اخراج 

کاران در کالس-13 ی  برخی از ورزـش رعت (,T12هاي ورزـش ممکن اـست   T61-64و  T42-47و  T31-32   ،T20  ،T35-38 )  مواد دو ـس

تارت ند که تخته اـس ته باـش وص در اختیار نیاز داـش ابقات مدرك الزم را در این خـص ان تنظیم گردد. نماینده فنی مـس تارتر برایـش تیار اـس ط دـس ان توـس ـش

 ها براي نشان دادن نیازهایشان قرار خواهد داد.ورزشکاران و/یا مربیان آن

تواند به یک راهنما اجازه دهد در شــرایط ویژه، به همراه ورزشــکار به قســمت ی: نماینده فنی، در صــورت دریافت درخواســت کتبی کمک، م1توجه  

 استارت رفته و تخته استارت را براي او تنظیم نماید. کمک باید قبل از شروع مسابقه از زمین مسابقه خارج شود. 

ت کتبی: نماینده فنی 2توجه   ورت دریافت درخواـس کار، می تواند به وي در ـص رعت)   T31-32اجازه دهد در کالس هاي   ورزـش از کمک (مواد دو ـس

    کمک باید قبل از شروع مسابقه از زمین مسابقه خارج شود.استفاده نمایند تا ورزشکار به شکل صحیح در خط استارت قرار گیرد. 

تا زمین مسابقه   Call Roomاند به یک کمک اجازه دهد تا ورزشکاران را از  تو، نماینده فنی میT12: براي انتقال ایمن ورزشکاران کالس  3توجه  

 همراهی نماید. کمک باید قبل از شروع مسابقه از زمین مسابقه خارج شود.   

هر گونه درخواـست در این رابطه باید مبتنی بر تکمیل فرم مربوطه از ـسوي ورزـشکار، کمک وي و یا ـسرپرـست تیم (فرم درخواـست کمک توـضیحات:  

چنانچه با نظر موافق نماینده فنی روبرو ـشود آنگاه تحویل ـشوند.   TICدر مـسابقه) باـشد. فرم هاي تکمیل ـشده باید براي اخذ تائیدیه نماینده فنی به  

رپرـست تیم فرم  کار، کمک و یا ـس ود و در نهایت در اتاق اعالم  مربوطه توـسط ورزـش تارت  کمک  به داوران اتاق اعالم داده می ـش همراه وي تا خط اـس

وي را   در مورد تائیدیه فرم مربوطه مردد باشــند فورا باید با نماینده فنی تماس بگیرند و نظرورزشــکار را هدایت می نماید. هرگاه داوران اتاق اعالم  

  داشته باشند. 

   چنانچه در قانون همراه داشتن کمک به ورزشکار را قید نموده باشد آنگاه نیازي به تکمیل فرم مربوطه نیست. 

ی   ئض ٌّ ی ق ل  ن “ ف آ ی غض  ن –ض ف گ غهگ  ق  غ

به  (یک کمک براي یک ورزشــکار در هر ماده). این راهنما    گرفتن را دارا هســتنداجازه کمک    F51-54و  F31-33هاي  ورزشــکاران کالس-14

 خودش را به صندلی پرتاب ببندد.  می نماید تاکمک  ويتا ورزشکار به سالمت به دایره پرتاب منتقل شود و به  ورزشکار و داوران کمک می نماید

 ي خاصیت ارتجاعی) باشد.: بستن به صندلی پرتاب باید با بند یا نواري غیر از جنس االستیکی (دارا1 توجه
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د و در مواقعی که وي 2توجه   ندلی پرتاب باـش کار بر روي ـص کل فیزیکی قادر به انتقال ورزـش تیار وي باید به ـش ورت نیاز به کمک گرفتن، دـس : در ـص

 ی نمی توانند به وي کمک نمایند.  نماینده فن قبلی و یا داوطلبان مستقر در محل و یا سایر افراد بدون اجازهقادر به انجام این کار نباشد داوران 

رجوع نمائید) ، در زمانی که ورزشکار در حال انجام مسابقه نیست، سرداور از   bو    B-3.1.2  a( به بخش    IPCدر مسابقات / بازي هاي توضیحات:  

رك ددستیاران می خواهد تا از محوطه مسابقه خارج شوند و در روي صندلی بنشینند. لحظه اي که ورزشکار آماده مسابقه دادن می شود سرداور با  

رزشکار را می دهد. زمانی که ورزشکار مسابقه خود را به پایان رساند آنگاه دستیار باید اجازه آماده نمودن و  دستیارشرایط براي کمک به ورزشکار به  

   مجددا از محوطه مسابقه خارج شود.  

چنانچه ورزشکاري در کالس متفاوت نیاز به کمک مجاز است.    F51-54و    F31-33شایان ذکر است استفاده از کمک تنها براي کالس هاي  

تنها با مجوز نماینده کمک استفاده از ساعت قبل از شروع مسابقه تحویل نماینده فنی بدهد.   24فرم مربوطه را تکمیل و حداقل داشته باشد آنگاه باید 

 فنی مجاز است.  

 مسئول این کار هستند.  با اخذ تائیدیه)ورزشکاران بر روي صندلی پرتاب نیستند. ورزشکاران و یا کمک هاي آنها ( قراردادنداوران مسئول 

و براي جلوگیري از ازدحام افراد در محوطه مسابقه به یکی از داوطلبان حاضر در محل مسابقه و یا داور  در برخی اوقات نماینده فنی با صالحدید خود 

 فنی اجازه کمک نمودن به ورزشکار را می دهد.  

ویلچر روزانه بروي صندلی پرتاب و یا بالعکس آن را ندارند.   از روي   به ورزشکار  اجازه کمک کردن  مسابقه  داوران فنی و یا داوطلبان حاضر در محل

 و بر حسب درخواست مطرح شده انجام می شود.   کمک تنها توسط کمک هاي مورد تائید نماینده فنی هرگونه

ابقه خارج  -15 تورامی  این فرد کمکی پس از انجام این وظایف از محوطه مـس ابقه از دـس ور در محوطه مـس ود و در زمان حـض ابقات ـش ئولین مـس ت مـس

 تبعیت نماید.

کاران کالس-16 یر پرتاب نیزه بیاورد. فرد کمکی مییک کمک می F11-12هاي براي ورزـش کاران را به داخل دایره پرتاب یا مـس تواند  تواند ورزـش

از  ورزشــکار را در جهت یابی در داخل دایره پرتاب یا مســیر پرتاب نیزه قبل از شــروع هر حرکت پرتاب یا پرش، راهنمایی و کمک نماید. کمک قبل

نماید. جهت یابی از طریق راهنمایی صوتی (شنیداري) در قبل، در خالل و بعد از هر تالش    می ر حرکت را تركشروع هر حرکت، دایره پرتاب یا مسی

توانند از محل دایره پرتاب یا مسیر پرتاب باـشد. ورزـشکاران تنها بعد از این که داوران معتبر بودن یا نبودن یک حرکت را مشخص کردند، میمجاز می

 وند.نیزه، راهنمایی (کمک) ش

دهد، در یک موقعیت ناامن و توجه: اگر داور مـسئول یک مـسابقه اعالم نماید که یک فرد راهنمایی که جهت یابی ـشنیداري را براي ورزـشکار ارائه می

 خطرناك قرار دارد، در این صورت این داور حق درخواست از فرد راهنما براي جابجایی از این محل را دارد.

باـشد. اما هیچ گونه تغییر بـصري ، کمک ـشنیداري در خالل مواد پرش طول، پرش ـسه گام و پرش ارتفاع مجاز میT11براي ورزـشکاران کالس  -17

کوت کامل را رعایت  ود ـس ت ـش اگران درخواـس ود، از تماـش تفاده ـش نیداري اـس د. در موادي که از کمک ـش (دیداري) در امکانات موجود مجاز نمی باـش

 نمایند.

شود، نباید از نظر زمانبندي، با دیگر ها از کمک شنیداري استفاده میجه: در صورت امکان، براي حصول اطمینان از رعایت سکوت، موادي که در آنتو

     مواد دو همزمان باشد.
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در  ضر در استادیوم کمتر می باشد.  اغلب این مواد در ابتداي جلسه مسابقه برنامه ریزي می شوند چرا که در آن زمان تعداد تماشاچیان حاتوضیحات:  

اید این زمان الزم است که مسئول اعالم کننده رشته هاي مختلف ورزشی اعم از گوینده استادیوم به دقت مسابقه را رصد نماید و بصورتی عمل نم

 سبب بر هم زدن تمرکز ورزشکاران و کمک هاي آنها در حین برگزاري مسابقه نشود.  که 

 توانند به وسیله دو نفر تا داخل زمین بازي همراهی شوند تا این دو نفر:می T11هاي ورزشی در خالل مواد پرش، ورزشکاران در کالس-18

a  به عنوان یک اعالم کننده ((Caller) ــه  جهت ارائه جهت ــنیداري در خالل خیز اولیه براي پرش ارتفاع، پرش طول و پرش س یابی ش

 یاگام عمل نمایند و/

bگیري ورزشکار در باند حرکت قبل از هر پرش، به عنوان یک راهنما به او کمک نمایند.   ) درجاي 

ــنیداري قبل، در خالل و بعد از هر تالش مجاز می: ارائه جهت1نکته   ــکاران تنها بعد از این که داوران معتبر بودن یا نبودن یک یابی ش ــد. ورزش باش

 ه جاي ارائه جهت یابی شنیداري، راهنمایی (کمک) شوند.توانند بحرکت را مشخص کردند، می

کمک ها در جلو و یا پشت محوطه فرود می ایستند    گام در کنار و یا پشت محوطه دورخیز قرار می گیرند.  3کمک ها در ماده پرش طول و  :  2نکته  

 در محدوده پرش (خط کشی شده) و یا فرود بایستند.  ولی نباید 

      همینطور در پشت سر ورزشکار نیز قرار نگیرند. : کمک ها نباید در موقعیتی بایستند که سبب مسدود نمودن دید داوران شود و 3نکته 

ورزشکاران و کمک هاي آنها نمی توانند بطور فیزیکی تا زمان اشاره سرداور همدیگر را لمس نمایند. این کار به طور معمول پس از انجام توضیحات: 

سرداور پرچم که در آن زمان  انجام می شود  روي تشک پس از فرود بر و در زمان خروج از دایره پرتاب، دورخیز، محل فرود و یا در ماده پرش مسابقه 

 بلند نموده باشد.   حرکت سفید را به نشانه صحیح بودن 

خالل مواد میدانی (از قبیل استفاده از رنگ، گچ کشی، پاشیدن  ، تغییر بصري (دیداري) در امکانات موجود در T/F12براي ورزشکاران کالس -19

 توان از عالئم شنیداري استفاده کرد.باشد . همچنین می پودر، گذاشتن مخروط، پرچم و .....) بنا به صالحدید نماینده فنی مجاز می 

کننده براي مواد پرش  و به عنوان یک کمک و/یا اعالم تواند ورزشکار را به داخل زمین مسابقه همراهی نمایدفقط یک نفر می T12در کالس -20

 را رعایت نماید.   7.18کمک باید قانون   و پرتاب عمل نماید.

نجام دهند. اگر داور مسئول آن مسابقه  ا را  7 -20 تا 7-14در مواد میدانی، افراد کمکی نباید اقداماتی به غیر از موارد مشخص شده در قوانین -21

ک کمک این قوانین را نقض کرده (یعنی در محیط مسابقه به راهنمایی ورزشکار مبادرت نماید)، ورزشکار و کمک همراه وي باید  تشخیص دهد که ی

 گردد.از آن مسابقه حذف می  7.2ها اعالم شود که در صورت تکرار، ورزشکار براساس قانون از سوي سرداور اخطار بگیرند و به آن 

 ها در نظر بگیرد. اي را براي ورزشکاران و کمکهاي آني نشستن جداگانه هاتوجه: کمیته برگزاري محل

ممکن است نیاز داشته باشند که  قبل از مسابقه، عالئم   T/F20و  T/F35-38 ،T/F42-47هاي ورزشی برخی از ورزشکاران در کالس -22

هاي استارت، برایشان تنظیم گردد. در این موارد، قبل از مسابقه، این عالئم با کمک داور  باند حرکتشان در یک فاصله از قبل تنظیم شده از تخته 

فنی به این دسته از ورزشکاران و یا مربیشان مدرکی را ارائه خواهد نمود   زمین انجام خواهد شد. این مورد در ماده نیزه نیز اعمال خواهد شد.  نماینده

 که به وسیله آن نیازهاي خود را اعالم نمایند. 
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یحات:  وي توـض ت از ـس ئولین کمیته ملی پارالمپیک مربوطه تکمیل یک فرم درخواـس ود و در آن الزامات نحوه همکاري با نماینده فنی قید می  مـس ـش

 تصـمیماین گیرد. می موافقت می نماید لیکن این کار توسـط داور میدان صـورت  با در اختیار گذاشـتن کمک براي ورزشـکار   فنینماینده  شـود.  می 

 توسط نماینده فنی از آن جهت گرفته خواهد شد که از ازدحام افراد غیر ضروري در محل مسابقه جلوگیري شود. 

 استفاده از حیوانات براي راهنمایی ورزشکار

 در محوطه مسابقه استفاده از حیوانات براي راهنمایی ممنوع است. -23

   محرومیتاعمال : 8قانون 

 )145(قانون 

ل “ص أ ٌّ غ     ی ک   ف فه ق ن (ص ف سق فه ق ٌّ ص  ن  گج 2“گعهظ  .1 3 1ق  5. 7 .5 ( 

 شود. می  در نتایج رسمی به قانونی که از آن تخطی شده اشاره آنگاه اگر ورزشکاري به دلیل تخطی از قانون از شرکت در ماده اي محروم شود  -۱

شد. اما  چنانچه ورزشکاري از مسابقه اخراج شود، نتایج به دست آمده در آن ماده و در آن راند (دور) که از آن اخراج شده، براي او منظور نخواهد 

   گردد. مسابقه  آن يهادیگر ماده شرکت در  از ورزشکار  سبب محرومیتنتایج راند قبلی او معتبر است. محرومیت از یک ماده نمی تواند  

ل  “ص أ ٌّ غ     ی ک  قف ف ش ص 2ث” .1 3 ف ( 5. پقه غ قف ل ف ش ص 1ث” 7 .5( 

اگر به ورزشکاري براي بار دوم در یک   آن مسابقه محروم خواهد شد. انجام از مسابقه اخراج شود از ادامه  2.13.5اگر ورزشکاري طبق قانون -2

وت) به  مسابقه براي حرکت غیر ورزشی و نامناسب اخطار داده شود، از ادامه آن مسابقه محروم خواهد شد. اگر اخطار دوم در یک مسابقه دیگر (متفا

زمان اخراج به دست آورده معتبر نمی باشد. اما نتایج شود. نتایجی که ورزشکار در همان دور مسابقه تا او داده شده، او فقط از مسابقه دوم محروم می

تواند ورزشکار را در معرض احتمال محرومیت توسط سرداور از  باشد. اخراج از یک مسابقه میراند قبلی همان مسابقه و دیگر مسابقات قبلی معتبر می

امدادي و سایر موادي که بطور همزمان در آن شرکت نموده است؛   دهد (این مسئله شامل موادقرار  نیز شرکت در تمامی دیگر مواد در آن مسابقات 

 شود.) نیز می 

تیم امدادي از مسابقه اي اخراج شود؛ آنگاه اجازه شرکت در ماده مربوطه را ندارند. رکورد بدست آمده در    2.13.5طبق قانون در صورتی که -3

ه سبب نمی گردد که ورزشکار / تیم امدادي از شرکت در سایر مواد دیگر محروم  راندهاي قبلی همچنان معتبر می باشند. این محرومیت اعمال شد

 شوند (این مسئله سایر موادي که ورزشکار بطور همزمان در آنها شرکت می نماید را نیز در بر می گیرد).  

     دهد.  گزارش می  چنانچه تخلف ورزشکار جدي باشد؛ آنگاه مدیر مسابقه به منظور اعمال اقدامات انضباطی-4

ورزشکاران در محوطه مسابقه و تمرین ممنوع است. تخلف از این قانون منجر به اخراج ورزشکار  همراه بهداشتی  در لوازمشده  جمعریختن ادرار -5

 از مسابقه خواهد شد.  

 احراز صالحیت –: رقابت در خارج از کالس ورزشی 9قانون 

ابه ورزشـی خود به رقابت و اصـول کلی کالسـبندي، ورزشـکاران عموما در مقابل ورزشـکاران هم کالس مشـ  IPCمطابق با آیین نامه کالسـبندي  

 بپردازند. 
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ثبت نام مسابقات، کسب سهمیه و   بستهاطالعات تکمیلی در آنگاه  توانند در یک ماده مسابقه شرکت نمایند؛ بورزشکاران کالس هاي مختلف   چنانچه

 شرایط مورد نیاز براي مسابقات مورد تائید قید خواهند شد.  

ابقات / بازي هاي  بندي مندرج در   B-3.1.2 a /b( به بخش    IPCدر مـس وال طبق جدول کالـس ی اـص رجوع نمائید) گروه بندي کالس هاي ورزـش

 می باشد.  2ضمیمه 

ود و پس از این قانون   می اجرا نمی ـش ابقات رـس ورتی جهانیقوانین و مقررات جدید پارا دوومیدانی  این  تدوین در مـس د بـص رایط   اجرا خواهد ـش که ـش

 الزم پیش از تاریخ تصویب این آئین نامه رعایت شده باشد. 

  رتبه ها استفادهجهت مشخص کردن  Razaسیستم امتیازي از پردازند، در مواد میدانی که بیش از یک کالس ورزشی باهم به رقابت می

ود آیا این ماده یک خص ـش ط کمیته برگزاري و نماینده فنی مـش ود. (همچنین توـس ی  " می ـش ی ادغامی"یا یک  و "انفراديماده کالـس   "ماده کالـس

هردو  501/1000و  499/1000ـشوند. مثالً اعداد می گردـشود، اعداد داراي اعـشار به ـصورت نزولی اـستفاده می  Razaاـست). وقتی از ـسیـستم نمرات  

 گیرند. ر میشوند. فقط در صورت تساوي اعداد بعد از اعشار مورد استفاده قرامنظور می 1000عدد 

را مجاز اعالم    2کالسبندي مندرج در ضمیمه جدول  فاقدهاي ورزشی  تواند گروه بندي کالسمی جهانی  پارا دوومیدانی در شرایط استثنایی و محدود،

 نماید. 

یحات:  ی توـض بندي در ارتباط با کالس هاي ورزـش ده در قوانین و مقررات کالـس ماره  T61-64تغییرات اعمال ـش میمه ـش بندي ـض  2در جدول کالـس

 آمده است. 

 گیرياندازهبررسی و : 10قانون 

 )148قانون (

توسط فرد مسئول با اندازه هاي ارائه شده تولیدي در مدارك   11.2و قانون    3صحت نشان گذاري و چیدمان تجهیزات ورزشکاران طبق قانون  -1

شود. وي اختیار تام براي دسترسی به همه مکان هاي استادیوم را داشته باشد و آخرین گزارشات مربوط به اندازه گیري ها می  اجناس کاالي کنترل  

 در اختیار وي قرار داده شود.   

ها با یک نوار یا میله فوالدي گیريتمام اندازه)    a/b  B-3.1.2  (بخش   IPCمسابقات تحت پوشش  و    IPCهاي    در مواد پیست و میدانی بازي-2

ها گیري استفاده شده در یک مسابقه، از سوي یک مرجع اندازهشود. دقت هر وسیله اندازه می گیري علمی انجام مدرج مورد تایید یا یک دستگاه اندازه

 المللی انجام شده است. ها بر اساس استانداردهاي ملی و بینگیريه و اوزان ملی تایید شود که این انداز

 ). رجوع شود a/b  B-3.1.2توان از نوارهاي فایبرگالس نیز استفاده کرد (به قانون می IPC و بازي هاي به غیر از مسابقات

 مراجعه نمایید.  51.19aتوجه: در رابطه با قبول رکوردهاي جهانی و/یا منطقه اي به فصل 

 نوار یا میله فوالدي مدرج انجام توضیحات: شایان ذکر است هرگاه تجهیزات الکترونیک اندازه گیري بدرستی کار نکنند کلیه اندازه گیري ها با 

 می شود.  
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 : معتبر بودن نتایج 11قانون 

 )149(قانون 

ابقه مورد تایید -1 کار زمانی معتبر خواهد بود که در خالل یک مـس وي ورزـش ت آمده از ـس د.   جهانیدوومیدانی پارا نتایج به دـس ت آمده باـش (به به دـس

 رجوع شود). B-3.1.2قانون 

(مانند میادین  ارج از اسـتادیوممواد مختلف دوومیدانی بطور معمول در داخل اسـتادیوم و یا مکان هاي مرسـوم برگزاري مسـابقات دوومیدانی در خ-2

حفظ  شــهر و در کنار ســاحل دریا) ثبت و نتایج آنها ثبت می شــود؛ البته در محل هاي موقتی چند منظوره داخل یک اســتادیوم دیگر نیز می توان با 

 شرایط زیر مواد دوومیدانی را برگزار نمود:

a بخش : سازمان مربوطه مندرج درB-3  داده باشد.مجوز آن ماده را 

b.مسئولین فنی محلی براي نظارت و داوري ماده منصوب شده باشند : 

c.در صورت امکان؛ تجهیزات و وسایل مورد استفاده با قوانین تطابق الزم را داشته باشند : 

d شود.  برگزار می 10: ماده در محل برگزاري مسابقات همراه با تبعیت از قوانین و طبق بررسی صورت گرفته طبق ماده 

ابقه طبق قانون   یحات: زمانی که یک مـس ود  11.2توـض ی ،در بیش از یک روز برگزار می ـش ابقات انجام    بررـس ایر موارد می در روز اول مـس ود. در ـس ـش

رایط کار   بازرـسیچنانچه مـسئول   گزاري اولین روز قبل از بر 2نیازي به انجام بررـسی مجدد نیـست. انجام این کار گاهی آنگاه  یقین حاـصل نمایداز ـش

 ماده انجام می شود. مسابقه 

 : ضبط ویدئویی12قانون 

 )150(قانون 

نمائید.) یک ضــبط ویدئویی رســمی از کلیه  رجوع a/b B-3.1.2  بخشو ســایر مســابقات (به   IPC / بازي هاي در صــورت امکان در مســابقات

بط ویدئویی می ود. این ـض ابقات بنا به نظر نمایندگان فنی انجام ـش ت آمدهتواند ـصحت  مـس اعم از قوانین و و هرگونه تخلف از قوانین   رکوردهاي بدـس

 را نشان دهد. جهانیمقررات کالسبندي پارا دوومیدانی 

اب  یحات: انتـص ابقاتداور ویدئویی  توـض ابقات   در مـس اویر ویدئويبر جنبه هاي عملی مـس اویر را   که تـص ود و قابلیت پخش مجدد تـص بط می ـش آن ـض

دویدن اطراف  بطور خودکار عمل می نماید (براي مثال اسـتارت،   دوداور ویدئویی در مواد به طور قابل مالحظه اي تاثیر بسـزایی خواهد داشـت.   دارد

ــد کردنخط دور منحنی، تن ــکار در مواد امدادي).  ه زدن و س ــدن، تبادل ورزش چنانچه تعداد دوربین ها و تجهیزات دیگران، زود از خط خود خارج ش

در صورتیکه داور  در داخل میدان مسابقه ووظیفه مـشابه دیگري نیز داـشته باـشد؛ لیکن براي ـضبط تـصاویر ـسایر مواد میدانی کافی باـشد؛ وي می تواند  

؛ ســرداور ویدئویی مســابقات را در یک و یا چند مونیتور در اتاق ضــبط دودر مواد نماید.  مورد پیش آمدهاســت بررســی بیشــتر براي یک میدان درخو

اس پس بر اـس اهده می نماید و ـس اهدات  مـش ابقه   خود مـش ر در محوطه مـس اهدات کمک داور حاـض اس مـش ئلهو یا بر اـس تفاده از   مـس پیش آمده را با اـس

 چنانچه مشخص شود که تخلف از قوانین صورت گرفته است؛ آنگاه وي تصمیم الزم را اتخاذ  بازبینی می نماید. ویدئویی سیستم پخش مجدد 

در مورد و یا داور کناري پیست ارجاع می دهد. چنانچه کمک داور  photo finishو سرداور  پیستبررسی بیشتر به داور می نماید و مسئله را براي  

ئله توـسط داور ویدئویی کنترل و تـصمیم نتخلفی مردد باـش ود. در ادامه از تـصاویر ویدئویی گرفته ـشده براي بررـسی  د؛ آنگاه این مـس مورد نظر اتخاذ ـش
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و اسـتفاده از این  می آورند  . البته شـرکت هاي معتبر خدمات متنوعی را براي مسـابقات فراهماعتراضـات و درخواسـت تجدید نظر اسـتفاده می شـود

 می شود. ین گزینه ها استفاده از یکی از ا در هر حالامکانات با نظر کمیته برگزاري خواهد بود. 

 : امتیازدهی13قانون 

 )151(قانون 

ابقه اي که نتیجه بر مبناي ترتیب امتیازات تعیین می کاران و فرمدر مـس الحیت ثبت نام ورزـش ناد ـص ود، روش امتیاز دادن باید در اـس هاي ورودي از ـش

 قبل گفته شده باشد.    

 

 مواد دو -3قسمت 

 الزامات ویلچر: شرایط و 14قانون 

 )T51-54و  T32-34هاي ورزشی (کالس

 شرایط کلی ویلچر   -۱

a( ابقات می پارا دوومیدانی جهانی در مـس ل  رـس ود.) ویلچر باید داراي دو چرخ بزرگ در عقب و  a/b  B-3.1.2ویلچر (به فـص رجوع ـش

 حداقل یک و یا دو چرخ کوچک در جلو باشد. 

b(  باشند. می همه ویلچرها براي رعایت حفظ ایمنی داراي ترمز 

c( هاي مکانیکی براي راندن ویلچر مجاز نمی باشد.ها یا دستهاستفاده از دنده 

d(  داخل پیست یا مسابقات جاده اي مجاز نمی باشد.استفاده از آینه در در مسابقات ویلچررانی 

e(   هاي دستی قادر به چرخاندن چرخ (هاي) جلو با دست به سمت چپ و راست باشد. فقط استفاده از فرمان خوددر تمامی مسابقات، ورزشکار

 باشد.و مکانیکی مجاز می

f(  ارتقاء سـطح آیرودینامیکی ورزشـکار بر روي ویلچر مجاز اسـتفاده از هرگونه قطعات براي کاسـتن مقاومت هوا و طراحی شـده جهت

 نمی باشد.

g(  بب یله ـس د (قابلیت ارتجاعی) تا بدین وـس ازي انرژي باـش هیچ یک از بخش هاي ویلچر و یا متعلقات آن نباید داراي امکان ذخیره ـس

  افزایش عملکرد ورزشکار گردد. 

h(  7.4لوازم جانبی ویلچر / همراه ورزشکار باید از قانون d  .تبعیت نمایند و نباید امکان ارتباط با سایرین را داشته باشد 

با قابلیت انجام کار  مجاز است و در غیر اینصورت استفاده از آنها  مخابراتی  نجهیزات اـستفاده از  و نماینده فنی جهانیپارا دوومیدانی تنها با تائید    توجه:

 است.  ممنوع IPCرسانه اي در مسابقات تحت پوشش دوومیدانی 

 ویلچر. تنهشرایط  -۲

a( یعنی صفحه عمودي لبه پشتی و چرخهیچ یک از قسمت) شود) نباید ها که شامل محل نشستن هم میهاي تنه اصلی ویلچر 

  ).A(همانند شکل  باشد.طوقه ها  اریبصفحه بیرون تر از توپی چرخ جلو قرار گیرد و پهن تر (عریض تر) از قسمت 
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 کنترل خواهند نمود تا یقین حاصل شود هیچ قطعه اي به صفحه اریب طوقه ها متصل نشده است. : داوران اتاق اعالم ویلچر ها را توضیحات

 هاي (الستیک هاي) چرخ عقب بیرون زده باشد. هاي ویلچر نباید از پشت صفحه عمودي لبه عقبی تایرهیچ یک از قسمت

b(  سانتیمتر باشد.  50حداکثر ارتفاع بدنه اصلی ویلچر از سطح زمین 

c(   .به منظور رعایت موارد ایمنی، جنس سازه تنه ویلچر از استحکام کافی برخوردار باشد 

d(  .براي حفظ موقعیت نشستن، تنه ویلچر داراي نشیمنگاه باشد 

e( 14.2نون استفاده از طلق روي چرخ براي حفظ دست ورزشکار از چرخ ها طبق قاa   .مجاز است   

 الزامات چرخ و دسته طوقه چرخ. -۳

a(  می باشد. سانتی متر  70حداکثر قطر چرخ بزرگ شامل الستیک باد شده 

b(  باشد. میسانتیمتر  50حداکثر قطر چرخ کوچک شامل الستیک باد شده 

c( جهت راندن ویلچر به طرف فقط یک دسته (طوقه) صاف، گرد براي هر یک از چرخ) باشد. جلو) مجاز میهاي بزرگ 

  .دارندنیاز یک دست به ویلچر اعمال می شود که براي راندن  براي افرادي این قانون  :1توجه 

تغییر در آن مجاز   ،براي ورزـشکارانی که در زمان فـشار به دـست، توان ثابت نگهداـشتن مچ خود را ندارند  T32/33/51/52هاي    : در کالس2توجه  

ها با هم ترکیب و سـبب سـرعت چرخ شـود. سـایر تغییراتی که منجر به نقض مفاد کلی  ها یا دسـته طوقه چرخهل دادن چرخ  تا بدین ترتیب  اسـت؛

 شود، مجاز نیست. می 14.3قانون

 .ها یا دسته طوقه چرخ ها، هیچ یک از قسمتهاي بدن ورزشکار با بند بسته شده باشدنباید براي هل دادن چرخ :3توجه 

تفاده از اندا : 4توجه   ت به جلو برانند. اـس رعت تنها می توانند ویلچر خود را با هل دادن و با نیروي دـس ابقه ویلچر ـس کاران حاضـر در مـس م  کلیه ورزـش

 ممنوع است.  زدن ا هر نوع پروتز براي لمس زمین براي حفظ ثبات و همچنین استارت تحتانی مانند پاها و ی

از ویلچرها در اتاق اعالم اندازه گیري و بازرـسی می ـشوند و به محض بازرـسی و پیش از ـشروع مـسابقه نباید از محوطه مـسابقه خارج ـشوند. پیش  -۴

 شروع مسابقه داور پیست و یا سایر داوران می توانند ویلچرها را بررسی نمایند. 

کار  -5 رایط فوق الذکر ملزم به رعایت ورزـش الحات در) ویلچر خود می  در مورد ویلچرـش کار در حال تنظیم کردن (انجام اـص د. در زمانی که ورزـش باـش

چنانچه ورزـشکاري از این قوانین قـصور نماید ورزـشکار اجازه ـشرکت در مـسابقه را نخواهد داـشت و   باـشد، هیچ مـسابقه اي نباید به تاخیر بیفتد.میخود 

   درج خواهد شد. "DNS"نام وي حرف اختصاري در جلوي  6.16طبق قانون 
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توانند آن ورزشـکار را از آن مسـابقه کند باعث خطر بشـود، میاگر نمایندگان فنی معتقد باشـند یک ویلچر و/ یا ورزشـکاري که از آن اسـتفاده می-6

 اخراج کنند.

دنی  توجه: براي رعایت اـصول ایمنی، ورزـشکاران باید عـضو (اعـضاي) قـسمت پائین بدن خود را محـصور نمایند تا بر روي زمین نیافتد و ـسبب ـصدمه ب

 نشود.  

 د.  ورزشکار در مسابقات شوشایان ذکر است نباید هیچ وسیله اي بر روي ویلچر کاربري ارتباطی داشته باشد و سبب برتري جویی توضیحات: 

زیهاي ویلچرها در اتاق اعالم اندازه گیري و بازرسی می شوند؛ هر چند در مسابقات بزرگ مانند مسابقات قهرمانی جهان، بازیهاي پارالمپیک و با

 شود.  تبعیت از قوانین تبلیغاتی آنها در مسابقات کنترل میمنطقه اي براي تائید ویلچرهاي سرعت یک کنترل قبل از مسابقه انجام می شود و  

 جاري است.  قوانین تبعیت از الزامات  نآنچه که در زمان کنترل انجام می شود میزا

 .  هستنداین دو اندازه از اهمیت بسزایی برخوردار سانتی متري براي سنجش استفاده شود چرا که  70،   50 برچسبتوصیه می شود از یک 

به موازات چرخ اندازه گیري انجام می شود.  اندازه گیري بر روي زمین کنار چرخ اندازه می گیرند و در انتهاي برچسب  "0"قطر ویلچر را با درج عدد 

د،  نچنانچه تایرها باد نداشته باشسانتی متر است.    70بزرگتر حداکثر  (هاي) سانتی متر است در حالی که قطر چرخ 50قطر چرخ کوچکتر حداکثر 

 هر ماده دوباره کنترل  مسابقه توجه داشته باشند که ویلچر مجددا در اتاق اعالم قبل از آغاز    کارانمربیان و ورزشمجددا کنترل می شوند ولی 

 می شود.  

   از همان برچسب اندازه گیري مجددا براي اندازه گیري حداکثر ارتفاع از سطح زمین تا انتهاي ویلچر استفاده می کنند و اندازه آن حداکثر

 سانتی متر می باشد.   50

جلوتر بیاید. بهترین روش محاسبه نباید از عقب و جلوي چرخ ها ویلچر مشکلی داشته باشد؛ اما هیچ یک از قسمتهاي هر چند طول کلی ویلچر نباید 

؛ آنگاه به دیوار بچسبدجلوتر از نشیمنگاه دیوار قرار می دهند؛ چنانچه تایرها  بهویلچر را پشت  بدین ترتیب که قرار دادن چرخ در کنار دیوار است. 

   مورد تائید است. 

 باشد و بتوان با آن دور زد که البته این موارد از قبل کنترل می شوند.   صندلی باید حائز شرایط دیگر نیز باشد؛ داراي سیستم ترمز

     ه استثناء خود ورزشکار. البته ب ؛نیستبا دیگران  ارتباطی ابزار یقین نمایند ویلچر مسابقه داراي   14.1hداوران اتاق اعالم باید طبق قانون 

 شده است یا خیر؛ مجددا باید همراه با ورزشکار در اتاق اعالم کنترل شود.   اولیه بدون توجه به اینکه ویلچر قبال کنترل

 الزامات کنترل آنها در اتاق اعالم را نیز بدانند.   کنترل اولیه ویلچرها کامال آشنا باشند وقانون الزم بذکر است نمایندگان فنی با 
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 تنه ویلچر سرعت   کلی الزامات

 ) T31-32(کالس هاي 

 الزامات کلی تنه ویلچر سرعت:  -۷

a(  به بخش  جهانیدوومیدانی پارا  رسمیدر کلیه مسابقات)B-3.1.2  فرمانصفحه محافظ زین پشتی،رجوع نمائید) تنه ویلچر سرعت داراي ،  ،

 . باشد چرخ در جلو 1چرخ در عقب و  2

b( ن، کلیه تنه هاي ویلچر سرعت داراي سیستم ترمز باشند.  ابه منظور حفظ ایمنی ورزشکار 

c(   .استفاده از اهرم هاي مکانیکی براي به جلو راندن ویلچر سرعت ممنوع است 

d( .استفاده از آینه در مواد ویلچر سرعت ممنوع است 

e(  استفاده از فرمان مجاز  دور زدن به سمت چپ و راست باشد. تنها استفاده از یک دست براي قادر به با چرخ جلو در کلیه مسابقات ورزشکار

 است.  

f(  حفاظ روي پا و یا وسایل مشابه به منظور بهبود حالت آیرودینامیکی ورزشکار ممنوع است.  استفاده از 

g(  براي مثال حالت ارتجاعی داشته  براي بهبود عملکرد ورزشکار  هیچ یک از قسمت هاي ویلچر سرعت نباید) داراي خاصیت ذخیره انرژي باشد

       باشد) 

h(  از قانونکلیه ادوات متصل به تنه ویلچر سرعت باید d 7.4    تابعیت نماید و نباید از قابلیت ارتباطی با سایرین (به استثناء خود ورزشکار) برخوردار

     باشد. 

تفاده از  جهانیدوومیدانی  پارا توجه: تنها با تائید   تفاده از آنها با قابلیت انجام تو نماینده فنی اـس ت و در غیر اینصـورت اـس جهیزات مخابراتی مجاز اـس

 ممنوع است.  جهانیدوومیدانی پارا  رسمیکار رسانه اي در مسابقات 

 .سرعت ویلچر تنه الزامات -۸

a( یعنی صفحه عمودي لبه پشتی و چرخهیچ یک از قسمت) نباید شودها که شامل محل نشستن هم میهاي تنه اصلی ویلچر ( 

مت داخلی توپی متبیرون تر از توپی چرخ جلو قرار گیرد و پهن تر (عریض تر) از قـس د. هیچ یک از قـس هاي هاي دو چرخ عقب باـش

 هاي (الستیک هاي) چرخ عقب بیرون زده باشد.ویلچر نباید از پشت صفحه عمودي لبه عقبی تایر

b(  باشد. سانتیمتر  95و حداکثر عرض آن بهمراه دو چرخ ها سانتیمتر  200حداکثر ارتفاع بدنه اصلی ویلچر از سطح زمین 

c(   .به منظور رعایت موارد ایمنی، جنس سازه تنه ویلچر از استحکام کافی برخوردار باشد 

d(  .براي حفظ موقعیت نشستن، تنه ویلچر داراي نشیمنگاه باشد 

e( ت باشد. پایه نیز بصورتی باشد که با پایه هاي ویلچر سرعتی مرسوم متفاو   

f(  .به منظور حفظ ثبات ورزشکار، ساختار تنه بصورتی باشد که شکل محافظتی داشته باشد 

پـشتی با یک کمربند و یا بریس بـسته می ـشود تا بر روي زمین نیفتد و از هر گونه آـسیب جلوگیري ـشود. براي حفظ ایمنی، ورزـشکار با ـصفحه  توجه:  

 دست ها نیز با کمربند به فرمان متصل می شوند. 
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 الزامات چرخ: -۹

a(  باشد. میسانتی متر  72حداکثر قطر چرخ بزرگ شامل الستیک باد شده 

b( باشد. هاي بزرگ (جهت راندن ویلچر به طرف جلو) مجاز میفقط یک دسته (طوقه) صاف، گرد براي هر یک از چرخ 

 انجام می شود.  14.6و  14.4تنه ویلچر سرعت طبق قانون فرایند اندازه گیري و بازرسی  -۱۰

زمان بازرـسی تنه ویلچر ـسرعت هیچ ماده اي نباید در ورزـشکار می باـشد.  تطبیق ـشرایط تنه ویلچر ـسرعت با الزامات فوق الذکر از وظایف  -۱۱

در  6.16چنانچه ورزشـکاري از انجام این کار تخطی نماید اجازه اسـتارت در مسـابقه را نخواهد داشـت و طبق قانون  شـود.    برگزاربا تاخیر  

 قید خواهد شد.  DNSجلوي اسم وي در نتایج عالمت 

 سوق دهند. به عقب و جلو ویلچر را برانند و آن را  خود پاهايبا ویلچر سرعت  T31-32ورزشکاران شرکت کننده در کالس هاي  -۱۲

 

 هاي مسیر پیستگیري: اندازه15قانون 

 )160(قانون 

باـشد. مـسیر دویدن از دو قـسمت مـستقیم موازي و دو قوس که ـشعاع هایـشان مـساوي اـست تـشکیل می  متر  400یک پیـست دوي اـستاندارد   طول-1

 شود. می 

فید  ب و به رنگ ـس یه اي) از جنس مناـس یله جدول (حاـش ت به وـس مت داخلی پیـس د؛ ارتفاع آن می  قـس انتی متر و عرض آن   6.5تا   5باـش  25تا  5ـس

 سانتیمتر به جاي آن کشیده شود. 5تواند حذف شده و یک خط سفید به پهناي می سانتی متر باشد. جدول حاشیه اي دو مسیر موازي

ــود، می  چنانچه ــته ش ــی از جدول به طور موقت برداش ــابقات میدانی باید بخش ــفیدي به عرض  براي مس ــانتیمتر و  5توان به جاي آن از خط س س

اسـتفاده کرد به طوري که لبه پایه مخروط ایمنی یا میله پرچم بر لبه خط سـانتیمتر روي خط سـفید    15هاي ایمنی یا پرچم به ارتفاع حداقل مخروط

درجه داشـته  60ها نسـبت به زمین دور پیسـت زاویه  متر قرار گیرد. (پرچم 4سـفید نزدیک تر به مسـیرهاي دویدن منطبق شـود و با فاصـله حداکثر 

ند.) همچنین این قانون براي نیمه بیرونی پیـست در زمان ـشروع  م ابقه بر اـساس قانون باـش ود، البته اگر مـس ابقات با مـسافت طوالنی اجرا ـش  11/17ـس

 متر باشد.  10تواند در مسیر مستقیم باشد که در این صورت فواصل نباید بیش از در دو گروه شروع شده و می

تقیم به منحنی بتوجه: همه امتیازات  تقیم و یا مـس ت از خط منحنی به مـس ت آمده در تغییر پیـس میلیمتر در  50در  50با رنگ متمایز به اندازه اید  بدـس

  نشانه گذاري شود و در زمان مسابقه بر روي آنها مخروط قرار گیرد. روي خط سفید توسط مسئول بررسی 

 سانتیمتري خط نشانه داخل مسیر صورت بگیرد.   20سانتیمتر دورتر از جدول و یا جایی که جدول روي قوس وجود ندارد، از  30گیري از اندازه-2

 
 اندازه گیري پیست (نماي داخلی)  -3شکل 
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 شود. می گیري روع نزدیک تر است اندازهمسافت مسابقه از لبه خط شروع که دورتر از خط پایان قرار دارد، تا لبه خط پایان که به خط ش-3

متر) به انضمام  01/0متر (با تلورانس   22/1متر ، هر شرکت کننده باید یک مسیر جداگانه با عرض   400 اعم از دو فوق الذکر در تمام مسابقات دو-4

انتیمتر مـشخص ـشده  5خط ـسمت راـست خود، که با خطوطی به عرض  د. کلیه خطوط اـست را ـس ته باـش یر داخلی   داـش ند. مـس ته باـش ابه داـش پهناي مـش

 د.نگیري شوسانتیمتري لبه خارجی خطوط اندازه 20گیري شود، اما سایر مسیرها از اندازه 2/15طبق قانون 

متر داشـته  25/1توانند پهناي حداکثر براي این گونه مسـابقات سـاخته شـده اند، خطوط می 2004کلیه پیسـت هایی که قبل از اول ژانویه   توجه: در

 باشند. البته این پیست بطور کامل داراي پوشش ویژه پیست باشد، اندازه عرض خط طبق ماده قانونی باشد.   

 داشته باشد. مراجعه نمائید) bو  B-3.12.  a(به بخش  مسیر 8حداقل  همسابق  پیست IPCمسابقات بازي ها و در -5

قایل ـشود) و ـشیب ـسراـسري آن در مـسیر  ءاـستثنا دوومیدانی جهانیحداکثر ـشیب جانبی پیـست نباید بیش از یک ـصدم (مگر آنکه در ـشرایط خاص -6

 دویدن نباید بیش از یک هزارم رو به پایین باشد.

 هاي جدید شیب جانبی به سوي مسیر داخلی باشد.شود براي پیستمیتوجه: پیشنهاد  

گنجانده  دوومیدانی جهانیتمامی اطالعات فنی درباره ـساخت پیـست، طراحی و عالمت گذاري آن در کتابچه قوانین و مقررات امکانات دوومیدانی  -7

 جراست. باشد و الزم االشده است. این قوانین فقط شامل اصول اولیه و ابتدایی می

می توان در بازیهاي پارالمپیک و مسابقات  دوومیدانی جهانیشرایط کتابچه راهنماي دوومیدانی  دارايپیست هاي از توـضیحات: الزم بذکر اـست تنها 

 قهرمانی جهان استفاده نمود. 

 هاي استارت: بلوك16قانون 

 )161ون(قان

ابقات تا مـسافت  T61-64و (ـسرعت)   T42-47   ،T31-32و  T35-38هاي ورزـشی  در کالس -۱ متر و به انـضمام آن (از   400براي تمام مـس

هاي اـستارت اـستفاده ـشود اما متر امدادي مختلط) از تخته  100در  4متر و همینطور  400در   4متر و   200در  4متر و   100در  4جمله اولین دور 

 400متر به عالوه    400در کلیه مسـابقات تا   T20و  T11-13هاي براي کالسهاي اسـتارت  نباید براي سـایر مسـابقات دو به کار رود. تخته

ود. وقتی تخته تفاده ـش ت در جاي خود قرار داده میمتر اـس تارت روي پیـس مت از آنهاي اـس ود، هیچ قـس روع قرار بگیرد یا ـش ها نباید روي خط ـش

یر دیگر ک يوارد مـس ایر ورزـش تثناء که مزاحمتی براي ـس ود. با این اـس تارت می تواند روي خط نیز قرار ـش مت عقب تخته اـس اران ایجاد ننماید؛ قـس

 گیرد.     

 باشد:  می هاي استارت مطابق با مشخصات کلی ذیل تخته -۲

a( ـسخت و  ـساختارها به طور کامل تخته اـستارت داراي دو جاي پا باـشد؛ بـصورتی که ورزـشکار بتواند با فـشار بر روي آن موقعیت اـستارت بگیرد. آن

دن پاها از تخته ختی که در موقع جداـش فحات جاي پا روي قاب ـس کار ایجاد نکنند. ـص ته و مزیت نابرابري براي ورزـش ها به  انعطاف ناپذیري داـش

 شوند. می هیچ وجه مانعی ایجاد نکند، سوار (جاسازي) 

b( ود و تا حد امکان از کار حفظ ـش د؛ بطوري که موقعیت ورزـش ت متمایل باـش مت پیـس فحات جاي پا  جاي پا به ـس د. ـص یب مالیم برخوردار باـش ـش

هاي کفش توانند تخت و یا قدري مقعر باـشند. ـسطح ـصفحات جاي پا براي جا گرفتن میخمتناـسب با وـضعیت اـستارت ورزـشکار ـشیبدار ـشوند و می
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کاف کار، با به کار بردن ـش فحه جورزـش طح ـص اندن ـس طح جاي پا و یا با پوـش تفاده از ها یا فرورفتگی هایی بر روي ـس بی که اـس اي پا با مواد مناـس

 سازد، آماده شده باشند.   هاي کفش را ممکن میمیخ

c(   د. در همه موارد جا پایی به ـسمت جلو و عقب ته باـش تارت حرکت نداـش د؛ لیکن در زمان اـس ـسطح مقاوم جاپایی از جنس ـسخت و قابل تنظیم باـش

 کانیکی سفت می شوند که به راحتی توسط ورزشکار باز و بسته می شوند.     هاي قابل تنظیم با قفل هاي م قابل تنظیم باشد. قسمت

d( گیرند به طوري که کمترین آسیب ممکن به پیست وارد شود. ترتیب قرار گرفتن می هاي کوتاه یا میخ روي پیست ثابت قرار  ها با تعدادي میلهآن

ها بـستگی به ـساختار پیـست اـستارت را فراهم ـسازد. تعداد، ـضخامت و طول میله ها / میخهاي ها به نحوي باـشد که امکان جابجا کردن تختهمیخ

 ها به نحوي باشد که در موقع استارت واقعا حرکتی نداشته باشد.دارد. استحکام و ثبات تخته

e( کان حرکتی را فراهم کند. در تمام تواند قابل تنظیم بوده ولی نباید در موقع اســتارت واقعی امســوار کردن ســطوح جاي پا روي قاب ســخت می

موارد، صـفحات جاي پا براي حرکت به جلو یا عقب نسـبت به یکدیگر قابل تنظیم باشـند. امکان تنظیم با ضـامن یا با یک مکانیزم قفلی که به  

 شود. می سادگی و به سرعت براي ورزشکار قابل استفاده باشد، تامین 

 نیازي به استفاده از دو صفحه جا پا در بلوك استارت ندارند.  T42-44  T61-64و  T35-38هاي نکته: ورزشکاران کالس

 توضیحات: این قانون به شکل زیر نیز تفسیر می شود: 

a( نماید. نصفحه جاي پا با خط استارت هم پوشانی هاي   هیچ یک از قسمت 

b(  این حالت براي از لبه خط خارج ـشود که مانعی ایجاد ننماید. تنها در ـصورتی می تواند  (در مورد قـسمت هاي ـصفحه پا اینطور نیـست) فریم

در   و کم شـنوا  براي ورزشـکاران ناشـنوا  نورافکنه قرار دارند. اسـتفاده از المپ در ابتداي مسـابقورزشـکارانی اسـت که در حالت ایسـتاده  

امال با ـسیـستم کالبته مهیا نمودن این تجهیزات بر عهده ورزـشکار و یا تیم وي می باـشد و حـسوب نـشود مجاز اـست.  ـصورتیکه که کمک م

 مسئول فنی این وسایل را مهیا می نماید. استارت مطابقت داشته باشد؛ مگر در شرایط خاص که 

مراجعه نمائید.) نتایجی که براي تایید به عنوان یک رکورد جهانی / منطقه اي   a, b B-3.1.2 بخش، (به  IPC / بازي هاي در کلیه مســابقات-3

 دوومیدانی جهانیـشوند، تخته هاي اـستارت با یک دـستگاه تـشخیص خطاي اـستارت مورد تایید ارائه می T20 و   T11-13براي کالـسهاي ورزـشی 

 شود.  نمی  می نماید؛ سیستم اطالعات استارت براي آن کالس ها استفادهحتی اگر ورزشکار کالس دیگري از تخته استارت استفاده مرتبط باشد. 

  ها استفاده شود، اصرار ورزد.تواند بر این که فقط تخته هاي استارت تهیه شده توسط آنکمیته برگزاري می-4

ممکن اـست نیاز داـشته باـشند قبل از مـسابقه (ـسرعت)   T31-32و    T20و  T35-38  ،T42-47هاي ورزـشی  : برخی از ورزـشکاران کالس1توجه  

ائه خواهد هاي اـستارت آنها را توـسط دـستیار اـستارتر برایـشان تنظیم نمود. نماینده فنی به این دـسته از ورزـشکاران و یا مربی تیم شان مدرکی را ارتخته

 ) 7.13نمود که به وسیله آن نیازهاي خود را اعالم نمایند. (طبق قانون 

 باشد. ستفاده از تخته استارت شخصی منوط به داشتن تائیدیه نماینده فنی می: ا2توجه 

 در سایر می باشد. T20 و  T11-13کالس هاي هستند تخته استارت ی که ملزم به استفاده از تنها کالس هایتوضیحات: شایان ذکر است 

 کالس ها استفاده از تخته استارت و سایر ادوات مورد تائید اختیاري است. 
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تند   کاران  که اغلب البته کالس هاي دیگري نیز هـس تارت ورزـش تفاده از تخته اـس تند و نیاز به اـس وي هـس پاي خود یک پا و یا دو  برايآنها قطع عـض

تکمیل یک فریم تهیه نمود. این کار بطور معمول با توافق نماینده فنی قبل از مـسابقه و با  از پاهاي آنها یا باید براي هر کدام   ودارند بـصورت جداگانه  

این قوانین   B-7بخش  کمک انجام می ـشود. در همه موارد هر گونه دـستکاري در تخته اـستارت نباید ـسبب برتري جویی ـشود و طبق    درخواـستفرم 

    باشد. 

 : استارت17قانون 

 )162(قانون 

باشند. در ماده اي که از سوي دونده راهنما نقض همان ورزشکاران و راهنماي دونده می  T11-12این قانون منظور از ورزشکار کالس    توجه: طبق

 شود.    می   گیرد و یا از مسابقه اخراجمی متعاقبا کارت نیز  قانون صورت گیرد که منجر به دادن کارت زرد به وي شود، ورزشکار همراه وي

ـسانتیمتر مـشخص ـشده باـشد. در تمام مواد مـسابقات دویی که در مـسیرهاي مجزا دویده نمی ـشود،  5محل ـشروع مـسابقه با خط ـسفیدي به عرض  -1

هاي اـستارت  باـشد به نحوي که تمام دوندگان از جایی که  تا خط پایان به یک فاـصله باـشد، مـسابقه را ـشروع کنند. حالتمی خط ـشروع قوـسی ـشکل  

 د.ندوند، شماره گذاري شده باشها از چپ به راست و به همان طرفی که ورزشکاران میمسافت در کلیه

تارتiتوجه ( ت، عرض خط اـس تادیوم اـس تارت آن بیرون از اـس ابقاتی که اـس انتی 30 حداکثر ): در مـس متر بوده و رنگی متمایز با رنگ زمینه محوطه   ـس

 شروع داشته باشد. 

 تواند از خارج از مسیر منحنی شروع شده و تا امتداد همان سطح مصنوعی محوطه امتداد یابد. متر، خط شروع می 1500): در ماده iiتوجه (

ابقات کالس ی    در تمامی مـس امل    T20و T11-13هاي ورزـش و   400تا و ـش ابقات امدادي قطع عـض امل اولین دور مـس در  4متر،   100در  4متر (ـش

 باشد. )، خم شدن جهت استارت و استفاده از تخته هاي استارت اجباري میتر امدادي مختلطم 100در  4و  متر 400در  4متر و  200

 نیاز نمی باشد.    ,T35-38 & T42-47 T61-64توجه: یک حالت استارت به صورت خمیده توسط ورزشکاران در کالسهاي ورزشی 

حاـضر ـشوند؛ ابتدا قـسمت هاي اـستارت و براي آنکه در مـسابقات بزرگ ـشرکت کنندگان به ـشکل مناـسب   رویهبراي اجراي بهترین ـشکل  توـضیحات:  

 پیست و در جهت مسابقه قرار می گیرد. تخته استارت مونتاژ می شود و سپس به یکباره بر روي 

ضـعیت صـحیح اسـتارت قرار دارند، با صـداي تپانچه  تمام مسـابقات پس از آن که اسـتارتر درمی یابد تمام شـرکت کنندگان به طور پایدار و در و-2

 د.نشواستارتر که به طرف باال شلیک شده، شروع می

تور دهد ند، دـس روع نمی باـش ان، آنان آماده ـش کاران در محل هایـش تقرار ورزـش اس نماید که بعد از اـس تارتر احـس رکت کنندگان  اگر به هر دلیلی اـس ـش

 ها را مجددا در محل تجمع (شروع استارت) قرار دهد.  برخیزند و کمک استارتر آن

 توانند از یک پرچم، یک المپتوجه : چنانچه یک ورزشکار داراي مشکل (معلولیت) شنوایی باشد، استارتر (شروع کننده مسابقه) یا دستیار وي می

انی که نور افکن یا ـسایر وـسایل بـصري عالوه بر یک تپانچه، براي نـشان دادن عالمت ـشروع مـسابقه، اـستفاده نمایند. در برخی موارد، براي ورزـشکار 

 تواند از طریق حس المسه (تماس بدنی) شروع مسابقه را به وي عالمت دهد.هم داراي مشکالت شنوایی و هم بینایی هستند، یک داور می

متر را  200تا ماده آغاز نماید؛ این مســئله  و همچنین داوران خط پایان اســتارت را پیش از آماده بودن تیم ثبت زمان رونداســتارتر نباید یحات:  توضــ

ا طح مـس اس ـس تارت و خط پایان و تیم ثبت زمان بر اـس نج را نیز در بر می گیرد. فرایند ارتباطات بین محوطه اـس ئول باد ـس ود و مـس امل می ـش بقه ـش



74 

یک ـشرکت و بـسیاري از مـسابقات دیگر  رجوع ـشود.)   bو   B-3.1.2    a( به بخش    IPCو مـسابقات تحت پوـشش   IPCمتفاوت اـست. در بازیهاي  

ابقات  ایر مـس تند. در ـس ئول ارتباطات هـس ئولین فنی مـس رایطی، مـس ت. در چنین ـش تارت اـس انی اـس تم اطالع رـس یـس ئول ثبت زمان الکترونیکی و ـس مـس

 نورافکن.سیستم هاي مختلف ارتباطی استفاده می شوند؛ مانند تجهیرات رادیویی، گوشی همراه و یا حتی با پرچم و المپ 

  4متر،   100در  4متر (شامل امدادي قطع عضو  400همینطور متر و  400د. براي تمامی مسابقات تا نر به زبان انگلیسی باشفرمان هاي استارت -۳

) Set( "حاضر") و سپس On your marks( "به جاي خود "صورت بمتر) فرمان  400در  4متر و مختلط امدادي  400در  4متر و  200در 

شود. ورزشکار وقتی روي عالمت مخصوص به خود قرار گرفت، نباید خط   حاضر شدند، تپانچه شلیک می باشد. زمانی که ورزشکاران کامال

باشد و وقتی همه   "به جاي خود"متر فرمان به صورت  400استارت و/یا زمین جلوي آن را با دستان یا پاهایش لمس نماید. در مسابقات باالي 

 متر ورزشکاران به هنگام استارت نباید با دست یا   400شود. در مسابقات باالي شلیک میورزشکاران در جاي خود قرار گرفتند، تپانچه  

 زمین را لمس نمایند. خود دست هاي

، هر ورزشکار به خط شروع نزدیک شده و به طور کامل در مسیر مختص  "به جاي خود"متر بعد از فرمان  400 همینطورمتر و  400در مسابقات  -۴

هر دو دست و حداقل یک زانو زمین را لمس کند و هر دو پا   T20و T11-13موضع بگیرد. براي کالسهاي ورزشی  به خود و پشت خط شروع

بی درنگ به وضعیت نهایی استارت خود باال آمده و تماس   "حاضر"با بلوك هاي استارت در تماس باشد. هر شرکت کننده باید با فرمان 

 استارت را حفظ نماید. ها با زمین و پاها با تخته هاي دست

ها و جایگاه هاي فرمان) T31-32و همینطور مواد ویلچر ســرعت (کالس هاي  )، T51-54و  T33-34در مســابقات ویلچررانی (کالس هاي    

تور   وند. بعد از دـس تارت نزدیک  "  On Your Marksبه جاي خود یا  "ذیل باید رعایت ـش کار به خط اـس ود، کامال داخل المی یک ورزـش ین ـش

، ضمن  د، یک ورزشکار بالفاصله حالت استارت نهایی خود را بگیر"  Set  "(مسیر) مخصوص به خود و پشت خط استار، مستقر شود. به هنگام دستور 

 اینکه تماس چرخ جلو در پشت خط، حفظ شود.

ورزـشکاران در پـشت تخته اـستارت  در زمانی انجام می ـشود که  اـستارت به ـشکل خمیده اعم از مـسابقات ویلچر ـسرعت،  در همه مـسابقات توـضیحات:  

می دهد. ســپس منتظر بماند تا همه   "Set "و دســتور   ی که تپانچه در آن قرار دارد را باال می بردد؛ اســتارتر دســتدر خط مربوطه قرار گرفته انخود 

  ورزشکاران در جاي خود مستقر شده و سپس ماشه را می کشد.

درـصدد بیان ـست خود را زود باال برد؛ بویژه زمانی که از ثبت زمان بطور دـستی اـستفاده می ـشود. به وي گفته ـشده اـست تنها زمانی که اـستارتر نباید د

تور   د این کار را انجام دهد.  "Set"دـس ی براي تعیین زمانمی باـش ده البته قانون خاـص پري ـش تور  ـس و  "Set "و  "on your marks"بین دـس

تور همچنین  لیک تپانچه وجود ندارد.   "Set "دـس تارت قرار گرفتندتا زمان ـش کاران اجازه  زمانی که همه آنها در موقعیت ـصحیح اـس تارتر به ورزـش ؛ اـس

ه تعمل نموددر جاي قرار گرفتن ورزشکاران  این بدین معنی است که وي می تواند فورا در استارت ماشه تپانچه را بکشد و یا تا زمان  حرکت می دهد. 

     ماشه را نکشد. و 

تمامی ورزشکاران بی درنگ و بالفاصله به حال  "به جاي خود"و براي مواد باالتر، با فرمان  "حاضر"متر با فرمان  400براي مسابقات تا  -۵

 گیرند. می وضعیت کامل و نهایی براي شروع مسابقه قرار 

 گیرد:جایی که ورزشکار مورد قضاوت استارتر قرار می 
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a(  شود این استارت  در مواد باالتر، و قبل از صداي تپانچه، باعث می  "به جاي خود"متر و فرمان  400در مسابقات تا  "حاضر"فرمان بعد از

عقیم بماند، مثال به هنگام استارت نشسته، بدون دلیل، یک دست خود را باال ببرد و/یا بایستد و یا بنشیند (چنین دالیلی توسط سرداور  

 شود)، یامربوطه ارزیابی 

b(   به طور مناسب تطبیق داده یا نتواند در وضعیت نهایی  "حاضر"و  "به جاي خود"، خود را با فرمان تعیین شدهورزشکاري نتواند در زمان

 خود قرار گیرد، یا

c(  مزاحمت ایجاد کند، استارتر  با سر و صدا یا تکان خوردن به گونه اي دیگر براي دیگر دوندگان  "حاضر"یا  "به جاي خود"بعد از فرمان

 کند.این استارت را خطا اعالم می 

تواند به ورزشکار به دلیل رفتار نامناسب در مراحل مختلف استارت اخطار دهد و اگر ورزشکار در یک مسابقه به دلیل اجراء نکردن قانون  سر داور می 

 تواند او را از بازي اخراج نماید.  دو اخطار بگیرد، سرداور می 

 مواردي که دالیل خارجی باعت عقیم ماندن یک استارت شوند، یا سرداور با تصمیم استارتر موافق نباشد، یک کارت سبز به همه دوندگان نشاندر 

 .  شود به این معنا که هیچ ورزشکاري در استارت خطایی انجام نداده استمی داده 

یحات:  تارت   بخشتوـض باطی (طدر ارتباط با قوانین اـس تارت (قوانین ) و  17.5و قانون    17.2بق قانون  موارد انـض ) از آن جهت اهمیت 17.7خطاي اـس

کار ابقه بدلیل خطاي یک ورزـش ت ک  براي آنهمچنین  و   از قوانین  تمامیت این بخشبراي حفظ  این کار نماند.    بالتکلیف  دارد که کل میدان مـس ه اـس

چنین رفتاري حال بصـورت عمدي و یا  مشـخص نمایند.و خطاي اسـتارت را  توجه داشـته باشـند  17.5و   17.2قانون  اسـتارترها و داوران نسـبت به  

ه  ب  17.2می ـشود. چنانچه اـستارتر بر این عقیده باـشد که رفتار انجام ـشده ـسهوي بوده اـست اعمال قانون   17.5و   17.2ـسهوي منجر به اجراي قوانین  

 . مناسب خواهد بودنظر 

کار بدالیل قانونی می تواند درخواـست تاخیر در  تارت  اجراي در مقابل مواردي نیز وجود دارد که ورزـش تارت نماید. بنابراین داور اـس توجه ویژه اي به  اـس

 اندکی از تمرکز خود را از دست بدلیل آماده سازي خود و تنظیم هدفون که استارتر  زمانینماید؛ بویژه می استارت حاکم حول محوطه شرایط 

 با صالحدید داور، دالیل تصمیمات اتخاذ شده را تصمیمات روشن اتخاذ نمایند. در همه موارد استارتر و سرداور به شکل قانونی و موثر  می دهد.

 طریق شبکه ارتباطات به گویندگان، تیم رسانه اي مخابره نمود. از می توان به ورزشکاران حاضر در مسابقه اعالم نمود و یا آنکه 

 در زمانی که کارت زرد و قرمز نشان داده می شود نباید از کارت سبز استفاده نمود. 

الیه) براي قرار دادن هاي (محافظ هاي) نرم (چند  توجه: ورزـشکاران قطع عـضو از ناحیه دـست یا ورزـشکاران داراي دـست کوتاه مجاز هـستند از پارچه

تفاده نمایند. این پارچه ابقه یا براي بهبود (ارتقاء) تعادل خود، اـس تارت مـس ده) روي آن در زمان اـس و قطع ـش تامپ (باقیمانده عـض هاي محافظ کامال اـس

ابه رنگ پیست یا از یک رنگ خنثی ها از رنگ مشد. این محافظنپـشت خط اـستارت قرار داشته و نباید باعث ایجاد مزاحمت براي سایر ورزشکاران شو

 برخوردار باشند (بی رنگ باشند). 

یحات:  ت.  توـض کل روبرو اـس تفاده می نمایند کمی با مـش وي از آن اـس کاران قطع عـض تفاده در پدهایی که ورزـش ئله رنگ هاي مورد اـس همواره حل مـس

 تصحیح شوند. رایط الزم را ندارند در آنجا توصیه می شود برچسب همرنگ پیست در اتاق اعالم مهیا باشد تا پدهایی که ش
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ابقات ویلچرانی-6 رعت  در مـس تارت مجدد را دارد (اما ملزم به انجام  800  و ویلچر ـس تارتر حق اعالم (فراخوان) براي یک اـس تر، داور اـس متر و یا بیـش

ورتی اـساین ک کاراار نیـست)، البته این در ـص ط هر یک از ورزـش ادف (برخورد) توـس ابقه در ت که یک تـص ر در مـس ابقه رخ دهد.   50ن حاـض متر اول مـس

 د. این باعث کاهش یا لغو اختیار سر داور براي اتخاذ اقدام الزم در خصوص گزارشات دریافتی از داوران در خالل این قسمت از مسابقه نمی شو

   کج ی   آ  

روع به دویدن کند. اگر، طبق قضـاوت -7 لیک نشـده، ـش روع، نباید تا زمانی که تپانچه ـش تقرار کامل در وضـعیت نهایی مکان ـش کار، بعد از اـس ورزـش

 شود. ستارت خطا اعالم میااستارتر یا فراخوان ها، ورزشکار زودتر شروع به دویدن نماید، این 

تارت مورد تایید  تم اعالن اـس یـس تفاده قرار می ومیدانی جهانیدوزمانی که ـس نیدن مورد اـس ح ـش ئول براي واـض ار کننده مـس تارتر و / یا احـض گیرد، اـس

ت) پخش می د هزارم ثانیه اـس تارت خطا (یعنی موقعی که زمان عکس العمل کمتر از ـص تم در موقع اـس یـس وتی که ـس ی بگذارد. به  عالئم ـص کند، گوـش

شوند و استارتر بالفاصله می  ورزشکاران احضار   آنگاه، عالئم صوتی را شنید و اگر تپانچه شلیک شود،  محض این که استارتر و/یا احضار کننده مسئول

نماید کدام ورزـشکار (ورزـشکاران) ـسبب  می کند و مـشخص می  زمان هاي عکس العمل و ـسایر اطالعات موجود در ـسیـستم اعالن اـستارت را بررـسی  

  اعالم خطا شده است. 

 به شرح زیر تعریف می گردد: "نحوه استارت زدن"ون در راستاي اجراي قان

a(  ورزشـکار خود نحوه اسـتارت زدن را   باشـداجباري و یا اختیاري بدن    در زمانی که اسـتارت به شـکل خم شـدنو  کالس هاي مربوطه  در)

رجوع نمائید)، ـشروع اـستارت بدین ـشکل تعریف ـشده اـست: هرگونه حرکت ورزـشکار  3و توجه   2توجه    17.1انتخاب می نماید) ( به قانون 

  ستارت استفادهتماس با تخته استارت شود. (و یا زمانی که از تخته ا قطعدر یک و یا دو پا و یا پروتزهاي اندام تحتانی که سبب 

ت  هر دو دسـت، دسـت (هاي) کوتاه و یا پروتز اندام فوقانی   /نمی نمائیم تماس با زمین قطع شـود) و یا یک  تماس خود را با زمین از دـس

     ). می شودصورت از پد استفاده این د (در نبده

b( ود که منج تارت به هر نوع حرکتی اطالق می ـش روع اـس تاده، ـش تارت ایـس ر به قطع تماس یک / دو پا و یا پروتز هاي اندام  در موقعیت اـس

 تحتانی با زمین گردد. 

خیص دهد که پیش از  تارتر تـش د (طبق چنانچه اـس تارت ـش ل به اـس د و متـص کار در جاي خود یک حرکت نمود و متوقف نـش داي تپانچه ورزـش ـص

             موارد فوق) آنگاه این حرکت خطاي استارت تلقی می گردد.  

ابقه1توجه   تارت مورد تائید   اي  : هرگاه در مـس تم اـس یـس ود؛ داوران دوومیدانی جهانیاز ـس تفاده ـش میم گیري  مربوطه اـس از این تجهیزات به   براي تـص

  عنوان مدرك استفاده می نمایند. 

وحرکت نباید به منزله : هر گونه حرکت 2توجه   کار تلقی ـش تارت ورزـش باطی و منجر به  البته چنین مواردي در ـصورت امکان می تواند    د.ناـس تذکر انـض

  .شود یا اخراج از مسابقه

؛  ؛ این تکان ها غیر عمد تلقی شـده تعادل خود را حفظ نمایندبطور سـهوي نتوانند  ایسـتاده   در حالتچنانچه ورزشـکاران در موقعیت اسـتارت  : 3توجه  

هرگاه ورزـشکاري در روي خط و قبل از اـستارت هل داده ـشود، جریمه اي متوجه وي . مد نظر قرار می گیرد "بی ثبات"آنگاه اـستارت به ـشکل حالت 

 ورزشکاري که مرتکب چنین کاري شده باشد تذکر انضباطی دریافت نموده و یا از زمین اخراج می شود. نخواهد شد. 
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ود. براي مثال   هرگاهتوـضیحات:   تارت محـسوب نمی ـش کار از زمین و یا ـصفحه جاپایی جدا نـشود خطاي اـس باـسن ورزـشکاري به ـسمت باال پاي ورزـش

  این مسئله خطاي استارت محسوب نمی شود. حرکت می کند ولی بدون آنکه دست و یا پاهاي او از زمین جدا شود دوباره به سمت پائین می رود. 

 هشدار قبلی باشد). باشد (یا اگر اخراج با توجه به  18.7ده به ورزشکار باید بدلیل رفتار نامتناسب طبق قانون ه شهمواره اخطار داد

تارت "در مواردي که  تدهدمی  روي ) rolling start( "غلت خوردناـس کار    ؛ منظور زمانی اـس ت ورزـش ئول اعالم) معتقد اـس تارتر (یا مـس با که اـس

در آن تپانچه حرکتی نداشــته اســت،   قبل از صــداي؛ ولی دســت و یا پاهاي وي خورده اســتاعالم اســتارت تکان    ازقبل از خود   پیش بینی  توجه به

تنها  می ـشود ولی اـستارتر نظر نهایی را می دهد چرا که این کار توـسط اـستارتر و یا مـسئول اعالم انجاممجددا از ـسر گرفته می ـشود.  مـسابقه  ـصورت 

در این موارد و زمانی که اـستارتر یقین دارد ورزـشکار ورزـشکار در چه حالتی قرار داـشته اـست.    ،می داند در زمان قرار داـشتن انگـشت بر روي ماـشهوي 

اسـتارترها و داوران باید از هر در این مواقع   3طبق موارد مندرج در نکته  خطاي اسـتارت اعالم می شـود.  پیش از صـداي تپانچه تکان خورده اسـت،  

در یک اـستارت حفظ تعادل  به ندرت روي می دهند چرا کههوي ـسالبته این موارد  جلوگیري نمایند.  17.7تعـصب بی مورد در مورد اجراي قانون  گونه  

د.  هولت انجام خواهد ـش ه مرحله اي به ـس وند.  دو و یا ـس وب نمی ـش ود؛ به  معموال این موارد بی جهت خطا محـس ادفی تلقی ـش اگر چنین حرکتی تـص

هر چند تکرار یک رفتار در همان  مـسابقه را ادامه دهند. 17.2محـسوب نموده و طبق قانون    "بی ثبات"اـستارترها و داوران توـصیه می ـشود اـستارت را 

تفاده نمایند  باطی اـس تورالعمل هاي انـض تارت اعالم نمایند و از دـس تارتر و یا داور خطاي اـس د که اـس می توان گفت در این  وماده منجر به آن خواهد ـش

    است.  ممکن کارمواقع بهترین 

باید با ـصداي بازگـشت به حالت اولیه برگردند   تعداد بیـشتري از ورزـشکاران خطاي اـستارت داـشته باـشند، دیگران نیزدر عمل هرگاه یک و یا   : 4توجه  

اـستارتر تنها به ورزـشکار و یا ورزـشکارانی که معتقد اـست خطاي اـستارت داـشته اند غیر اینـصورت خطاي اـستارت براي وي در نظر گرفته می ـشود.   در

چنانچه هیچ یک از ورزـشکاران خطاي اـستارت نداـشته  نماید. این مـسئله می تواند براي یک و یا چند ورزـشکار روي دهد.  می  راجاخطار و یا آنها را اخ

  باشند؛ اخطاري به کسی داده نمی شود و به همه آنها کارت سبز نشان داده می شود. 

 شود. می ورزشکاري که مرتکب خطاي استارت شده است توسط استارتر از مسابقه اخراج -8

 دهند:م میدر یک استارت خطا، دستیاران استارتر کارهاي ذیل را انجا-9

  شود.در استارت خطا، در مقابل ورزشکار(ان) خاطی یک کارت زرد و سیاه که با یک خط مورب نصف شده است به عالمت اخطار باال برده می

 شود.  می نشان گذاري ها نشان داده  در صورتی که در زمان نشان دادن کارت به ورزشکار خاطی از نشان گذار مسیر استفاده شود؛ عالمت مربوطه در

دـستیار وي مـسئول نـشان دادن کارت اخراج ورزـشکار از زمین مـسابقه لیکن اـستارتر مـسئول اخراج ورزـشکار از زمین مـسابقه اـست؛   هر چندتوـضیحات:  

فاهی نماید کار فورا نـسبت به این کارت اعتراض ـش تارت ارجاع می ـشود و پس از بررـسی اجازه  اـست. چنانچه ورزـش رداور اـس ، موـضوع براي بحث به ـس

    پیگیري اعتراض را به ورزشکار و یا عدم پیگیري آن را اعالم می نماید. 

شـوند تفاوت  این کارتها با کارتهاي زرد و قرمز که بدالیل انضـباطی داده میدلیل آنکه از کارتهاي اریب اسـتفاده می شـود آن اسـت که بین  توجه:  

البته تفاوت این کارت ها براي ورزـشکاران و افراد ناظر بر اـستارت کامال مـشهود اـستارت اـستفاده می ـشوند.    محوطههرکدام از این کارت ها در   -باـشد

تند مانند گوینده د؛ بویژه افرادي که نیازمند دریافت اطالعات هـس ران باـش ود اندازه این کارت هاي اریب در قطع  /مفـس یه می ـش رادیو و تلویزیون. توـص

A5  انجام ، نشان گذاري با رنگ هاي زرد و قرمز مانند قبل غیر ضروريهاي د. براي جلوگیري از صرف هزینه نبصورت پشت و رو باشباشد و 
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 می شود. 

توانند به وسیله شلیک اسلحه استارت انجام شده به هر دلیلی عادالنه نمی باشد، میاگر اـستارتر یا هرکدام از دستیارانش به این نتیجه رسیدند که -10

 ورزشکاران را فراخوانند.

یحات:  رایط دیگر نیز  براي    اعالمتوـض تارت اتفاق نمی افتد. این قانون براي ـش تارت تنها در زمان خطاي اـس ت به خط اـس ود مانند بازگـش اعمال می ـش

 سر خوردن تخته استارت، برخورد یک عامل خارجی با یک و یا چند تن از ورزشکاران در زمان استارت و غیره. 

   “ص أ 5غ 0 0 1ق  0 0 0 0 ی  0   غ

ورتی که بیش از  -11 د، می 12در ـص ته باـش افتی وجود داـش ابقه مـس ان در یک مـس رکت کننده و راهنماي دونده ـش تارت به دو توان آنـش ها را براي اـس

گیرند و گروه دوم می در خط اـستارت قوـسی عادي قرار برمی گیرند   (میدان) مـسابقه را دردرـصد از محوطه   65گروه تقـسیم نمود. یک گروه که حدود 

یابند. گروه بیرونی تا پایان اولین قوس نیمه می  ل مجزاي دیگري که در عرض نیمه بیرونی پیـست مـشخص ـشده اـستقرار  در خط اـستارت قوـسی ـشک

ده  خص ـش ت که با پرچم یا مخروط مـش افت دویدن تمامی می بیرونی پیـس ود که مـس یده ـش کل جداگانه به گونه اي کـش ی ـش تارت قوـس دوند. خط اـس

کار گرو ود. هر ورزـش کاران یکی ـش یر ورزـش کار دیگري که در مـس یر خارجی مخـصوص به خود ندود، مانند هر ورزـش تارتی در مـس ه دوم که در چنین اـس

 خود ندود، از آن مسابقه اخراج خواهد شد. 

متر وجود دارد که  800)، یک خط ـشکسته در یک مسابقه  home straightدر مـسابقاتی که اـستارت آن به حالت عادي خط اـستارت و پایان اـست (

 دهد در چه محلی ورزشکاران گروه دوم / بیرونی باید به ورزشکاران با استارت معمولی بپیوندند. در مسابقاتی که استارت درنشان می

 back straight   تارت ت (اـس ان دهد در چه   200اـس ود تا نـش یر پایان عالمت گذاري ـش روع کننده در ابتداي مـس ت باید براي گروه ـش متري) پیـس

ــکا ــان میمحلی، ورزش ــتارت عادي بپیوندند. این نش ــکاران اس ــتارت زده اند باید به ورزش  5در  5تواند یک عالمت  رانی که در گروه دوم/بیرونی اس

مسـیري) باشـد که دقیقا قبل از آن یک پرچم یا مخروط گذاشـته   6در پیسـت هاي  4و  3(مسـیرهاي    5و  4سـانتیمتري روي خط بین مسـیرهاي 

 هم متقارن شوند. شود تا دو گروه با می

 : مسابقه18قانون 

 )163(قانون 

 د. نعقربه هاي ساعت باشد. مسیرها با شماره یک براي مسیر داخلی سمت چپ شماره گذاري شو خالف جهتجهت دویدن بر -1

توان در خالف جهت برگزار   هرگاه ـشرایط ایجاب نمود و پیـست بدرـستی بازدید ـشده باـشد؛ آنگاه موادي که بطور مـستقیم می باـشند را میتوـضیحات:  

 به سمت راست.نمود؛ براي مثال 

یگف   آگ ض

 اگر ورزشکار یا راهنماي وي در حال مسابقه تنه بخورد یا مانعی برایش ایجاد شود، به نحوي که از پیشروي او جلوگیري نماید:-2

a(  کار  یا تیمش د، و اگر داور تـشخیص دهد ورزـش کار دیگر ـصورت نگرفته باـش د یا توـسط یک ورزـش اگر این تنه زدن یا ایجاد مانع غیر عمدي باـش

تواند دسـتور دهد مسـابقه تکرار شـده یا ورزشـکار یا تیم زیان دیده اند، می 2.13.7به طور جدي به خاطر تنه خوردن و یا ایجاد مانع طبق ماده 

 ان دیده در دور بعدي آن ماده شرکت کند. زی
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b(   ابقه کار خاطی (یا تیمش) از آن مـس کار دیگر یا راهنمایش به دیگري تنه زده یا مانع ایجاد کرده، ورزـش خیص دهد یک ورزـش و چنانچه داور تـش

تواند  ا ایجاد مانع زیان دیده، میبه خاطر تنه خوردن و ی2.13.7شــوند. اگر داور تشــخیص دهد یک ورزشــکار به طور جدي طبق ماده  اخراج می

دـستور دهد مـسابقه بدون حـضور ورزـشکار محروم ـشده (یا تیمش) تکرار ـشده یا ورزـشکار (یا تیم) زیان دیده (بدون حـضور ورزـشکار محروم ـشده 

 یا تیمش) در دور بعدي آن ماده شرکت کند. 

 د آن مسابقه را با تالش صادقانه به اتمام برساند.) بای، ورزشکار زیان دیده (یا تیم ويbو  a در هر دو مورد باال

ها توسـط ورزشـکار، ها یا دسـته طوقه چرخدر خالل مسـابقات ویلچررانی، راندن ویلچر به طرف جلو به هر روش دیگري به غیر از هل دادن چرخ-3

 منجر به حذف ورزشکار از دور مسابقه خواهد شد.

باـشد، مـسئولیت تـضمین فاـصله ایمن ، ورزـشکاري که از پـشت در حال تالش براي ـسبقت گرفتن میرانی و ـسه چرخه در خالل مـسابقات ویلچررانی-4

شـود، نباید باعث ایجاد سـد یا گیرد، را قبل از عبور از وي بر عهده دارد. ورزشـکاري که از او سـبقت گرفته میکامل از ویلچري که از آن سـبقت می

 پس از رویت چرخ (هاي) جلوي ویلچر آن ورزشکار گردد.ممانعت از سبقت ورزشکار پشت سري خود 

 
 سبقت گرفتن ویلچرها – 4شکل 

قث ن کج ق ی   یض  چ

5- 

(a  از شروع تا پایان در مسیري که به او   در تمام مسابقات دویی که ورزشکاران در روي خط می دوند، هر یک از شرکت کنندگان یا راهنماي وي

 خواهد شد.  . این موضوع در مورد هر بخش از مسابقه که باید در مسیر دویده شود اعمال می دوند اختصاص داده شده

bکه بر اساس قانون    مشخص دویده نمی شوند، ورزشکار و یا دونده راهنماییاي  آن) که در مسیرهمسابقات  سمتی از  ) در تمامی مسابقات دو (یا ق

دود، نباید داخل یا روي جدول (حاشیه) یا خطوط مشخص کننده مرز پیست (داخل پیست یا نیمه بیرونی پیست) در قوس نیمه بیرونی پیست می  11/17

 یا پا بگذارد.  و بدود 

که این قانون را نقض    و یا دونده راهنمایی  ، چنانچه سرداور با گزارش داور، کمک داور و یا بطریق دیگري قانع شود، ورزشکار18.6غیر از قانون  به  

     ند و چنانچه ماده آنها امدادي باشد آنگاه تیم از مسابقه اخراج خواهد شد.  شو می از مسابقه اخراج اند نموده 
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محروم از انجام مـسابقه  اگر در مـسیر اختـصاـصی خود ندوند،  در ـصورتی که ماده امدادي باـشد تیم وي   و یا راهنمادونده یا و زـشکار  ورموارد ذیل در  -6

 نخواهند شد:

a(  بدود   ها و عالئم مرزي پا بگذارد، اگر ورزشکار به وسیله شخص دیگري هل داده شود تا در خارج از مسیر خود یا روي یا داخل جدول یا خط  

 چرخش وارد شود، یا:  یا

b(   بدون آن که از این بابت  پا بگذارد، بدود یا چرخش وارد شوددر خارج از مسیر در خط مستقیم یا در قوس خارج از خط بیرونی مسیر خود ،

ري نصیب بهره اي ببرد و مانع دونده دیگري هم نشود یا تنه نزند به گونه اي که مانع پیشرفت دیگري شود. چنانچه در این موقعیت برت

 وي شود؛ ورزشکار از زمین اخراج می شود.   

امل بهبود موقعیت فرد با برتري  توجه:    ت  ابزاري ـش یله اي اـس تو منظور هر وـس ابقه اـس کون در مـس دن از حالت ـس بطوري که بر روي لبه   ؛خارج ـش

 داخلی و یا خارجی پیست قدم بگذارد. 

یحات:   کتوـض ریح می نماید اري  این مطلب عملکرد ورزـش ددکه را تـش کون و  کردن خودخارج   درـص عیت از حالت ـس می خود بهبود وـض به داخل جـس

 صورت با دویدن به داخل پیست  که) گرفته باشدا پس از هل دادن توسط ورزشکار دیگري صورت است (حال این کار بصورت عمدي و یپیست 

ت و  1می گیرد. هر چند بطور معمول دویدن در داخل خط   تقیم  پیـس یر مـس تاي مـس ورت مجزا از خطوط دیگر) در راـس ابقه(بـص  منجر به اخراج از مـس

در چنین نمی شود؛ لیکن اگر داور احساس نماید ورزشکار با این کار درصدد برتري جویی است آنگاه با صالحدید خود دستور به اخراج وي خواهد داد. 

 . به پیست برگرددو بدون هیچ گونه کسب برتري مواقعی ورزشکار باید فورا 

متر باید دونده در مـسیر مختص به خود بدود  800ابتداي اـستارت ماده وع ـشود) رج bو   B-3.1.2  a( به بخش   IPC و بازي هاي  در مـسابقات-7

 تا نزدیک ترین لبه، جایی که خط تغییر مسیر عالمت گذاري شده است . 

کند. می ) یک، بقیه مسیرها را قطع  laneمیلیمتر است که بعد از اولین قوس مشخص شده، به غیر از مسیر (  50خط تغییر مسیر خطی خمیده به عرض  

  15سانتیمتر که ارتفاع آن بیش از    5در    5توان مخروط یا منشورهاي کوچکی به ابعاد  براي کمک به شرکت کنندگان در شناسایی خط تغییر مسیر، می 

چنانچه ورزشکار  سانتیمتر نباشد، و ترجیحا متفاوت با رنگ خط مسیر و خطوط مسیر، دقیقا قبل از محل تقاطع خط مسیر و خط تغییر مسیر قرار داد.  

 و یا دونده راهنماي وي و یا در ماده امدادي تیم وي این قانون را رعایت ننمایند، از زمین مسابقه اخراج خواهند شد.    

  50قرار داده شود. نشان هاي رنگی و یا مخروط ها حداکثر در اندازه    و سه چرخه رانی  ها نباید روي پیست براي مسابقات ویلچرانی : مخروط 1توجه  

 در محل تالقی خطوط در محل خط شکسته قرار می گیرند.      میلیمتر 50در 

محل خط شکسته قرار می رسیدن به برخی نشان هاي رنگی نیز بر روي سطح پیست و در محل تالقی خطوط قبل از  توضیحات: عالوه بر پرچم ها، 

سد راه آنها نیز نخواهد شد. البته رنگ این نشان هاي رنگی با برچسب به شکل متمایز از پیست  رند که بیشتر براي ورزشکاران قابل رویت است و گی

 د.  نهیچ گونه مزاحمتی براي ورزشکاران ایجاد نماینباید د و  نباشمی  نشان هاي رنگی از جنس نرم د.  نو خطور سفید باش

شود. یکی از آنها داخل و دیگري خارج از   می  متر در انتهاي دو طرف خط شکسته قرار داده  1.5قات ویلچرانی، یک پرچم با ارتفاع  : براي مساب2توجه  

   می گیرند. پیست قرار 
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: در مسابقات ویلچرانی، زمانی که منتهی الیه چرخ عقب ویلچر (با زمین تماس پیدا نموده است) از لبه خط شکست نزدیک به خط استارت 3توجه  

 توانند از خط خود خارج شوند.   بگذرد، ورزشکاران می 

)  lanesتوانند براي عدم استفاده از خطوط (کشورها می  رجوع شود)   d  B-3.1.2 (به بخش،  پارا دوومیدانی جهانی  : در مسابقات مورد تایید4توجه

 توافق نمایند.

ـــکاران مواد دوT11-12  ـهاي  در کالس-8 ــی از آن را در داـخل خط  ، ورزشـ دوـند و ـبه هر ـیک از آنـها دو خط  ـهاي خود می بطور ـکاـمل و ـیا بخشـ

 د بود. نخواه 7، 5، 3، 1خطوط یابد. خطوط استارت در استارت تفکیک شده (حاشیه دار)، در می اختصاص 

برابر اـست    4+    3، خطوط 1برابر اـست با خط   2+1از جهت داوري این دو خط باید قابل مـشاهده و با یک خط نـشان گذاري ـشوند (خطوط توـضیحات:  

کار و دونده راهنما از اسـتارت تا خط و ادامه آن). تعیین سـمت قرار گرفتن دونده راهنما در کنار ورزشـکار با نظر ورزشـکار خواهد بود. ورزشـ 3با خط  

 خط تعیین شده قرار گرفته باشند).  2پایان ملزم به انجام مسابقه در محدوده خط تعیین شده خود می باشند (هر دو در بین 

کاران کالس ورزـشی  تارت   2که بدون دونده راهنما می دوند    T12به ورزـش ود. آنها می توانند تخته اـس خود را در هر جایی خط اختـصاص داده می ـش

ـشده  از خط اـستارت و در محدوده خط تعیین ـشده قرار دهند و از زمان اـستارت مـسابقه تا خط پایان ملزم به حفظ موقعیت خود در محدوده خط تعیین

 می باشند. 

 أ ه  ٌّ   ئگف  ی   ک

ابقه به اختیار از پیـست -9 کار و / یا دونده راهنما (همراه) در طی مـس وند،وقتی ورزـش تثناء زمانی که تبعیت از قانون   خارج ـش ورت گیرد،   23.5به اـس  ـص

ود و نتیجه به عنوان یک مسـابقه تمام نشـده درج می کار اجازه ادامه مسـابقه داده ـش ت  نباید به ورزـش کار و/یا راهنمایش براي برگـش گردد. اگر ورزـش

 نماید.  می دور مسابقه محروم  مجدد به بازي یا ادامه آن تالش نمایند، داور ورزشکار خاطی را از

ظ  ی  ن ضق  ل ل  ف ئ  ف

تثناء موارد مندرج دربه  -10 یه 23.3قانون  اـس ت یا حاـش یایی را روي پیـس تند براي کمک به خود عالئم کنترل ایجاد کنند یا اـش کاران مجاز نیـس ، ورزـش

اگر این اقدام را انجام ندهند در قانون می خواهد تا آنها را بردارد.  اســتفاده کننده از عالئم فاقد شــرایط مندرج   ورزشــکار  بهداوران فورا  آن قرار دهند. 

 آنگاه خود آنها را بر می دارند. 

 با آنها برخورد می شود.  2.13.5و   8.2طبق قانون را توجه: موارد جدي 

گ   “  یخ آ ن  ی ٌّل طه   فگ

 تایید مرجع اندازه گیري ملی تایید گردد به این نحو که تمامی نتایجمورد استفاده توسط یک سازمان مورد و تمامی وسائل اندازه گیري باد -11

 باشد. اندازه گیري شده مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی  

و در نتایجی که براي ثبت و تایید  رجوع ـشود)  bو  B-3.1.2  a(به بخش  ،   IPCمـسابقات  ها و    بازيدـستگاه بادـسنج غیر مکانیکی در تمامی -12

 شود، مورد استفاده قرار بگیرد. رکورد جهانی دریافت می

ازاي آنها در   شود، درحفاظ مناسب باشد تا ضربه هرگونه وزش باد را کاهش دهد. جایی که از لوله هاي تو خالی استفاده میداراي  بادسنج مکانیکی  

 ر قطر لوله باشد. هر طرف ابزار اندازه گیري حداقل دو براب
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متر از زمین ارتفاع داشته  22/1گیرد. می متري از خط پایان قرار   5/1براي مواد دوها، بادـسنج در کنار مـسیر مـستقیم، چـسبیده به خط و در فاصله -13

 متر نباشد.  2و فاصله اش از پیست بیش از 

ار کرده و یا متوقف ـشود و اطالعات به طور مـستقیم به کامپیوتر مـسابقه انتقال تواند به ـصورت خودکار یا کنترل از راه دور ـشروع به کبادـسنج می-14

 یابد.

 د:نباشذیل می شرحشود به می دوره هاي زمانی که براي آن سرعت باد اندازه گیري -15

 ثانیه فورا بعد از استارت.  10براي  –متر  100در ماده 

شود که با ورود اولین دونده به خط مستقیم شروع، این دوره ثانیه اي اندازه گیري می  10سرعت باد براي یک دوره    –متر    200در ماده  

 گردد.زمانی نیز آغاز می 

قرائت    بادـسنج بر حـسب متر بر ثانیه باـشد و بتواند هر ثانیه یک دهم متر باالتر برود، مگر آن که رقم اعـشار دوم در جهت مثبت ـصفر باـشد. (یعنی-16

ورت   + متر بر ثانیه03/2 ورت   -03/2+ و قرائت  1/2به ـص ورت  -0/2متر بر ثانیه به ـص ائل اندازه گیري که قرائت دیجیتالی آن به ـص ود.) وـس ثبت ـش

 دهم ثانیه از متر بر ثانیه است به نحوي ساخته شود که با این قانون مطابقت داشته باشد.

غ  ن   ع  ن) خأل  ل  یچع ف غ ن (غه ف ن غه   ل

 د. در غیر این صورت، نشومی هاي مقدماتی براي به پایان رساندن به طور رسمی اعالم و/یا نمایش داده ت و زمانهاي میانی مسابقازمان-17

 تنها به یک نفر داده می شودآنهم بدون اجازه قبلی از سر داور مربوطه که هیچ کس در زمین بازي، قبل از تایید سرداور مربوطه، حق ندارد 

 . ورزشکار اطالع دهدها را به این زمان

کارانی که زمان ود، به منزله دریافت کمک محسـوب میهاي میانی به آنها بصـورت غیر قانونی اعالم میورزـش ود و طبق مفاد قانون  ـش با آنها  7.2ـش

 برخورد خواهد شد.  

ی در کالس کاران می 800در مواد دو   T12هاي ورزـش ند. این توانند افراد کمکی از پرمتر و باالتر، ورزـش ته باـش ابقه داـش ئولین مـس نل به غیر از مـس ـس

هاي میانی (میان توانند از یک نقطه داخل محوطه مـسابقات و چـسبیده به خط که براي این منظور توـسط ـسرداور مربوطه مـشخص ـشده، تایمافراد می

 مرحله اي) را اعالم نمایند. تعیین این محل بر عهده نماینده فنی است. 

هاي میانی به آنها گیرند نمی توانند هیچ گونه راهنمایی را به غیر از اعالم زمانکه در محل تعیین شده داخل محوطه مسابقه قرار می : افرادي1  توجه

 خواهد شد.   7.2بکنند. تخطی از این قانون، منجر به دادن اخطار و یا اخراج ورزشکار طبق قانون 

شــود زیرا که طبق قوانین و مقررات زمان حضــور اشــخاص را دارد، نیز مشــمول این مســئله می: محوطه مســابقه که محدودیت هایی براي 2  توجه

 برگزاري مسابقه، محوطه مربوطه داراي محدودیت هایی براي ورود و دسترسی ورزشکاران در حال مسابقه و پرسنل مسئول است.  

  آشق  ن /  قئهگف ‘ ضققگلف ق ث ی ن غ   ل

ابقات دو -18 کاران   10000و   5000در مـس رایط آب و هوایی ایجاب کند در اختیار ورزـش ورتی که ـش فنج هایی را در ـص متر، کمیته برگزاري، آب و اـس

 قرار خواهد داد.
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a( کار و یا ورتی که آنها را در خط  ورزـش د البته در ـص ته باـش دونده راهنما در هر زمان می تواند آب و یا تنقالت را با دـست و یا همراه خود داـش

 و یا ایستگاه هاي تعیین شده دریافت نموده باشد. استارت 

b(   به اســتثناء زمانی که بدالیل   دریافت نماید  تعیین شــدهنوشــیدنی و یا تنقالت خود را از مکانی به غیر از محل ورزشــکار / راهنمایی که )

تقیم  کی بطور مـس ابقهزیر نظر پزـش ورتیکه    داور مـس کار / راهنماي دیگر ددریافت می نماید) و در ـص بطور معمول بدلیل  یافت کندراز ورزـش

ورت گرفته یک کارت زرد دریافت می نماید.  کار را  داور ؛دوم  مرتبهدر تخلف ـص ان دادن کارت قرمز نبا  ورزـش کار ـش اخراج می کند. ورزـش

 فورا باید زمین مسابقه را ترك نماید. 

راهنماي دیگر بدهد؛ البته در صـورتیکه این کار در  /تنقالت را از محل رسـمی تعیین شـده دریافت و به ورزشـکار شـکار / راهنما می تواند  ورزتوجه:  

بدین صورت به ورزشکار / راهنما هرگونه حمایت مستمر از ورزشکار / راهنما به یک و یا چند  البتهاـستارت و یا محل در تعیین ـشده انجام شود.  محل 

  شکل کمک غیر منصفانه تلقی شده و متعاقب آن اخطار و اخراج از مسابقه براي وي در نظر گرفته می شود.  

 : پایان مسابقه 19قانون 

 )164 (قانون

 شود.  می سانتیمتر مشخص   5پایان مسابقه دو با خط سفیدي به عرض -1

سانتیمتر بوده و رنگی متضاد با منطقه پایان داشته    30تواند پهنایی برابر با حداکثر  یابند، خط پایان میتوجه: در مسابقاتی که خارج از استادیوم پایان می

 باشد. 

ها و پاها) به صفحه عمودي لبه ها (به غیر از سر،گردن، بازوها، ران ها، دست ) باید به ترتیبی که تنه آن ambulantدوندگان داراي نقص عضو (-2

 رسد، رده بندي شوند. نزدیک تر خط پایان می 

سطح (صفحه) عمودي لبه   ، ورزشکاران به ترتیبی قرار بگیرند که در این ترتیب، مرکز محور چرخ جلو بهسه چرخه رانی/    در مسابقات ویلچررانی-3

 نزدیک تر خط پایان، طبق تعریف فوق برسد. 

جلوتر باید دهند، در این صورت ورزشکار  که به همراه یک دونده راهنما مسابقه می  T11-12هاي ورزشی در مسابقات ویژه ورزشکاران در کالس -4

 ر مسابقه حذف خواهد شد. از دونده راهنما به لبه خط پایان برسد، در غیر این صورت ورزشکار از دو

 )T51-54و  T32-34هاي ورزشی هاي زمانی مسابقه (کالسمحدودیت-5

توانند مسـابقه را به خاتمه رسـانده و پیسـت را بعد از انقضـاي محدوده زمانی مورد متر یا باالتر، مسـئولین مسـابقه می 1500در مسـابقات ویلچررانی  

(یعنی  DNFاز پایان یک مـسابقه، مـسافت تعیین ـشده را به اتمام نرساند، در برگه نتایج رسمی به عنوان توافق، تخلیه نمایند. هر ورزـشکاري که پس 

وـشانی یا فردي که مـسابقه را به اتمام نرـسانده اـست) نـشان داده ـشود. داور مـسابقه حق کنار گذاـشتن هر ورزـشکاري که (با ورزـشکار درگیر) دچار هم پ

 شوند) را دارد.  overlapحالت  برخورد با یکدیگر شوند (داراي
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 Photo Finish: وقت گیري و 20قانون 

 )165(قانون 

 شود:سه روش جایگزین زمان سنجی به عنوان زمان سنجی رسمی شناخته می -۱

a( زمان سنجی دستی 

b(  زمان سنجی تمام خودکار که از دستگاهPhoto Finish آید.به دست می 

c(  گیرد.سنجی توسط یک سیستم داراي رادار انجام میزمان  –فقط براي مسابقات جاده اي 

ابقات ویلچر -۲ ه چرخه رانیرانی /  براي مـس کار (یعنی زمان از لحظه اي گرفته می a, b 20.1طبق قانون    ،ـس مت از بدن ورزـش ود که یک قـس ـش

 زدیک ترین لبه خط پایان برسد.ها و پاها) به صفحه عمودي نشود تا گردن، بازوها، ران ها، دستنیم تنه باال که از سر شروع می

، زمان مسابقه تا لحظه اي که در آن مرکز محور چرخ جلو ویلچر ورزشکار به صفحه عمودي لبه نزدیک و سه چرخه رانی در مـسابقات ویلچررانی -۳

  تر خط پایان

 شود.می گیري اندازه می رسد طبق موارد فوق الذکر

انی که به خط پایان می -۴ ندزمان هاي تمام کـس ورت امکان زمان هاي هر دور می  ثبت  رـس ابقات گردد. همچنین، در ـص متر و باالتر ثبت  800مـس

 د. شون

ن   آ ن گ  آق ف   ٌّغ

تند که حداقل  -۵ تاي خط پایان و در ـصورت امکان، باید در جایی بایـس د. براي    5وقت نگهداران در راـس ته باـش یر بیرونی پیـست فاـصله داـش متر از مـس

 شود. مهیاآن که همگی بتوانند دید خوبی بر خط پایان داشته باشند، سکوي مرتفعی 

ش دیجیتالی دارند اـستفاده نمایند. همه این گونه ابزارهاي زمان ـسنجی براي انجام  وقت نگهداران از تایمرهاي الکترونیکی دـستی که ـصفحه نمای -۶

 شود.خوانده می "ساعت"این قوانین 

  زمان هاي میانی و دورها یا توسط اعضاء تعیین شده تیم وقت نگهداران که داراي ساعت هایی با قابلیت ثبت بیش از یک زمان هستند ثبت شود -۷

 اضافی و یا زمان سنج خودکار.یا توسط وقت نگهداران 

 شود.می  محاسبهدود تپانچه  / زمان از لحظه بیرون آمدن شعله -۸

می (که یکی از آن -۹ ه نفر وقت نگهدار رـس ایر نتایج را ـس افی زمان برنده هر ماده و ـس د خواهد بود) و یک یا دو وقت نگهدار اـض ها وقت نگهدار ارـش

 نمایند. می ثبت 

ـشود مگر این که یک یا چند ـساعت وقت نگهدارها زمان را به  نمی  وقت نگهداران اـضافی ثبت ـشده اـست در نظر گرفته زمان هایی که با ـساعت هاي  

ـشوند، به نحوي که در تمام مـسابقات دو، د که در این ـصورت وقت نگهدارهاي اـضافی به ترتیبی که قبال معین ـشده احـضار میندرـستی ثبت نکرده باـش

 ت نگهدار ثبت کرده باشند.زمان رسمی برنده را سه وق

وقت نگهدار مـستقل و بدون نـشان دادن ـساعت خود و یا گفت و گو با ـشخص دیگري درباره زمان خود، زمانش را روي برگه هاي رـسمی ثبت، و  -۱۰

 .تحویل می دهد می نمایدها را جهت تایید زمان هاي گزارش شده امتحان پس از امضاء آن به وقت نگهدار ارشد که ساعت
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 د:نشومی ها به ترتیب ذیل خوانده و ثبت براي تمام مسابقات که با سیستم دستی زمان سنجی شده اند، زمان -۱۱

a( شود، مگر آن که زمان دقیقا یک دهم یک ثانیه باشد. براي  می  ها به یک دهم ثانیه بیشتر بعدي خوانده  در مسابقات داخل پیست، زمان

 یند. ثبت نما  10.2را به صورت  10.11مثال زمان 

b(  شود، یعنی  می  شود، زمان به ثانیه کامل طوالنی تر بعدي تبدیل  در مسابقاتی که تمام یا قسمتی از آن در خارج از ورزشگاه انجام می

 ن که زمان دقیقا یک ثانیه کامل باشد. می شود؛ مگر آثبت  2:39:45به صورت   2:39:44.3زمان ماراتن 

ر باال گفته ـشد، از ـسه دـستگاه دو ساعت با هم مطابقت داشته باشند و ساعت سوم مطابقت نداشته باشد،  ها همان طور که داگر بعد از تبدیل زمان -۱۲

ان زمان ثبت ـشده با دو ـساعت، زمان رـسمی خواهد بود. اگر هر ـسه زمان ـسنجی با هم مغایر باـشند، زمان میانی رـسمی خواهد بود. اگر فقط دو زم

 د، زمان طوالنی تر رسمی خواهد بود.در اختیار باشد، و هر دو متفاوت باشن

کند و نتیجه را براي انتشــار در اختیار وقت نگهدار ارشــد که مطابق با قوانین باال عمل خواهد کرد، زمان رســمی هر شــرکت کننده را تعیین می -۱۳

 دهد.منشی مسابقات قرار می

غ   أ آه ق  هض   قغ   ع   غ  ن   آق ف  ٌّغ غ   أ  Photo Finish آه

غ   أ  آه

 "گواهی نامه دقت"مورد تایید قرار گیرد، قبل از مسابقه آزمایش شده و در زمان مسابقه داراي    دوومیدانی جهانیبراي این که یک سیستم توسط   -۱۴

 باشد:  سال مسابقه بوده و دیگر موارد به شرح ذیل می  4با اعتبار 

a(  هاي متعدد (ترکیبی) لحظه پایان را کامال ثبت و ضبط نماید.  شود تا بتواند با عکس می دوربین سیستم در امتداد خط پایان مستقر 

i بخش شده در  ذکر) در مسابقاتB-3,1.2  باشد.  می این عکس ترکیبی حداقل متتشکل از هزار عکس گرفته شده در یک ثانیه 

ii عکس در یک ثانیه خواهد بود.   100یر ترکیبی، متشکل از مسابقات، این تصو سایر) در 

 باشد. می در هر دو مورد باال، این تصویر به صورت یک درجه زمان بندي یک پارچه به ترتیب از اول تا آخر در هر یک صدم ثانیه 

b  صداي شلیک تپانچه یا اعالم بصري    کند تا این که تاخیر کلی بینمی  ) دستگاه به طور خودکار از طریق تپانچه استارتر شروع به کار

 مشابه آن و شروع سیستم زمان سنجی، ثابت و برابر یا کمتر از یک هزارم ثانیه باشد. 

ــتگاه   -15 ــهیل در قرائت فیلم دس ــحیح دوربین و تس ــیر و خط پایان با یک Photo Finishبه منظور تایید تراز بودن ص ، محل تقاطع خطوط مس

 شده باشد. این قسمت کامال در همان محل تقاطع بوده و بیش از دو سانتیمتر از لبه ابتداي خط پایان را نگیرد.طراحی مناسب سیاه رنگ 

 توان قرار داد.  هاي سیاه رنگ مشابه را در هر طرف محل تقاطع خط مقتضی و خط پایان می براي تسهیل بیشتر در قرائت فیلم دستگاه، نشان 

یحات:  ویر در هر ثانیه   100باید یک ترکیب حداقل تعریف نمائیم؛   20.24چنانچه بخواهیم یک حداقل را براي تحقق دقت الزم طبق قانون  توـض تـص

تـصویر مولفه   1000که حداقل ثانیه باـشد   001/0ـسیـستم زمان ـسنجی برابر با آن و تعیین   22.2براي تحقق دقت ذکر ـشده در قانون  اـشته باـشیم.  را د

   می گیرند. تصویر در ثانیه  1000حداقل  Photo Finishثبت شود. اغلب سیستم هاي در ثانیه 

 شود. می خوانده زمان به صورت ستون وار مدرج شده  مکان نما که بر اساسمقام ورزشکاران از روي تصویر داراي یک -16
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هاي پایان ورزشــکاران را ثبت و مشــخص کرده و بتواند یک تصــویر چاپی که نشــان دهنده زمان هر ســیســتم باید بتواند به طور خودکار زمان-17

هت بازبینی نتایج) باـشد که در آن زمان همه ورزـشکاران را نـشان دهد. تغییرات ورزـشکار باـشد را ارائه دهد. عالوه بر آن، ـسیـستم داراي جدول نتایج (ج

یـستم خودکار در مقیاس زمانی به ـشکل تـصویر چاپی و  تارت، زمان پایان) توـسط ـس جدول بعدي خودکار ارقام و ارقام دـستی وارد ـشده (مانند زمان اـس

 شود.     می نتایج نشان داده 

نجی که  -18 تم زمان ـس یـس ود،  در نظر گرفته میبراي ثبت زمان   کنددر مرحله پایان عمل می تنهاورت خودکار  بـصـس تم ـش یـس ورتی که ـس البته در ـص

 از دقت کافی برخوردار باشد.  20.8طبق قانون 

 ها و تنظیم فواصل زمانی بین دوندگان به کار برد.توان به عنوان پشتیبان معتبر جهت تعیین مقامفیلم مربوطه را می

   داد.  توجه: اگر مکانیزم زمان سنجی با تپانچه استارتر شروع نشود، درجه زمان بندي زمانی روي فیلم این واقعیت را به طور خودکار نشان خواهد

می مور-19 د و بنابراین نباید براي ثبت زمان هاي رـس تی و یا خودکار باـش تارت عمل می نماید نباید دـس کل خودکار در خط اـس تمی که به ـش یـس د ـس

 استفاده قرار گیرد.  

 کارکرد سیستم 

مسئول کارکرد سیستم می باشد. پیش از استارت مسابقه وي جلسه اي را با پرسنل فنی خواهد داشت و با تجهیزات  Photo Finishسرداور   -20

ت پیش از نوبت آغاز  تارتر وي یک تـس ت و اـس د. با همکاري داور پیـس نا خواهد ـش ابقه خواهد گرفت تا از نحوه کارکرد و نـصب و راه اندازي آن آـش مـس

ورت خودکار در زمان   تگاه بـص تاندارد دـس ت و از  0.001اـس ت تجهیزات نظارت خواهد داـش ل نماید. وي همچنین بر نحوه انجام تـس ثانیه اطمینان حاـص

 صحت کارکرد دوربین (ها) اطمینان حاصل خواهد نمود.  

باـشند؛  می هاي زمان ـسنجی، ترجیحا از نظر فنی مـستقل ـشود. این ـسیـستممی کار گذاـشته   Photo Finishحداقل در هر طرف، یک دوربین  -21

 هاي جداگانه صداي تپانچه استارتر را ضبط و تقویت کند.یعنی با منابع نیروي متفاوت و با وسایل و کابل

یا چند دوربین   از آن به کار می   Photo Finishتوجه: هرجا که دو  از شروع مسابقه، یکی  بین رود، قبل  نماینده فنی (یا داور  از سوي  المللی  ها 

Photo Finish   –   ها نباید در نظر  به دست آمده از سایر دوربین   رکوردهايها واگر تعیین شده باشد) به عنوان دستگاه رسمی تعیین شود. زمان

صحت کار دوربین رسمی وجود داشته باشد و یا نیاز به استفاده از تصاویر اضافی براي حل تردیدهاي موجود   گرفته شود مگر این که دلیلی بر تردید در

 در ترتیب پایان مسابقه باشد (یعنی دوندگان به طور کامل یا تا حدودي در دوربین رسمی نامشخص باشند.) 

د -22 تیاران خود،  Photo Finishداور ارـش رکت کنندگان و در نتیجه زمانمقام، با همکاري دـس می آنهاي ـش ها را تعیین خواهد کرد. او  هاي رـس

ت. ده اـس ابقات داده ـش ده و به دبیر مـس ابقه منتقل ـش تم نتایج مـس یـس حیح وارد یا به ـس ورت لزوم   اطمینان یابد این نتایج به طور ـص وي همچنین در ـص

 اتخاذ خواهد نمود.  19.4تصمیمات مقتضی و یا اخراج از مسابقه را طبق قانون 

 اغلب فورا بر روي صفحه نمایشگر و یا در اینترنت منتشر  Photo Finishاستفاده شود، تصویر  اوريدر مسابقات بزرگ هرگاه از فنتوضیحات: 

ود.   تند ومی ـش ود که خواهان اعتراض هـس کاران و یا افراد همراه آنها انجام می ـش اویر لیاین کار براي ورزـش ده و از انجام آن   با دیدن تـص متقاعد ـش

 منصرف گردند. 
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گرفته شــده به عنوان زمان رســمی در نظر گرفت مگر این که به هر دلیلی مقام رســمی مربوطه   Photo Finishزمان هایی را که از دوربین -23

تند. در چنین موردي، زماننظر دهد که آن ت هـس ل از ها مطمئنا نادرـس اس اطالعات حاـص ورت امکان بر اـس تیبان، که در ـص هاي وقت نگهداران پـش

ویر  ل زمانی تـص ده، زمان رـس  Photo Finishفواـص وب میتنظیم ـش تیبانی هرمی محـس ود. چنین وقت نگهداران پـش جا که امکان عدم موفقیت   ـش

 ابزار زمان سنجی وجود دارد با صالحدید نماینده فنی تعیین شوند.

 د:نشومی خوانده  Photo Finishها به شرح ذیل از تصویر زمان-24

a( شود، اگر زمان دقیقا یک صدم ثانیه نباشد، به یک  می  زمان بر مبناي یک صدم ثانیه خوانده    متر   10000تا    براي تمام مسابقات دو

 نشان می دهند.   26:17.54را به شکل  26:17.533براي مثال شود.  می صدم ثانیه طوالنی تر بعدي خوانده 

b( زمان بر مبناي یک ـصدم ثانیه خوانده و به   دـشوبراي آن دـسته از مـسابقات دو که تمام یا قـسمتی از آن خارج از ورزـشگاه برگزار می

ثبت  2:09:45به ـصورت    2:09:44.322اي دو ماراتن، زمان به دـست آمده  ـشود. براي مثال برمی ثانیه کامل طوالنی تر بعدي ثبت 

 شود.می 

 

 ) Transponder(  زمان سنجی خودکارسیستم 

 تواند در مسابقات دو جاده اي مورد استفاده قرار گیرد به شرط آن که:می IPCاستفاده از سیستم هاي زمان سنجی راداري مورد تایید -25

a(   هیچ یک از دستگاه هاي مورد استفاده در قسمت استارت، در طول مسیر یا خط پایان نباید به گونه اي نصب شوند که مانع یا مشکلی

 رو به جلوي) یک ورزشکار به وجود آورند.  براي پیشروي (حرکت

b( گیرنده) فرستنده) و ضمائم نصب آن بر روي لباس ورزشکار نباید سنگینی محسوسی داشته باشد.  / وزن رادار 

c(  .سیستم با شلیک تپانچه استارتر شروع به کار کند یا باید با سیگنال استارت هماهنگ باشد 

d(  خط پایان یا در هر مرحله اي در فرآیند نتیجه گیري این سیستم دخالتی داشته باشد. ورزشکار نباید بتواند در طی مسابقه، در 

e(   شود؛ یعنی براي دو ماراتن زمان  می  براي کلیه مسابقات دو زمان بر مبناي یک دهم ثانیه خوانده و به ثانیه کامل طوالنی تر بعدي ثبت

 شود. می  ثبت  2:39:45به صورت   2:39:44.3به دست آمده 

باشد. اما زمان  توجه: زمان رسمی، زمان ثبت شده میان دو زمان شلیک تپانچه (یا سیگنال استارت تنظیم شده) و رسیدن ورزشکار به خط پایان می

 گردد.شود و زمان رسمی تلقی نمیسپري شده میان دو نقطه گذشتن ورزشکار از خط شروع و پایان تنها به ورزشکار اطالع داده می

f(  شود از داوران و / یا دستگاه هاي ضبط کننده ویدئویی استفاده گردد تا به تشخیص ترتیب رسیدن ورزشکاران به خط پایان توصیه می

 و کمک شود.   

) مـسئولیت عملکرد این ـسیـستم را بر عهده داـشته باـشد. قبل از ـشروع مـسابقه، TRANSPONDERـسر داور مـسئول زمان ـسنجی خودکار (-26

ر فنی مســئول این ســیســتم مالقات و خود را با این تجهیزات آشــنا خواهد نمود و همه تنظیمات قابل اجرا را کنترل نماید. وي بر آزمایش وي با کاد

کار را ـضبط خواهد می نمودن این تجهیزات نظارت نموده و اطمینان حاـصل  نج از روي خط پایان زمان پایان ورزـش یله زمان ـس نماید که عبور این وـس

 در صورت لزوم صورت گیرد.  f (20-25وي با همکاري سر داور مسابقه تضمین نماید که تمهیدات الزم براي اعمال قانون (کرد. 
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 زمان سنج خودکار براي ثبت نتایج رکوردهاي جهانی در کلیه مسابقات خارج از استادیوم قابل قبول است. استفاده از توضیحات: 

 ها در مواد دو ها و انتخاب: گروه بندي ها، قرعه کشی21قانون 

 )166(قانون 

 دورهاي کامل و گروه هاي مقدماتی

 در مسابقات دو، در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان آن چنان زیاد است که نمی توان مسابقه را فقط در یک دور (نهایی) به نحو رضایت بخشی -1

شود، تمام شرکت کنندگان باید در آن شرکت کنند و از طریق  دورهاي انتخابی برگزار می برگزار نمود، دورهاي انتخابی برگزار خواهند شد. زمانی که  

برگزار کننده اي توانایی بیشتري در برگزاري یک و   چنین دورهاي انتخابی، براي شرکت در مرحله نهایی احراز صالحیت نمایند. به استثناي زمانی که

ر دورهاي انتخابی همان مسابقه و یا یک/چند مسابقه را زودتر برگزار نماید تا بدین ترتیب ورزشکاران  تواند سای  یا چند ماده دارد. در این صورت می 

ل حائز صالحیت براي شرکت در دور مسابقه انتخابی مشخص شوند. چنین رویه اي و یا سایر روش هایی که (مانند کسب استانداردهاي الزم در خال

مسابقه تعیین شده و یا از طریق رنکینگ بدست آمده) ورزشکار مجاز به شرکت در مسابقه و دور انتخابی    یک دوره تعیین شده با کسب مقام در یک

 شده است در قوانین هر یک از مسابقات لحاظ شوند.      

وي  یحات: این قانون از ـس د دوومیدانی جهانیمتعاقب اـصالحات    2016در ماه مارس  جهانیدوومیدانی  پارا توـض طبق قوانین خاص بتوان   تا تدوین ـش

 مسابقه را آغاز نمود و این کار به روش هاي مختلف انجام پذیر است. آن 

کنند. اگر نماینده فنی انتخاب نشده باشد، این کار را کمیته برگزاري ترتیب دسته هاي دورهاي انتخابی را نمایندگان فنی تعیین شده مشخص می-2

 دهد. انجام می 

) که در هر heatsتی () و تعداد مسابقات مقدماroundsدر صورتی که وضعیت فوق العاده وجود نداشته باشد، جداول ذیل براي تعیین تعداد دوره ( 

به دست آمده براي   )T(  و تایم  )P(  دور باید برگزار شود و نیز براي انجام دور انتخابی مورد استفاده قرار گیرند. یعنی افراد صعود کرده بر اساس مقام

 هر دور از مواد دو مشخص شوند. 

a( می دهند.    در راندهاي مختلف مسابقه قراررا  دورهاي انتخابی  کلیه    اندر صورت امکان، نمایندگان کشورهاي مختلف و بهترین ورزشکار

ورزشکارانی انجام پذیرد که  بین  ؛ تغییر ورزشکاران بین دورها تا حد امکان باید انتخابی اولین راندبرگزاري براي اجراي این قانون و پس از  

   گروه بندي شده اند.   21.4طبق قانون   "گروه از خطوط "در همان 

b( بصورتی  که دورها ترتیب بندي شدند؛ توصیه می شود تا حد امکان راجع به رکورد همه ورزشکاران اطالعات کسب شود و دورها    زمانی

 بهترین رکوردها به فینال راه یابند.  دارنده تعیین شوند که 

ــیحات: دورهاي انتخابی   ــکاران بتوانند به دورهاي بعد و در نهایت به فینال راه یابند. توض ــوند که بهترین ورزش ــورتی برگزار می ش براي این کار بص

کاران   ور)  ترجیحا بهترین ورزـش بدـست آمده هاي  قرار نمی دهند (به طور کلی با توجه به رکوردهم   یک دور در کناردر را  (حتی از یک تیم و یک کـش

همیدر  ب ـس وند و البته رکورد ه تعیینمرحله کـس ا می ـش ابقات بزرگ بقه را نیز مد نظر قرار می دهند). اخیر آنها در مـس حداقل معیار گروه بندي در مـس

این موارد را نماینده فنی   باشـد.)  اسـتدر نظر گرفتن سـرعت باد و موارد مربوطه  ورزشـکار در شـرایط قانونی (منظور  بدسـت آمده باید بهترین رکورد 

رکت در مسـابقه قید می نمایند. مسـتندات تعیین می کند و یا در  رایط ـش رایطی ایجاد نشـد؛ آنگاه نماینده فنی و یا کمیته برگزاري ـش هرگاه چنین ـش
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ــمیم گیري   ــکاران    حتی اگرد. ننمایمی براي تعیین گروه بندي تص ــابقاترکوردهاي ورزش ــی   در جریان تمرینات و یا مس ــطح آزمایش ایده آل  در س

براي برآورده ؛ بازهم نباید این موارد در گروه بندي مد نظر قرار گیرند.  از شرایط الزم برخوردار استمسابقات باشد و این تصور بوجود آید که ورزشکار  

ازي  کارانعملکرد در رابطه با    یالزامات قانونـس تن   بهترین ورزـش تانعطاف پذیري نسـبت به موارد فوق  داـش کاري که براي مثال .  نیاز اـس باید ورزـش

معتبر و یا ـشاید رکورد ضعیفی را در دوره قبل کسب نموده است (بدلیل آسیب جسمی، بیماري، در موقعیت باالتري قرار گیرد ولی رکورد   بطور معمول

رایط مطلوب). هرچند  معد ب ـش کارکـس ت قرار بطور معمول در گر  این ورزـش ورت گیرد؛ لیکن می وه بندي در انتهاي لیـس نماینده فنی تعدیالتی را ـص

اـصول ورزـشکاران در راند انتخابی براي پیـشگیري از تداخل  راند انتخابی قبلی ورزـشکاران را در یک دور قرار می دهد باز هم حتی اگر نتایج دهد. می 

ابه ود.  مـش ورهاي مختلف در دورهاي مختلف قرار گیرند. در بکار گرفته ـش کاران کـش ود تا حد امکان ورزـش چنین در همین زمان باید توجه ویژه اي ـش

می دهند. براي اجراي این اصـــول تبادل قبل از قرعه کشـــی خطوط انجام   وگروه بندي را بعد از تخصـــیص اولیه دورها امور مربوط به   شـــرایطی

 پذیرد: ورزشکاران به شکل زیر انجام

a(  ورزشکارانی که بهترین رکورد را در دوره قبل از مسابقه بدست آورده اند؛ و در راند اول؛ 

b(  21.4رنکینگ مشابه اي را طبق قانون در راندهاي بعدي ورزشکارانی که b  .کسب نموده اند        

مناـسب و ـصحیح براي تحقق نتایج مطلوب   گروه بندي  –متعاقب اجراي این اـصول الزم اـست که در مـسابقات تعداد راندهاي برخی مواد کاهش یابد 

 ضروري است. 

 در مسابقات سطح پائین؛ نماینده فنی و یا کمیته برگزاري اصول مختلفی را براي تحقق نتایج مشابه مد نظر قرار خواهند داد. 

 

 متر 400، 200،  100

 تعداد ورزشکاران 
 نیمه نهایی  دور دوم  دور اول 

 زمان  مقام  ها تعداد دسته  زمان  مقام  ها تعداد دسته  زمان  مقام  ها تعداد دسته 
16-9 2 3 2       
24-17 3 2 2       
32-25 4 3 4    2 3 2 
40-33 5 4 4    3 2 2 
48-41 6 3 6    3 2 2 
56-49 7 3 3    3 2 2 
64-57 8 3 8 4 3 4 2 4  
72-65 9 3 5 4 3 4 2 4  
80-73 10 3 2 4 3 4 2 4  
88-81 11 3 7 5 3 1 2 4  
96-89 12 3 4 5 3 1 2 4  
104-97 13 3 9 6 3 6 3 2 2 
112-105 14 3 6 6 3 6 3 2 2 
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 متر   400در  4تر،  م  200در  4  متر،    100در  4، متر  800    

 تعداد ورزشکاران 
 نیمه نهایی  دور دوم  دور اول 

 زمان  مقام  ها تعداد دسته  زمان  مقام  ها تعداد دسته  زمان  مقام  ها تعداد دسته 
16-9 2 3 2       
24-17 3 2 2       
32-25 4 3 4    2 3 2 
40-33 5 4 4    3 2 2 
48-41 6 3 6    3 2 2 
56-49 7 3 3    3 2 2 
64-57 8 2 8    3 2  
72-65 9 3 5 4 3 4 2 4  
80-73 10 3 2 4 3 4 2 4  
88-81 11 3 7 5 3 1 2 4  
96-89 12 3 4 5 3 1 2 4  
104-97 13 3 9 6 3 6 3 2 2 
112-105 14 3 6 6 3 6 3 2 2 

 
 متر   1500

 

 
 

 

 

 تعداد ورزشکاران 
 نیمه نهایی دور دوم دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته 
30-16 2 4 4       
45-31 3 6 6    2 5 2 
60-46 4 5 4    2 5 2 
75-61 5 4 4    2 5 2 
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 متر 10000   

 

 

 

 

 

ود.  برا تفاده ـش ده اند، اـس ورتی که در جدول مربوطه عالمت گذاري ـش ها به همان ـص ي از جداول تناوبی زیر براي یک کالس خاص و یا ادغام کالـس

د خواهادغام کالسی که در جدول زیر نیامده است، جداول معمول فوق الذکر باید اعمال شوند، در غیر این صورت جدول صحیح را نماینده فنی تعیین 

 نمود. 

 )T11-12متر ( 800، 400، 200، 100

 

 )T11-12متر ( 1500

 

 

 

 

 
 )T11-12متر ( 10000، 5000

 
 
 
 

 
 

 تعداد ورزشکاران 
 دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته 
54-28 2 8 4 
81-55 3 5 5 
108-82 4 4 4 

 تعداد ورزشکاران 
 نیمه نهایی دور دوم دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته 
8-5 2 1 2       
12-9 3 1 1       
16-13 4 1 4    2 1 2 
20-17 5 1 7    3 1 1 
24-21 6 1 6    3 1 1 
28-25 7 1 5    3 1 1 
32-29 8 1 8 4 1 4 2 1 2 

 تعداد ورزشکاران 
 دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته 
12-7 2 2 2 
18-13 3 1 3 

 تعداد ورزشکاران 
 دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته 
20-11 2 3 4 
30-21 3 2 4 
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 )  T51-54و   T32-34متر ( 5000، 1500

 
     

 ) T51-54و   T32-34متر ( 10000

 
 
 
 

400x4  ،100مترx4  ، 100مترx4  ) متر امدادي جهانیT11-13  وT33-34  ،T51-52  وT53-54 ( 

 
 
 
 
 
 

نقگ.    غ ن ف ج غ  ژ ل ع ث ق ی“ ن غ ف سق فه ق ی ص  گ ی ن  ق“  ق ظ  ق  گ  هض  غ ع ی   ن   نم ٌّ  ق “ ف  م ن  ف یغ  صم  “ص أ ی غ ل: گ  ق  

متر است چرا که گروه بندي هر دو مواد خط کشی شده و غیر خط کشیده  800توضیحات: پیچیده ترین رویداد براي تعیین توالی گروه بندي ماده 

یین  شده را در بر می گیرد. این مسئله براي تخصیص خط بسیار مهم می باشد چرا که بطور کلی توالی بر اساس محل و زمان پایان مسابقه قبلی تع

      ی شود و ورزشکاران طبق زمان گروه بندي و یا رکورد مسابقه قبلی رنکینگ می گیرند که ترجیحا بهتر است از زمان گروه بندي استفاده شود.م

 ذیل نیز بدان اشاره شده است.)   b 21.3(همانطور که در قانون 

 

 عداد ورزشکاران 
 نیمه نهایی دور دوم دور اول

 زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته  زمان مقام ها تعداد دسته 
8-5 2 0 4       
12-9 3 0 4       
16-13 4 0 8    2 0 4 
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 ل قل  ی ’ ط یضه  ق  ط   یفضهق

 به حالت زیگزاگ و بر اساس لیست نتایج معتبر کسب شده از دور قبل گروه بندي شوند. ها دور اول، ورزشکاران جهت ورود به گروهدر -3

 گیرند:بعد از دور اول، دوندگان مطابق مراحل ذیل در گروه هاي دورهاي بعدي قرار می

a(  و  400الی   100در مواد دو) ها بر اـساس مقام گروه بنديمتر)   400در  4متر (و  400در   4 و همچنین  متر) و دوهاي امدادي   400متر

 هاي هر دور قبلی خواهد بود. به این منظور ورزشکاران به شرح ذیل رده بندي خواهند شد:و زمان

i. سریع ترین برنده گروه مقدماتی 

ii. دومین برنده سریع تر در گروه مقدماتی 

iii.سومین برنده سریع تر در گروه و الی آخر 

iv.سریع ترین دونده مقام دوم 

v. دومین ورزشکار سریعتر براي مقام دوم 

vi. سومین مقام دوم سریع تر و الی آخر 

vii.سریع ترین فردي که بر مبناي زمان انتخاب شده 

viii.دومین فرد سریع تر از بین منتخبین بر اساس زمان 

ix.سومین فرد سریع تر از بین منتخبین بر اساس زمان و الی آخر 

b(   ،شـوند و فقط بر اسـاس بهتر شـدن نتایج در دور(هاي) قبلی می گروه بندي اسـتفاده  لیسـت هاي نتایج اصـلی براياز در دیگر مواد

 ها را تغییر داد.توان این لیستمی

c(  گیرند، یعنی سه دسته شامل گروه بندي ذیل خواهند بود: سپس ورزشکاران در دسته هایی که به ترتیب زیگزاگی مرتب شده قرار می 

A 1 6 7 12 13 18 19 24 

B 2 5 8 11 14 17 20 23 

C 3 4 9 10 15 16 21 22 

d(  شود.می ها مشخص در تمامی موارد ترتیب این که کدام دسته باید بدود به وسیله قرعه کشی و بعد از معلوم شدن ترکیب دسته 

  قابل قبول استمتر  400براي مسابقات مختلف از جمله ماده خطوط سایر استفاده از براي کاهش تعداد دورهاي مورد نیاز،   توضیحات: در اولین راند

متر یک   800استارت ماده زمان . البته چنانچه در  )پیست به عنوان خط نهم استفاده می کنند مستقیم و یا بیضی شکل خطروي از (براي مثال 

    از این روش استفاده می شود.   نیزورزشکار بیشتر داشته باشیم 

زمان   آخر در دورو استقامت ورزشکاران  دو مسافت میانهسابقات در مبراي تعیین دورها بر پایه عدالت محوري خواهد بود. تصادفی قرعه کشی 

به محض تغییر شرایط جوي (بارش ناگهانی و یا تغییر  نیز حتی در مسابقات مسیر کوتاه می دانند. را براي راه یابی به دور بعدي مورد نیاز انتخابی 

 عدالت محوري ایجاب می نماید که ترتیب دویدن باید به شکل تصادفی باشد.   .این مسئله رعایت می شود د)سرعت با
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   ل ی أه ‘ غ  گ ف ن   ی ن “ ئ ل ض یخ  ص

ابقه وجود دارد، متر)، که در آن  400در  4متر (و  400در   4ها تا امداديمتر) و  800متر (و   800الی  100در مواد دو -4 ها چندین دور متوالی یک مـس

 شود:خطوط به شرح ذیل قرعه کشی می

a(  شود. ، در اولین دور و هر دور انتخابی دیگر، ترتیب خطوط بر اساس قرعه کشی تعیین می 1/21بر اساس قانون 

b( گردند.از هر دور مطابق مراحلی که در باال گفته شد، رده بندي می  براي دورهاي بعدي، ورزشکاران بعد 

 شود:سپس سه قرعه کشی انجام می 

i(  مشخص   6و  5، 4، 3ها در خطوط یکی براي چهار ورزشکار یا تیم هایی که باالترین رتبه را به دست آورده اند تا محل قرار گرفتن آن

 شود. 

ii( مشخص شود   8و  7ها در خطوط ي رده پنجم و ششم تا محل قرار گرفتن آن قرعه کشی بعدي براي ورزشکاران یا تیم ها 

iii( مشخص شود.  2و  1ها در خطوط قرعه کشی بعدي براي ورزشکاران یا تیم هاي دو رتبه پایین تر تا محل قرار گرفتن آن 

 شد. خط باشد، سیستم باال ضمن تغییرات الزم اعمال خواهد  8):  وقتی تعداد خطوط کمتر از  iتوجه (

توان با یک یا دو شرکت کننده در هر خط یا با استارت گروهی و از پشت خط  متر را می   800مسابقات  مصوب  ): در مسابقات مورد تایید و  iiتوجه (

قوسی شکل شروع نمود. این به طور طبیعی باید فقط براي دور اول به کار گرفته شود، مگر آن که به دلیل پیش آمدن وضعیت تساوي یا 

 عداد ورزشکار بیش از تعداد پیش بینی شده باشد.  رسیدن به دور بعد با نظر سرداور، براي دور بعدي ت

ابقه  iiiتوجه ( بت به خط800): در مـس تري نـس کار بیـش ابقه فینال در مواردي که بنا به هر دلیلی تعداد ورزـش امل یک مـس   هاي)Laneهاي (متر، ـش

ابقات باید مـشخص نماید که در کدام یک از خط ور دارند، نماینده فنی مـس ابقه حـض ابقه موجود در مـس کار (براي مـس تر از یک ورزـش وط بیـش

 آن الین) قرعه کشی خواهد شد.

 مانند. ): اگر تعداد مسیرها (خط ها) ا از تعداد ورزشکاران بیشتر باشد، مسیر(هاي) داخلی همیشه خالی میivتوجه (

به چه صورت عمل نماید لذا شرایط بسیار متفاوت ، از آنجا که به طور مشخص ذکر نشده است که نماینده فنی 3نکته  در نظر گرفتنتوضیحات: با 

به  به اندازه تخصیص خطوط در مسابقه مسافت کوتاه اهمیت ندارد. خواهد بود. البته این موضوع تنها بر روي اولین دور مسابقه تاثیرگذار است و 

معموال در خطوط   - نارضایتی به حداقل برسدتا  می شود ورزشکاران اضافی را در زمان ازدحام آنها در خطوط قرار دهند نماینده گان فنی توصیه

   بیرونی قرار می گیرند تا ورزشکاران دور یکدیگر جمع نشوند.

تعیین خطوط  در مورد از قبلکمیته برگزاري)  خط بود، نماینده فنی (در نبود آنها 8بدان اشاره شد هرگاه استادیوم داراي   4همانطور که در توجه 

از خط اول  باشندکرده ورزشکار در مسابقه شرکت  9کمتر از  و ؛ باشدخط بیضی شکل در پیست  9تصمیم گیري می نماید. براي مثال زمانی که 

و در   T11-12تخصیص خطوط در کالس هاي تلقی شده و الی آخر.  1به عنوان خط شماره  2، خط 21.4قانون   طبقمتعاقبا استفاده نمی شود. 

به ورزشکاران و راهنما اختصاص می یابد و خط   7-8، 5-6، 3-4، 1-2خط می باشد به شکل زیر عمل می شود: خطوط  9پیست داراي زمانی که 

 بال استفاده باقی می ماند.   9شماره 
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) c) تا (a(  1.1و طبق قانون    IPC  و بازي هايهر مسابقه اي که فقط یک مرحله نهایی نیاز دارد، خطوط / مکان هاي شروع به استثناء مسابقات    -5

رنکینگ مشخص شده در لیست مربوطه  متر به وسیله قرعه کشی معین می شوند. تعیین خطوط بر اساس    100در    4و    400،  200،  100در مواد دو  

 گیرند.      می صورت  1-3) و موارد مندرج در توجه b(  21.4نتایج بدست آمده و طبق قانون 

؛ دنکافی نباشدر مسابقه براي تکمیل دورهاي مقدماتی و فینال شرکت کننده   انورزشکارتعداد منظور از این قانون آن است که هرگاه توضیحات: 

در   بدست آمده دوره قبل رکوردزمان گروه بندي با توجه به  IPCقرعه کشی با نابرابري روبرو نشوند. در بازیها و مسابقات  بواسطه برتر   انورزشکار

          تعیین خطوط استفاده می شود. قرعه کشی   درمشخص می شوند و از آن مسابقه 

وطه اعم  زمانی که قرار است چند مسابقه در یک مرحله برگزار شود، و مراحل و فینال آن تنها در یک مرحله باشد، قوانین مسابقه آن همه موارد مرب -6

 شود را مشخص کرده باشد.    از گروه بندي و قرعه کشی و روشی که با آن نتایج نهایی تعیین می

یا خطی غیر از آن چه نامش در آن ثبت شده نیست مگر در شرایطی که به عقیده سرداور، تغییري را ایجاب ورزشکار مجاز به شرکت در دسته  -7

 کند.می

 مسابقات مرحله اي  

بصورت دیگري مجاز باشد، حداقل نفرات اول و دوم هر دسته براي دور    21.2در تمامی مراحل انتخابی، مگر آنکه در جداول تناوبی طبق قانون  -8

ایر  ، س22به دور بعدي راه یابند. به غیر از اعمال قانون    گروهشود در صورت امکان، حداقل سه نفر برتر هر  بعدي انتخاب خواهند شد و توصیه می

و یا با تصمیم نماینده (نماینده گان) فنی بر اساس مقام و زمان انتخاب شوند. وقتی    21.2توانند طبق قوانین فنی اختصاصی قانون  ورزشکاران نیز می 

 ورزشکاران طبق زمان هایشان انتخاب شده اند، فقط یک سیستم زمان سنجی باید به کار رفته شود. 

متر انجام شود که در راندهاي    800م به استفاده از جداول مختلف نماید، توصیه می شود این کار در مسابقات بیش از  توجه: چنانچه نماینده فنی تصمی

 مختلف اجرا می شود و در آن تنها تعداد اندکی از ورزشکاران حائز شرایط الزم براي مسابقه حضور دارند.    

در غیر این صورت نماینده اعمال می شود.  21.8شند؛ بطور معمول اصول مندرج در قانون با ذکر شده هرگاه جداول در قوانین یک مسابقه توضیحات: 

 اعمال  با تغییرات اندکی  22جود دارد که قانون البته مواردي نیز وجدول توالی تعیین شده را دنبال نماید. فنی و یا کمیته برگزاري باید 

 800چنین شرایطی زمانی که خطوط به اندازه کافی موجود بود و یا در ماده در  سهمیه نتیجه برابر شد. براي انتخاب نفر آخر می شود؛ بویژه زمانی که  

مسابقه بدون خط؛ نماینده فنی می تواند یک ورزشکار یک و یا در ) باشندقرار گرفته کنار هم ورزشکار در خط  1متر (در جایی که در استارت بیش از 

می شود الزم است از   استفاده  رکوردگیريیک سیستم  از  تنها  مرحله انتخابی  در    21.8ضوابط مندرج در قانون  طبق  از آنجا که  ه نماید.  فضادیگر را ا

 ) همچنان سیستمphoto finish  (  اشکال در سیستمرکورد گیري در راندهاي انتخابی یک فایل پشتیبان تهیه شود تا در صورت  سیستم هاي  

نده فنی همراه با داور براي دو و یا چند دور متفاوت باشد؛ نمای  رکوردگیري  سیستم هاي مختلف روش  به کار خود ادامه دهد. در موادي که    رکوردگیري

در جائیکه خطوط بیشتري  می کنند.    به شرایط مسابقه منصفانه ترین روش براي انتخاب ورزشکاران و راه یابی آنها به دور بعد را انتخاب   پیست با توجه

 در اختیار داشته باشیم؛ توصیه می شود این مسئله در اولویت اول قرار گیرد. 
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 طبق قوانین اجرایی مسابقات و سایر  ورزشکاران گروه بندي، اختصاص رنکینگ و تعیین خطوط  d B-3.1.2 بخشدر مسابقات مندرج در -9

 روش هاي تعیین شده توسط مسئولین برگزاري مشخص می شوند؛ لیکن این مسئله از قبل به اطالع ورزشکاران و مسئولین تیم ها می رسد.    

مسابقات طبق قوانین   بیش از یک مسابقه برگزار شود،در  ولی    داشته باشیم  "فینال  دور "ت تک مرحله اي، چنانچه تنها یک  توضیحات: در مسابقا

چنانچه هیچکدام از این موارد وجود نداشت؛ تخصیص ورزشکاران در مسابقات مختلف بر عهده  شود.  می  برگزار  مسابقه و یا سري مسابقات  آن  اجرایی  

   صورت می گیرد. کمیته برگزاري و یا با درخواست نماینده فنی 

یه مسابقات به در برخی مسابقات به غیر از مسابقه اصلی بقنمودن ورزشکاران در چنین موادي اعمال می شود.    موارد مشابه نیز براي نحوه رنکینگ 

در رنکینگ کلی درج نخواهند شد ولی در سایر موارد نتایج بیش از یک مسابقه  براي همین منظور  در نظر گرفته می شوند و  مسابقات جداگانه    عنوان 

 به اطالع  از قبل هر روشی که براي مسابقه اعمال می شود قویا پیشنهاد می شود  براي ارائه رنکینگ کلی درج خواهند شد. "ترکیبی"بصورت 

   آنها تاثیرگذار باشد. موارد مربوط بهشرکت کنندگان برسد چرا که ممکن است بر روي جوائز و سایر 

 حداقل زمان بین راندها  

 ر نهایی وجود داشته باشد: در صورت عملی شدن، حداقل زمان هاي ذیل بین آخرین دسته هر دور و اولین دسته دور بعدي یا دو-10

 دقیقه  45متر):  200متر (و  200تا 

 دقیقه  90متر):  1000متر (و  1000متر الی  200بیش از 

 .  باشد نمی  متر: در یک روز 1000بیش از 

 : تساوي  22قانون 

 )167(قانون 

ابقه یا داوران -1 اس این قوانین، داوران مـس کاران برنده را  Photo Finishچنانچه بر اـس و  20.22،  20.19،  19.3،   19.2  طبق قوانیننتوانند ورزـش

  مشخص کنند، نتیجه مساوي بودن ایشان باقی خواهد ماند.( در صورت اجرا)  20.25یا 

 )a 21.3(طبق قانون  تساوي در رنکینگ نتیجه

به   را  زمان هاي واقعی بدسـت آمده توسـط ورزشـکاران  photo finishنتیجه رنکینگ برابر شـد؛ سـرداور   a  21.3چنانچه طبق قانون   -۲

 ساوي در نظر گرفته خواهد شد و براي احتساب رنکینگ باالتر تثبت می نماید و چنانچه با یکدیگر برابر بودند، نتیجه ثانیه  001/0

 می شود.  کشی قرعه

 جایگاه آخرین سهمیه بر اساستعیین تساوي براي  نتیجه

باقی مانده خط و جایگاه همچنان و   سـاوي شـدنتیجه م، براي کسـب آخرین سـهمیه بر اسـاس جایگاه  22.1چنانچه پس از اعمال قانون   -۳

د تن خط در مواد منظور  (  ،باـش تراك گذاـش ت متر 800به اـش ده اند به دور بعد راه آنگاه )  اـس اوي ـش کارانی که با یکدیگر مـس یابند. می ورزـش

 . می شودانجام قرعه کشی چنانچه این کار اجرایی نبود براي تعیین ورزشکاران به راند بعد 
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انتخابی که تندتر   زمانی که انتخاب براي راند بعدي بر اـساس زمان و مکان باـشد (مثال انتخاب ـسه نفر اول در دو دور اول به عالوه دو نفر -۴

اوي  کاران داراي تـس خص کردن برنده ورزـش یم، براي مـش ته باـش اوي داـش اس مکان یک تـس دویده اند)، و براي آخرین دور انتخابی بر اـس

 براي شرکت در دور بعدي، باید تعداد ورزشکاران انتخاب شده بر اساس زمان را کاهش داد.

 زمان سهمیه بر اساسآخرین تعیین تساوي براي نتیجه 

رداور   -۵ رکت در دور بعدي، ـس کاران در رده بندي یا رده بندي انتخابی جهت ـش اوي ورزـش دن تـس ، زمان Photo Finishبراي مـشخص ـش

 توان با حقیقی را بر مبناي یک هزارم ثانیه لحاظ خواهد کرد. اگر براي مشخص شدن رده بندي باز هم تساوي وجود داشت، می

میم نهایی را گرفت. ا ی تـص د  باقی ماندهگر همچنان خط و جایگاه قرعه کـش تن خط در مواد    باـش تراك گذاـش ت)   800(منظور به اـش متر اـس

 انجام می شود.  قرعه کشیچنانچه این کار اجرایی نبود براي تعیین ورزشکاران به راند بعد  دور بعد راه می یابند.به  متساويورزشکاران 

 : مسابقات امدادي23قانون 

 )170(قانون 

(محل خروج) مشخص  scratch) و خطوط legوسیله فاصله هر دور مسابقه ( سانتیمتر در طول پیست کشیده شود تا بدین 5خطوطی با پهناي -1

 گردند.

  100در  4متر و همچنین در اولین و دومین منطقه تعویض ماده امدادي مختلط  200در  4متر،  100در  4در مسابقات امدادي قطع عضو امدادي -2

دادي امدادي ویلچر سرعت متر است. در مواد ام 20متر می باشند به این صورت که خط جدا کننده از نقطه شروع  30متر، هر یک از مناطق تعویض 

متر طول داشته باشند به این صورت   40متر؛ مناطق تعویض  400در  4متر و سومین منطقه تعویض ماده مختلط امدادي  400در  4متر و  100در  4

به لبه خط پایین منطقه   متر می باشد. این مناطق از نزدیکترین لبه به خط استارت شروع شده و 30که خط جدا کننده (محل خروج) از نقطه شروع 

یابد ورزشکاران در   می رد مسئول اطمینانفگیرد، که به خط شروع نزدیک تر است خاتمه یابد. هنگامی که تعویض در خطوط (مسیرها) انجام می

قت کنند قانون محل تعویض به درستی مستقر شده اند و متوجه کارایی منطقه سرعت گیري (شتاب گیري) هستند. همچنین این افراد مسئول د

 شود. به درستی اجرا می  3/23

 دادننمایند. کمک دـستیاران مـسئول قرارمی مناـسب خود اطمینان حاـصل و موقعیت توـضیحات: کمک داوران از قرار گیري هر یک از تیم ها در خط  

 کمک نیز به آنها همچنین در صورت نیاز براي قرار گیري در خط استارت هستند که بهمراه آنها باتون نیز می باشد. در پیست اولین سري دوندگان 

ود.   رمی ـش زمانی که همه در موقعیت خود قرار می گیرند.  براي انجام کارهاي مربوطه دوندگان بعدي منطقه تعویض باتون  و کمک داوران  داوران   ـس

ایل ارت رداور با وـس تی در جاي خود قرار گرفتند، ـس کاران به درـس ابقات ورزـش باطی به دیگر داوران راهنمایی الزم را می نماید که بطور معمول در مـس

  از طریق وسایل رادیویی انجام می شود. این کار بزرگ 

و دو چرخ عقب ویلچرها بطور کامل   ورزشـــکار پروتزقبل از آنکه حرکت خود را آغاز نمایند؛ در زمان تعویض دوندگان،  آنها همچنین یقین نمایند که  

درصــدد گرفتن باتون و تماس با یکدیگر هســتند). این حرکت نباید از بیرون از ورزشــکاران  (منظور زمانی اســت که  داخل محدوده تعویض باشــد در

 محدوه تعویض انجام شود. 
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تواند  هنما میهنگامی که در یک دو امدادي تمامی دوندگان یا گروه اول/ دوندگان راهنما در الین خود مسابقه را به اتمام رساندند، ورزشکار/ دونده را-3

شد که با دیگر  سانتیمتر الین خود را روي پیست مشخص کند. رنگ این نوار به گونه اي با  40در    5به وسیله یک نوار چسبنده به اندازه حداکثر  

 ها نمی توان استفاده کرد.Check-Marksهاي دائمی اشتباه نشود. از دیگر عالمت 

متر، دستیار می تواند در منطقه تعویض حضور داشته باشد تا به ورزشکار براي قرار گیري در خط خود کمک   100در    4توجه: در مواد امدادي مختلط  

 نماید.    

سانتیمتر بوده که جنس آن از چوب یا فلز یا هر جنس محکم دیگر است.    30تا    28تو خالی صاف یک تکه به اندازه    یک لولهماده امدادي  باتون  -4

 . رنگ آن در طی مسابقه کامال قابل تشخیص باشد. گرم می باشد 50و وزن آن حداقل   باشدمی میلی متر)  2 +میلی متر ( 40 آنقطر بیرونی 

  کاله کشی ملزم به تهیه  ، کمیته برگزاري  رجوع نمائید)  B-3.1.2 a/b(به بخش    IPCبازي ها و مسابقات    سرعتتوجه: در مواد امدادي ویلچر  

 براي هر یک از تیم ها به رنگ متمایز می باشد بطوري که در زمان مسابقه به سهولت تشخیص داده شود.   روي صورت

 ؛ ملزم به پوشیدن کاله کشی روي صورت نیز  شماره دار عالوه بر قرار دادن کاله ایمنیورزشکاران ویلچر سرعت  امدادي در مسابقات توضیحات: 

 کنترل کاله کشی صورت می باشند.  داوران اتاق اعالم مسئول در این صورت، کمیته برگزاري ملزم به تهیه کاله کشی می باشد. می باشند. 

5- 

(a  در    4براي مسابقات امدادي با ویلچر، امدادي قطع عضو و امدادي    23.6ي قانون  در تمامی مسابقات امدادي داخل استادیوم، به استثنا

 B-3.1.2 a/bبه بخش  (  IPCو بازي هاي  گردد. حداقل در مسابقات  متر مختلط در کل مسابقات باتون فقط توسط دست حمل می   100

آن را نیز لحاظ Time Transponder) سنجی (  توان در زمان) باتون شماره گذاري و با یک رنگ متفاوت باشد و می رجوع نمائید

 نمائیم. 

 توجه: در صورت امکان، نوع رنگ هر خط و یا ترتیب مکان استارت در استارت لیست ذکر شود.      

b  (به غیر از  ) دوندگان/ دوندگان راهنما نمی توانند از دستکش استفاده کرده یا در دستشان ماده اي باشد که باعث بهتر گرفتن باتون شود

 گفته شده است).   c 4/7مواردي که در قانون

c(  تواند  تواند دوباره آن را بردارد. این دونده/ دونده راهنما میاگر باتون افتاد، فقط دونده اي/ دونده راهنمایی که آن از دستش افتاده می

ود را کاهش ندهد. عالوه بر این، چنانچه باتون بصورتی  براي برداشتن مجدد باتون الین خود را ترك کند به این شرط که مسافت مسابقه خ

بیافتد که به سمت دو طرف پیست (مسیر دو) یا در جلو ورزشکار در جهت دو (همچنین آن طرف تر از خط پایان) حرکت کند، ورزشکاري 

لحظه در دست شان بوده باز گردند. اگر این  دونده راهنمایی که آن را انداخته اند، پس از برداشتن آن حتی االمکان به نقطه اي که آخرین    /

 مراحل صحیح اجراء شده و مانعی براي ورزشکار / دوندگان راهنما دیگر به وجود نیاورده، افتادن باتون باعث اخراج دونده نمی شود. 

 اما اگر ورزشکار/ دونده راهنما این قانون را رعایت نکند، تیمش از ادامه مسابقه محروم خواهد شد.   

شروع به منطقه تعویض  دونده/ دونده راهنما ورودي    دست   خروج از شود. این رد کردن باتون از لحظه  می  باتون در منطقه تعویض دست به دست  -6

شود. در رابطه با دست به دست کردن در منطقه تعویض، این باتون است که  تمام می   خارج شد، دست دونده خروجی / دونده  در  شده و وقتی کامال  
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باعث  باید مطمئنا در این منطقه قرار داشته باشد و محل و موقعیت بدن ورزشکاران مالك نیست. رد و بدل کردن باتون در خارج از منطقه تعویض،  

 شود.اخراج ورزشکاران می 

قبل  دونده خروجی را  توسط چوب  دریافت. کمک داوران بدقت هر گونه مد نظر باشد چوبقسمتهاي ، کل ب (باتون)چوتوضیحات: در تعیین موقعیت 

را قبل از آنکه   چوب چنانچه دونده خروجی    د.نمتر امدادي نقص عضو کنترل نمای  400در    4بویژه در مواد    ، از داخل شدن ورزشکار به داخل محوطه

فت کننده قبل از آنکه محوطه تعویض را  اورزشکار دریآنها مطمئن شوند که  ؛ کل تیم از زمین اخراج می شود.  نمایدوارد منطقه تعویض شود، لمس  

   را دریافت نموده است.  چوبترك نماید؛ 

در  4 جهانی ) و امدادي مختلطT42-47, T61-64ها () و امدادي قطع عضوT33-34 , T51-52 , T53-54در مسابقات ویلچري امدادي (

 متر لحظه جابجایی ورزشکاران زمانی است که دونده ورودي هر قسمت از بدن دونده خروجی را لمس کند. این تماس در منطقه تعویض   100

 شود. باشد. در زمان رد و بدل کردن باتون، هل دادن ورزشکار خارج شونده باعث اخراج ورزشکاران می می 

 متر، کاله ایمنی استفاده شده توسط ورزشکار ویلچر سرعت به شکل بخشی از اعضاء ورزشکار محسوب  100در  4توجه: در ماده امدادي مختلط 

 می شود.   

ورزشکاران/ دوندگان راهنما، قبل / پس از گذشتن از منطقه تعویض، منطقه، الین و یا موقعیت خود را حفظ کنند تا کامال مشخص شود هیچ  -7

نباید درباره این دوندگان/ دوندگان راهنما اعمال گردد.    6/18و قانون    5/18وندگان راهنما به وجود نیاورده اند. قانون  ممانعتی براي دیگر ورزشکاران/ د

ایجاد چنانچه راهنماي دونده به طور عمد براي یک عضو تیم دیگر از طریق دویدن به خارج از جایگاه یا خط خود در زمان پایان دور خود، ممانعت  

 باید اعمال شود.    18.2کند، قانون 

   T11-13تعویض چوب (باتون) براي مواد امدادي -8

a( توانند چوب (باتون) را حمل نمایند.ورزشکار یا دونده راهنما می 

b( تواند میان دوندگان راهنما یا ورزشـکاران بدون محدودیتی انجام گیرد، به جز در مواردي که شـرایط مربوط به روش تعویض باتون می

 بایست رعایت شود. یراهنمایی م

c( گیرد که حمل کننده باتون آن را در منطقه تعویض به دریافت کننده باتون تحویل دهد.یک تعویض درست زمانی انجام می 

d( کند، دیگر نمی تواند براي دریافت باتون، مجددا وارد منطقه تعویض به محض این که دونده خارج شــونده منطقه تعویض را ترك می

 مانی که خیلی زود از این منطقه خارج شده باشند، نمی توانند مجددا به منطقه تعویض باز گردند) .شود.(یعنی در ز

e(  کار تقرار هر ورزـش رکت کرده،   T12یک نفر کمک به ازاي هر منطقه تعویض براي کمک به اـس ابقه ـش که بدون دونده راهنما در مـس

روع مـسابقه از محدوده مـسابقه خارج ـشود و باید در موقعیتی که نماینده فنی مجاز به حـضور در پیـست خواهد بود. فرد کمکی باید قبل از ـش

ابقه تداخلی ایجاد نکند. ود و در جریان برگزاري مـس تقر ـش منجر به دادن اخطار   7.2تخطی از این قانون، طبق قانون    آن را تعیین نموده مـس

  و یا اخراج خواهد شد.  

شود. تیم مقابل چنانچه امتیاز دیگري کسب نکرده باشد می  چنانچه در مسابقه ورزشکاري باتون را از تیم مقابل بگیرد، تیم وي از مسابقه اخراج  -9

 جریمه نخواهد شد.  
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قه یا مسابقه دیگر وارد شده را بدود. هر چهار دونده / دوندگان راهنما که براي همان مساب  leg)تواند یک دور (هر عضو یک تیم امدادي فقط می-10

حداکثر تا چهار توانند براي همه راندها در ترکیب تیم امدادي شرکت کنند. اما وقتی در یک مسابقه، تیم امدادي رقابت خود را شروع کرد،  اند، می 

داشته باشند. تخطی از این قانون منجر به  توانند به عنوان ذخیره (جایگزین) در ترکیب آن تیم حضور  و راهنماهاي مربوط به آنها می   دیگر ورزشکار  

 اخراج تیم خواهد شد.  

 نمی شود.     محسوبتوجه: تعویض دونده راهنما جزء تعویض هاي کلی ورزشکاران 

ترکیب یک تیم و ترتیب دویدن آنان حداقل یک ساعت قبل از توزیع لیست فراخوان اول (منظور زمانی است که ورزشکاران در اتاق حضور و  -11

شوند) براي دور اول رسما اعالم شود. هر گونه تغییرات دیگر تنها در صورتی مجاز است که بیماري و یا صدمه جسمی اعالم شده،  می  اب حاضر  غی

اسامی   نی کهورزشکار را از انجام مسابقه باز دارد و این گزارش باید توسط مسئول پزشکی کمیته برگزاري تایید گردد و انجام آن زمان اعالم آخر (زما

اعالم  ورزشکاران براي خروج از اتاق حضور/ غیاب باید ثبت شود.) همان مرحله اي است که تیم در حال رقابت هستند. تیم به همان ترتیب اسامی و 

 دهد. تخطی از این قانون منجر به اخراج تیم خواهد شد.  می شده در لیست مسابقه

تایید به بخش  ،  پارا دوومیدانی جهانی  در مسابقات مورد   )B-3.1.2    (نمائید را می رجوع  امدادي  از مواد  (گروه هایی)  بر طبق خوشه هایی  توان 

 هاي ورزشی و شرایط و الزامات ترکیب تیمی مربوطه که در جدول ذیل آورده شده، برگزار گردد:کالس

 شرایط ترکیب تیم امدادي  هاي) ورزشی کالس (

T11-13 ل یک ورزشکار کالس حداقل شامT11  و فقط شامل حداکثر یک ورزشکار کالسT13  باشد 

T33-34  حداقل شامل یک ورزشکار کالسT33 باشد . 

T35-38 تواند شامل حداکثر دو ورزشکار کالس فقط میT38 باشد  . 

T42-47 وT61-64 تواند حداکثر شامل دو نفر ورزشکار کالس فقط میT47/T46  باشد 

T51-52  حداقل شامل یک ورزشکار کالسT51 باشد . 

T53-54  حداقل شامل یک ورزشکار کالسT53 باشد . 

 

 متر مختلط به شکل زیر مشخص شده اند:   100در  4ترکیب تیم، ترتیب دویدن و کالس هاي ورزشی حائز شرایط در ماده امدادي  

 باشد. می ورزشکار زن واجد شرایط الزم  2ورزشکار مرد و  2تیم داراي   -
 باشند.  T13,T46/47, T38, T54ورزشکار از کالس هاي  2حداکثر  -
 می باشند.   کالس هاي تعیین شده در جدول زیرورزشکار از  2مابقی  -
 ترتیب دویدن نیز طبق جدول زیر تعیین می شود:   -

 کالس هاي مجاز  ترتیب دویدن

 T11-13 دونده اولی
 T42-47, T61-64 دونده دومی 

 T35-38 دونده سومی
 T33-34, T51-54 دونده چهارمی  
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سریعترین دونده را انتخاب می نمایند، در ادامه دونده در کلیه مواد امدادي، استراتژي نقش مهمی ایفاء می نماید. براي مثال، برخی تیم ها  توضیحات: 

متر    100ر  د  4سایر تیم ها استراتژي کامال متفاوتی را دنبال می نمایند. در ماده  می رسند.    تیمسریعتر بعدي را می گذارند تا به کندترین دونده در  

متر الزامات دیگري    100در    4امدادي  مختلط  برخالف مسابقات امدادي ویلچر و قطع عضو، در ماده  امدادي مسئله به این سهولت نخواهد بود.  مختلط  

مدت مسابقه رعایت باشد. دوما، ترتیب دویدن از قبل مشخص شده در تمام  می  ورزشکار زن    2ورزشکار مرد و    2ترکیبی از  نیز وجود دارد. اوال، تیم  

ورزشکار از کالس هاي زیر انتخاب   2طبق جدول فوق ورزشکاران در کالس هاي مختلف می دوند. در نهایت تنها حداکثر  شود؛ این بدان معناست که  

، یک ورزشکار و یا دو ورزشکار را از بین این کداممی توان هیچ   ی. بنابراین با توجه به استراتژي تیم  T13, T46/47, T38, T54می شوند:  

ورزشکار از کالس هاي قبلی را می توان انتخاب نمود. براي    2البته باید توجه داشت که بدون توجه به استراتژي تیم، حداکثر  نمود.  کالس ها انتخاب  

چهارم انتخاب نموده است، آنگاه براي نفرات دوم و    اول ونفرات  را به ترتیب به عنوان    T54و    T13تیمی ورزشکاران کالس هاي  مثال، هرگاه  

 را انتخاب نمود.  T46/47و یا  T38چهارم نمی توان ورزشکاران کالس هاي 

 متر، ورزشکاران کامال در خطوط مسابقه دهند. 100در  4در دو امدادي -12

 تواند برگزار شود: متر به هر یک از طرق ذیل می  200در  4دو امدادي -13

a(  امکان، کامال در خطوط مسابقه دهند (ورزشکار چهار قوس را در خطوط باشد). تا حد 

b(   توضیح در قانون) تواند  )  در خطوط باشند، جایی که ورزشکار می 7/18براي دو دور اول و قسمتی از دور سوم تا لبه نزدیک خط شکسته

 خط خود را ترك نماید (ورزشکار سه قوس را در خطوط باشد).  

c( تواند خط خود را ترك کند  در خطوط باشند، جایی که ورزشکار می 7/18ا لبه نزدیک خط شکسته مشخص شده در قانون در دور اول ت

 (ورزشکار باید یک قوس را در خطوط باشد). 

 ه شود. استفاد cشود انتخاب کارآیی نداشته باشد، پیشنهاد می aتوجه: اگر بیش از چهار تیم در مسابقه شرکت نداشته باشند و انتخاب 

 تواند برگزار گردد:متر در هر یک از طرق ذیل می  400در  4مسابقات  -14

a(   کامال در خطوط بدوند،  7/18ورزشکاران در دور اول و همچنین قسمتی از دور دوم را تا نزدیک خط شکسته مشخص شده در قانون ،

 خط بدود). تواند خط خود را ترك نماید (یعنی باید سه قوس را در جایی که ورزشکار می 

b(   تواند خط خود را ترك نماید  را در خط بدود، جایی که می   7/18ورزشکار اولین دور را تا لبه نزدیک خط شکسته مشخص شده در قانون

 (یعنی یک قوس را باید در خط بدود). 

 اجرا شود.  bگردد انتخاب دارند، پیشنهاد میتوجه: در مواد امدادي به غیر از مسابقات نابینایان و ویلچر، اگر بیش از چهار تیم در مسابقه حضور ن

هاي مسابقات ورزشکاران اجازه ندارند دویدن را از خارج از منطقه تعویض شان شروع نمایند و باید از این مناطق مسابقه را آغاز در همه تعویض-15

 کنند. چنانچه ورزشکاري از این قانون تخطی نماید، تیمش از دور مسابقه حذف خواهد شد. 

متر در دور سوم و چهارم خود، تحت نظارت داور مسئول، مانند همان ترتیب جایگیري اعضاء تیم  400در  4دوندگان دو امدادي/ دوندگان راهنما -16

رسد، دونده ایستند.  به محض آن که دونده قبلی / دوندگان راهنما به این نقطه می شان قرار گرفته و در مکان انتظار به ترتیب از داخل به خارج می 
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/ دونده  راهنما منتظر / دوندگان راهنما همان ترتیب را ادامه داده و نباید محل استقرار را در همان ابتداي منطقه تعویض تغییر دهد. چنانچه دونده اي  

 این قانون را رعایت نکند، تمامی اعضا، تیم مربوطه اخراج خواهند شد. 

متر (چنانچه این ماده کامال در خطوط برگزار نشود (دویده نشود)، دوندگان به ترتیب لیست استارت (از داخل   200در    4توجه: در مسابقات دوي امدادي  

 نمایند.می به خارج) جایگیري 

  4(شامل دوندگان راهنما) و امدادي مختلط    T11-13هاي ورزشی  براي مواد امدادي ویلچري (ویلچررانی امدادي) و مواد امدادي براي کالس -17

  متر که نیاز است ماده امدادي در داخل خطوط دویده (انجام) شود، به هر تیم دو الین مجاور هم اختصاص داده شود. ورزشکاران / دوندگان   100در  

توانند از هر یک از دو الین اختصاص یافته خود استفاده نمایند. خطوط داخلی هر دو الین اختصاص یافته در امتداد خطوط خارجی دو الین راهنما می

ها) عویض هاي) شروع مسابقه و خطوط برجسته را مشخص سازد . تغییرات (تهاي سکوهاي (جایگاهاختصاص یافته کشیده شود (امتداد یابد) تا فاصله

هاي انجام خواهد شد. امتداد خطوط باکس (مربع) استارت و تعویض با نوار چسب همرنگ و هم پهناي عالمت گذاري  7و    5،  3،  1ها)  براي خطوط (الین

 د). هاي موجود در زمین باشگردند. (خطوط باکس استارت و تعویض باید از رنگ و پهناي همانند خط کشیمی خطوط موجود در زمین مشخص 

ها استفاده نشده اند (خالی هستند) و قابل استفاده  متر و هر مسابقه دیگري، اگر بعضی الین  200در    4و    400در    4در یک مسابقه دو امدادي  -18

یري براي توانند داخل پیست جایگیري شوند تا اعضاء تیم شان برسند به شرط این که ممانعت و جلوگهستند، دوندگان منتظر / دوندگان راهنما می

متر، دوندگان منتظر / دوندگان راهنما ترتیب اصلی خود را  بر    400در    4متر و    200در    4ورزشکاران دیگر به وجود نیاورده یا تنه نزنند. در مسابقات  

 گردد.   مینمایند. اگر یک ورزشکار / دونده راهنما از این قانون تبعیت نکند، تیم وي از مسابقه حذف می  حفظ  23.16طبق قانون 

مسابقه  و    خود قرار گرفتند  خط . به محض آنکه ورزشکاران بدرستی در  به آنها محول شده استگیرند که  می  محلی قرار    در و داوران  توضیحات: سرداوران  

 .  بر عهده دارندرا  18بویژه از قانون گزارش تخلفات از این قوانین   واگذار شده است، مسئولیتبه آنها آغاز شد؛ سرداور و کمک داورانی که  

متر، طبق    400در    4متر،    200در    4در مواد امدادي ویلچر سرعت، زمانی که ورزشکاران نیازي به داخل خط قرار گرفتن ندارند؛ براي مثال مواد    -19

استفاده نمایند؛  ی شود. ورزشکاران در حالت انتظار می توانند از یکی از این خطوطخط اختصاص داده م 2به ورزشکاران در حالت انتظار  23.16قانون 

خل خط قرار لیکن باید تا پایان زمان تعویض در جاي خود باقی بمانند. در مواد ویلچر سرعت ورزشکار در حالت انتظار نمی تواند حالت وارد شدن به دا

   ابقه اخراج می شود. گیرد و چنانچه از این مسئله تخطی نماید از مس

بصورتی باشد که موارد خاص و همچنین مسابقه باید  آن    اجرایی  قوانینآنگاه    وجود داشته باشد که در مفاد این قانون نگنجد؛   امدادي  مادهچنانچه    -20

   آن مشخص شده باشد. در روش اجراي مسابقه 
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 مواد میدانی  -  4قسمت 
 : شرایط کلی24قانون 

 )180(قانون 

 یض  چ  “ص أ ظ غ ژ ی غ ن گ ینق غ  ن    ل

تواند در محل برگزاري و قبل از شروع مسابقه، تمرینات آزمایشی انجام دهد. در مواد پرتابی، تمرینات آزمایشی به قید قرعه  هر ورزشکار می -1

 شود. مشخص شده و همیشه تحت نظارت داوران انجام می

از ذکر پرتاب آزمایشی در مواد میدانی داشته باشد؛ در قوانین جاري    2که هر ورزشکار می تواند  هرچند در گذشته در قوانین ذکر شده بود  توضیحات:  

هر تعداد می تواند  به  بدین صورت تفسیر می گردد که در زمان تمرین قبل از مسابقه تعداد پرتاب ها    24.1صرفنظر شده است. قانون  پرتاب ها  تعداد  

می باشند و تا جائی که زمان اجازه دهد و ورزشکاران تقاضاي   ها  حد استاندارد می باشد؛ این تعداد حداقل پرتاب  پرتاب   2البته در مسابقات بزرگ  باشد.  

 می توانند پرتاب نمایند.   پرتاب آزمایشی داشته باشند 

 به محض شروع مسابقه، ورزشکاران حق استفاده از موارد ذیل براي انجام تمرینات را ندارند: -2

a(  باند) دورخیز یا منطقه جهشtake-off ( 

b(  وسایل مسابقه 

c(  دوایر پرتاب یا زمین داخل آن بخش با وسیله یا بدون وسیله 

آنها  در مواد پرش طول و سه گام، در زمان برگزاري مسابقه ورزشکاران اجازه ندارند از پیست براي انجام حرکات تمرینی استفاده نمایند. توضیحات:       

به  ین شده خود بمانند و بدقت دستورالعمل هاي داوران را اجرا نمایند. داور و نماینده فنی مسئول کنترل مسابقات هستند و باید در محوطه تعی

 ورزشکارانی که از محدوده مسابقه دور شوند تذکر می دهند. با توجه به شرایط از کارت زرد و قرمز استفاده می شود.

ن شود که ورزشکار از دست زدن به ادوات خود براي تمرین امتناع نماید؛ البته در صورتی که منجر به ایجاد خطر و  اجراي این قانون نباید منجر به آ       

تفسیر این قانون از اهمیت زیادي برخوردار است و داوران باید یقین نمایند که مسابقه به شکل صحیح و در بهترین  تداخل با دیگران نشود.  

 نیز قادر باشد تا به محض آغاز مسابقه تمرین خود را کنار بگذارد. ورزشکار  حالت پیش می رود و 

 ف (خألغ ٌّغه ن  ق ی ن    )Markersل

3- 

a( گیرند؛ اما در مسابقات پرش ارتفاع،  هاي باند قرار می ها در کنارهشود، عالمت در مسابقات میدانی وقتی باند دورخیز استفاده می

تواند از یک یا دو عالمت (که یا از طرف کمیته برگزاري داده شده یا مورد تایید این شوند. دونده می توانند در باند گذاشته ها میعالمت 

تواند  کمیته است) به منظور کمک در انجام حرکت دو یا جهش خود استفاده نماید. چنانچه چنین عالماتی در دسترس نباشند، ورزشکار می 

 ماند استفاده کرد.اما نمی توان از گچ یا مواد مشابه اي که بعد از استفاده اثراتشان باقی می از نوارهاي چسبنده (نوار چسب) استفاده کند،
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b( تواند  تواند از یک عالمت استفاده کند. این عالمت تنها میشود، ورزشکار فقط می در مسابقات پرتابی که از دایره پرتاب استفاده می

ه دایره پرتاب گذاشته شود. این عالمت موقتی بوده و فقط براي همان ورزشکار  روي زمین در محل مسابقه دقیقا پشت یا چسبیده ب

 استفاده شود و نباید جلوي دید داوران را بگیرد. هیچ عالمت شخصی نباید در داخل یا کنار منطقه فرود وجود داشته باشد. 

 باشد.  می توجه: هر عالمت یک تکه 

و با استفاده از پین هاي منقوش به رنگ هاي    چسبناكیک نوار  را با  ماده پرش ارتفاع  ن شده  محدوده تعییچنانچه زمین خیس باشد؛  توضیحات:  

 می پوشانند.   مختلف

حال چنانچه تولید کننده در ساخت عالمت از دو باشد و محسوس بودن آن توسط داور تائید شده باشد. می   تکی   عالمت بصورت عالمت استفاده شده 

چنانچه  نیز مجاز است. در ماده پرش ارتفاع    ؛، مجاز است. در صورتیکه ورزشکار هر دو عالمت خود را در یک مکان قرار دهداستفاده نموده باشد   جنس

 عالمت متفاوت خود را همچنان داشته باشد.   یک عالمت ساخته شده از یک و یا دو جنس داده می شود تانوار پاره شود به ورزشکار 

    خألغ آق گ  ق “    “ص أ  غ ن   ن ف   ل

4- 

A( تواند براي اعالم شکستن رکوردهاي جهانی، و در صورت لزوم، رکوردهاي منطقه اي کشوري و در یک پرچم یا عالمت مشخص نیز می

 آن مسابقه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

 (B  را در همه مسابقات پرش، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه در موقعیت مناسبی قرار داد تا به ورزشکاران جهت و سرعت دقیق یک و یا چند بادسنج

       باد را نشان دهد.   

ل “ص أ ’ غ ه ی  

چنانچه ورزشکاري اعمال می شود.    24.6دهند؛ در غیر اینصورت قانون  دوندگان به ترتیبی که به وسیله قرعه کشی مشخص شده است، مسابقه می-5

خواهد شد؛ لیکن نتیجه آن دور (معتبر و یا   2/8و قانون    5/13/2با تصمیم خود یک دور  را به شکل متفاوت از دور قبلی بزند؛ منجر به اعمال قانون  

     کشی انجام شود.مردود) در شکل وضعیت هشدار باقی می ماند. اگر دور مقدماتی وجود داشته باشد، براي دور نهایی باید دوباره قرعه 

به وي اخطار داده می شـود (براي   8.2و قانون    2.13.5طبق قانون  ؛  به شـکل متفاوت از دور قبلی بدودتوضـیحات: چنانچه ورزشـکار با تصـمیم خود 

 ثبت می شود. حالت اخطار  بهلیکن نتیجه مسابقه (معتبر و یا مردود) تخلف مرتبه دوم اخراج می شود) 

ها ها در یک راند ورزشکاران ثبت نخواهد شد (در انتها فقط یک تالش آن به غیر ازمواد پرتابی نشسته و پرش ارتفاع، بیش از یک نتیجه از تالش-6

 شود). ثبت و ضبط می 

ند، هر ورز ته باـش کار وجود داـش ت ورزـش وي، به غیر از پرش ارتفاع، زمانی که بیش از هـش کار میدر تمامی مواد میدانی قطع عـض ه حرکت ـش تواند ـس

ب کرده اند می کاري که باالترین نتیجه را کـس ت ورزـش د. هـش ته باـش ند؛ مگر آنکه در قوانین اجرایی به  داـش ته باـش افه تر نیز داـش ه حرکت اـض توانند ـس

 شکل دیگري آمده باشد. 
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ل خواهد ـشد. و اگر باز هم تـساوي وجود داـشت، ورزـشکاران  اعما 22/24اگر در آخرین دور انتخابی، دو یا چند ورزـشکار نتایجـشان مـساوي بود، قانون 

توانند در دور نهایی داراي حرکت اضــافی باشــند. چنانچه در پرش ارتفاع در مرحله آخر انتخابی نتایج برابر شــد، مســئله مذکور طبق قانون مزبور می

 زیر حل و فصل می شود.   24.22

ش پرتاب متوالی براي ته، ـش ـس ود، مگر   در مواد پرتابی نـش کاران در نظر گرفته می ـش میم بگیرد هر یک از ورزـش پرتاب اول با   3آنکه نماینده فنی تـص

) پیـشنهاد می ـشود ترتیب مـسابقات B-3.1.2بخش  ( جهانیدوومیدانی پارا و بازي هاي فاـصله زمانی (در دو مرحله متوالی) برگزار ـشود. در مـسابقات  

 عملکرد (نتیجه) انجام خواهد شد.پرتاب متوالی به ترتیب معکوس  6براي 

کار  ند.   8اگر تعداد ورزـش ده باـش کل دیگري بیان ـش کار مجاز خواهد بود؛ مگر آنکه قوانین اجرایی به ـش ش حرکت براي هر ورزـش د، ـش نفر یا کمتر باـش

ـــکاران در را ــود، این ورزشـ ــه ـتایی (حرـکت ـها)، بیش از ـیک حرـکت غیر ـقاـبل قبول انـجام شـ ـندـهاي بـعدي حرـکت ـها، قـبل از اگر در اولین دور سـ

 ها همان ترتیب قرعه کشی شده خواهد بود. دهند. ترتیب آنهاي قابل قبول داشته اند مسابقه میورزشکارانی که حرکت

 در هر دو حالت:

a( نکه قوانین باشد؛ مگر آمی ها بر عکس ترتیب رنکینگ ثبت شده بعد از ـسه دور اول حرکت ها، ترتیب مـسابقه براي سه دور آخر پرتاب

 اجرایی به شکل دیگري بیان شده باشند.  

ته (کالس1توجه   ـس ی: در مواد پرتابی نـش ورتیکه  F51-57و    F31-34هاي ورزـش ود، 3) و در ـص پرتاب آخر به   3   پرتاب اول در دو گروه برگزار ـش

 ترتیب معکوس عملکرد (نتیجه) انجام خواهد شد.

b(  اگر ترتیب مـسابقه تغییر یابد و یک مـساوي وجود داـشته باـشد، آن ورزـشکارانی که مـساوي ـشده اند به همان ترتیب قرعه کـشی اـصلی

 دهند:(ابتدایی) مسابقه می

 نماییدمراجعه  25هاي عمودي به قانون ): براي پرشiتوجه (

ــابقه مورد اعتراض بر طبق  iiتوجه ( ــکار اجازه بدهد در یک مس ــرداور به یک یا چند ورزش ــابقه 50.5قانون  ):  چنانچه س خود را ادامه دهند، این   مس

دهند و چنانچه بیش از یک  می  هاي خود را قبل از دیگر ورزشــکاران حاضــر در مســابقه انجامورزشــکاران  تمامی راندهاي بعدي حرکت

 دهند.می  خود ادامه مسابقه زشکار باشند به همان ترتیب قرعه کشی اولیه بهور

ــازمان قوانین  ):  iiiتوجه( ــی مربوطه می تواند  حاکمیتی  س ــد)را تعیین نماید (تعداد پرتاب ها ورزش ــش پرتاب باش ــورتی که حداکثر ش و تعداد  در ص

 .  مشخص می شود می رسند پس از راند سوم اضافی ورزشکارانی که به راندهاي

وم ivتوجه ( افی پس از راند ـس ازمان حاکمیتی مربوطه در راندهاي اـض وي، قوانین ـس ابقه  تغییر در ): در مواد میدانی قطع عـض ترتیب افراد را براي مـس

 مشخص می نماید.   

 زمانیاصل این موضوع به  جم مواد میدانی کنار گذاشته شد. درراند پن پس از پرتابدستورالعمل تغییر در نحوه  2011توضیحات: در سال 

د  تورالعمل در آن زمان   .ه بودبر می گردد که تغییر در ترتیب براي اولین بار معرفی ـش ابقه  بر این باور بودند این دـس چیزي اضـافه بر نحوه اجراي مـس

 در عمل این کار انجام نمی گرفت. پرتاب آخر خود را انجام ندهد؛  3گرفت که می تصمیم  هرگاه ورزشکار در واقع نخواهد نمود؛
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 ل   یض  چ ” 

 ها به ترتیب ذیل ثبت خواهند شد: حرکت-7

 گردد. گیري گرفته شده مشخص میبه غیر از پرش ارتفاع، یک حرکت معتبر، با همان اندازه

 مراجعه نمائید.  2.20.3هاي استاندارد در همه موارد به قانون براي استفاده از حروف اختصاري و نشان

 

 ل   یض ع) چ  غ   ) ظ  غه  ض

ا به نشانه قابل قبول بودن آن حرکت باال ببرد. چنانچه داور متوجه شود که به اشتباه داور نباید تا زمان اتمام کامل یک حرکت، پرچم سفید خود ر-8

 پرچم زده است می تواند در تصمیم خود تجدید نظر نماید.    

 زمان اعالم اتمام یک حرکت قابل قبول:

a( فته است.هاي عمودي، وقتی که داور بر اساس این قوانین تصمیم بگیرد که هیچ اشتباهی صورت نگردر پرش 

b( هاي افقی، وقتی که ورزشکار مطابق با این قوانین محل فرود خود را ترك کند. در پرش 

c( .در مواد پرتابی ورزشکاران قادر به راه رفتن، وقتی که ورزشکار مطابق با این قوانین دایره پرتاب یا باند دورخیز را ترك نماید 

d( قه مجاز فرود آمده است.در مواد پرتابی نشسته، وقتی که وسیله پرتاب در منط 

که ـصورتی در که اهمیت دارد این موـضوع از آن جهت براي داور حاـضر در میدان (در مواد پرتابی) و یا محوطه فرود (در ماده پرش طول) توـضیحات: 

 سرداور پرچم اشتباه زد با یک عالمت و یا نشان محل فرود مشخص شده باشد. 

ن “ گ ف ن   ل ی ق  گ

گردد که تعداد ورزشکاران به حدي است که اجازه نمی دهد کل مسابقه در یک دور (نهایی) به راحتی  در مواد میدانی دور انتخابی زمانی برگزار می  -9

 شوند. به استثناي زمانی که کنند و به وسیله این دور، افراد انتخاب می برگزار شود. در دور انتخابی، همه ورزشکاران شرکت می 

تواند سایر دورهاي انتخابی همان مسابقه و یا یک و یا چند   کننده اي توانایی بیشتري در برگزاري یک و یا چند ماده دارد. در این صورت می   برگزار 

یا    ومسابقه را زودتر برگزار نماید تا بدین ترتیب ورزشکاران حائز صالحیت براي شرکت در دور مسابقه انتخابی مشخص شوند. چنین دستورالعملی  

گ  سایر روش هایی که (مانند کسب استانداردهاي الزم در خالل یک دوره تعیین شده با کسب مقام در یک مسابقه تعیین شده و یا از طریق رنکین

دور    شوند. نتایج دور انتخابی درمی  بدست آمده) ورزشکار مجاز به شرکت در مسابقه و دور انتخابی شده است در قوانین هر یک از مسابقات لحاظ  

 نهایی منظور نمی شوند.  

یحات:   ی از  بههر چند رکورد بدـست آمده  توـض ود؛ لیکن چنانچه رکورد عنوان بخـش وب نمی ـش رایط    فینال محـس ایر ـش جهانی بدـست آید و همچنین ـس

 به عنوان رکورد جهانی ثبت خواهد شد. جهانی دوومیدانی پارا ؛ این رکورد در رعایت شودبراي ثبت در رکورد جهانی 

شوند، اما در صورت امکان به گونه اي باشد که نماینده هر کشور یا ورزشکاران در حالت عادي به دو یا چند گروه به صورت رندوم تقسیم می -10

کند، مگر آن که تسهیالت می ر گروه قبلی شروع هاي مختلف (متفاوت) قرار گیرند. هر گروه حرکت تمرینی خود را فورا بعد از اتمام کاتیم در گروه

 ها وجود داشته باشد و آنان بتوانند در یک زمان و تحت شرایط مساوي مسابقه دهند.  براي گروه 



107 

کشد، یک روز استراحت میان دور انتخابی و دور نهایی در نظر گرفته  شود در مسابقات پرش ارتفاعی که بیش از سه روز طول می توصیه می-11

 ود. ش

گیرند. اگر هیچ نماینده فنی براي  نماینده(گان) فنی درباره شرایط دور انتخابی، استانداردهاي انتخابی و تعداد ورزشکاران در دور نهایی تصمیم می-12

اه یابند؛ مگر آنکه در  ورزشکار به دور نهایی ر 12گردد. بهتر آن است که حداقل آن مسابقات تعیین نشده، این شرایط توسط کمیته برگزاري اتخاذ می

 قوانین مسابقات به شکل دیگري آمده باشد.   

یحات:   ت که چنانچه در جایگاه دوازدهم براي راه یابتوـض کار  به فینال نتیجه    یعمدتا این به معناي آن اـس اوي دو ورزـش دمـس  12بیش از انتخاب  ؛  ـش

ــتنفر براي دور فینال   نفر به گروه فینال غیر معمول نخواهد   12بیش از   راه یابیلیکن  هر چند در دور انتخابی حداکثري وجود ندارد؛ .  امکان پذیر اس

  بود. 

تواند تا سه حرکت داشته باشد. ورزشکاري که به استاندارد انتخابی رسیده است، نباید در  در دور انتخابی، به غیر از پرش ارتفاع، هر ورزشکار می -13

 شرکت کند.    دور انتخابی

(شامل پرش آزمایشی) ورزشکار فرصت دارد تا آخرین تالش (حرکت) خود را بکند تا شاید بتواند   25.2در دور انتخابی پرش ارتفاع، طبق قانون -14

مل ورزشکارانی که پس  به ارتفاع استاندارد انتخابی برسد، مگر آن که تعداد ورزشکاران براي دور نهایی تا آن زمان مشخص شده باشند. این قانون شا

هاي خود در دور انتخابی  از سه حرکت متوالی ناکام حذف نشده اند، نمی شود. هرگاه مشخص شد که ورزشکار به فینال رسیده است، نباید به پرش 

 ادامه دهد.  

ها به وسیله اضافه کردن  ، گروه فینالیستها از تعداد مورد نیاز کمتر باشداگر هیچ ورزشکاري به ارتفاع استاندارد انتخابی نرسد یا تعداد آن -15

یا مسافت  ورزشکار طبق نتایج آنان از دور انتخابی، به حد نصاب خواهد رسید. در پایان دور انتخابی، اگر دو یا چند ورزشکار نتایجی مشابه در پرش

 یابند.اران مربوطه به دور نهایی راه میباید به کار گرفته شود. اگر باز هم نتیجه مساوي وجود داشت، ورزشک 22/24داشتند، قانون 

گردد در هر گروه میله در یک زمان و به یک  شود، توصیه می اگر در پرش ارتفاع یک مسابقه انتخابی در دو گروه به طور همزمان دارد انجام می -16

 باشند. شود هر دو گروه تقریبا از یک قدرت مشابه برخوردار ارتفاع باال بیاید. همچنین پیشنهاد می

از نزدیک فرایند انتخابی پرش ارتفاع رعایت ـشوند. نماینده فنی و ـسرداور  24.16و   24.10قوانین  مفاد در گروه بندي انتخابی پرش ارتفاع توـضیحات: 

اسـتاندارد الزم برسـند  حذف نشـوند و به حد   25.2انجام دهند که طبق قانون  بصـورتی  ورزشـکاران پرش خود را را دنبال نمایند و یا به عبارت دیگر  

مـسئله در دو ماده  میدانی تـساوي بین ورزـشکاران  در ـصورت ایجادمـشخص ـشده باـشد) و  تعداد ورزـشکاران فینال  24.12قانون  مفاد مگر آنکه طبق (

شــکاران زمانی که یقین ورزضــرورتی ندارد    24.14طبق قانون  البته باید به این نکته نیز توجه شــود  حل و فصــل می شــود.   25.9طبق ماده مربوطه  

   دهند. ادامه باز هم به مسابقه خود براي فینال دیگر ورزشکاران شرایط بدون توجه به نمودند به فینال رسیده اند 

  یض ع چ   ف ن   ی “ ٌّ   ف غ  ٌّغ

کار اعالم  -17 ئول به ورزـش روع می  داور مـس ت و زمان مجاز انجام یک حرکت از زمان اعالم داور ـش روع یک حرکت آماده اـس کند همه چیز براي ـش

 شود. می



108 

ا چنانچه زمان پرتاب ها آغاز شــده باشــد و ورزشــکاري متعاقب آن، حرکت خود را انجام ندهد، وقتی زمان داده شــده به اتمام رســید، آن حرکت خط

 شود. محسوب می

 ، آن پرتاب خطا محسوب خواهد شد.  24.18شتر نخواهند شد. چنانچه این زمان بگذرد، به استثناء قانون زمان هاي زیر بی

 
ن  گ ی فش گ   ق  غ

 تعداد ورزشکاران باقی مانده در مسابقه
 
 مواد پرتابی نشسته  سایر مواد ورزشکاران قطع عضوي  پرش ارتفاع  

 دقیقه  1 دقیقه  1 دقیقه  1 (و یا اولین حرکت هر ورزشکار) نفر 3بیش از  
 دقیقه  1 دقیقه  1 دقیقه  1.5 نفر 3یا  2
 --  ---   دقیقه   3 نفر  1

 دقیقه  1 دقیقه   2 دقیقه   2 پرتاب هاي متوالی  

 
ته،1  توجه ـس ه راند اول در دو و یا چند گروه برگزار می گردد؛   : در مواد پرتابی نـش تثناء زمانی که ـس نماینده فنی با ـصالحدید خود می تواند یک    به اـس

 دقیقه بین پرتاب سوم و چهارم وقت اضافه بدهد. 

در موقعیتی هـستند که بتوانند در ـصورت آماده نبودن ورزـشکار در بین پرتابها به وي وقت اـضافه بدهند. در  عملی؛ ـسرداور و یا داور جنبهاز  توـضیحات: 

  ناحیه پرتاب آماده مسابقه و داوران در بیرون محوطه آن قرار گرفته اند. ؛ ورزشکار آغاز شده دادن ادوات پرتابی بهکرنومتر پس از  مواد پرتابی نشسته

ود.  ممکن اـست در این ز کار داده ـش رداور به ورزـش فاهی از ـسوي ـس تورالعمل ـش کار پرتاب ـسوم خود را انجام داد و اندازه گیري مان دـس زمانی که ورزـش

تراحت   د ثبت زمان یک دقیقه وقت اـس کارانجام ـش ت ورزـش ورت درخواـس ود. در این مدت زمان یک دقیقه تنها در ـص به وي ادوات پرتابی   ،آغاز می ـش

ود. چنا د آنگاهپیش از اتمام این زمان نچه  داده می ـش ته باـش وعی را داـش ت چنین موـض کار درخواـس به خواهد  ورزـش زمان براي پرتاب چهارم فورا محاـس

ود و  کار داده می ـش ت ورزـش ت که ادوات پرتابی به دـس د. (منظور لحظه اي اـس ت و داوران خارج از محل پرتاب در جاي ـش ابقه آماده اـس آن بخش مـس

   خود مستقر شده اند.) 

باید در معرض دید ورزـشکار باـشد. همچنین، داور با باال نگاه داـشتن یک دهد : ـساعتی که زمان مجاز باقی مانده براي یک حرکت را نـشان می2توجه  

 نماید.  می ثانیه آخر زمان مجاز را مشخص 15پرچم زرد یا با اعالم، 

ــود، هیچ تغییري در زـمان مـجاز براي انـجام حرـکت اعـمال نمی گردد؛ در غیر : 3توـجه   ـــته نشـ این در پرش ارتـفاع، ـتا میـله در ارتـفاع ـجدـید خود ـگذاشـ

 شود.هاي پیاپی اعمال میصورت در جایی که امکان دارد قانون زمان مجاز براي حرکت

: هرگاه تنها ورزشــکاري که در ماده پرش ارتفاع برنده شــده اســت براي ثبت رکورد جهانی در محل مســابقه باقی بماند، یک دقیقه دیگر به  4توجه  

 محدودیت زمانی تعیین شده اضافه می شود.   

یحا وند  ت:  توـض کاران چند کالس با هم ادغام می ـش ئله  زمانی که ورزـش ت.  این مـس کالتی را بهمراه خواهد داـش براي مثال زمانی که براي داوران مـش

ت باال بردن میله  ود درخواـس کار در یک کالس برنده آن ماده می ـش ود  می نماید؛ یک ورزـش ابقه امکان این کار زمانی انجام می ـش که موارد فنی مـس
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ابقات ـسایر کالس هاي آن این کار مجاز اـست. البته انجام این کار می تواند ـسبب قطع موقت مـساین کار را بدهد و یا نماینده فنی تـشخیص دهد که 

 ماده شود.

 دقیقه مهلت دارند. 5/0شوند، تنها : در حرکت اول، تمامی ورزشکاران از زمانی که وارد مسابقه می5توجه 

کارانی هم که براي مقام اول دور پرش 6توجه ابقه، باید ورزـش کاران باقی مانده در مـس به تعداد ورزـش اب را دارند، به  jump-off: در زمان محاـس حـس

 بیایند. 

کنند، زمان اختصـاص ) یا راهنما کمک دریافت میCallerکه در آن ورزشـکاران از افراد اعالم کننده ( 12و   11هاي : در مواد میدانی کالس7توجه

شـود. چنانچه می غاز کند که ورزشـکار فرآیند (مرحله) جهت یابی خود را به اتمام رسـانیده، آیافته از لحظه اي که داور مسـئول اطمینان حاصـل می

 دهد. می ورزشکاري تقاضاي تایید شفاهی شروع تایم (ساعت تایم) مسابقه را بنماید، یک نفر داور چنین تاییدیه یا اعالمی را انجام

این مـسئله  باـشد؛می  نماید و ورزـشکار بعد از وي نیز آماده  می نمایند که نفر بعدي را فرا خوان  می از ـسیـستمی اـستفاده  توـضیحات: ـسرداوران همواره 

همچنین یقین داـشته ثانیه و یا یک دقیقه باـشد.   30زمانی از اهمیت بـسزایی برخوردار اـست که زمان تخـصیص داده ـشده براي انجام حرکت ورزـشکار 

و ـسپس زمان را منظور می نمایند. ـسرداوران و داوران   عدي مهیا اـستباـشند که قبل از اعالم نام ورزـشکار محوطه مـسابقه کامال براي انجام مـسابقه ب

معطوف نمایند.  و یا اعالم خطا "time out"اعالم    مان،باید توجه ویژه اي را به ـشرایط جاري مـسابقه در زمان تـصمیم گیري در مورد ـشروع ثبت ز

ــرایط ـخاص   ــت (زـمانی ـکه مواد دو بطور همزـمان در ـیک توـجه ویژه ـبه ـخالی بودن محوـطه دورخیز در ـماده پراز جمـله شـ ش طول و پرـتاب نیزه اسـ

 همینطور مسافتی که ورزشکاران براي راه رفتن و رسیدن به قفس دایره پرتاب دیسک باید طی نمایند. محوطه از مسابقه برگزار می شود) و 

پرش زمان در نظر گرفته شده سبب تغییر راند نهایی مواد میدانی  ورزشکار براي انجام حرکت خود باقی مانده باشند؛    3و یا   2و هرگاه تنها  در مجموع 

ود ابقه ماده میدانی   1.  طول نمی ـش ود که در مـس ت باقی ماند 3و یا   2طول تنها  پرش دقیقه زمان تنها زمانی اعمال می ـش تارت لیـس کار در اـس ه ورزـش

 .اولین حرکت هر یک از ورزشکاران)باشند (به استثناء 

ابقه متوقف 8توجه اعت مـس د، ـس ته باـش ت بدهد و نیاز به جهت یابی مجدد داـش کار جهت یابی خود را از دـس ابقه فقط در می : چنانچه ورزـش ود و مـس ـش

 تایم سپري شده که قبال ثبت شده را شامل گردد.)صورتی مجددا آغاز شود که جهت یابی ورزشکار به اتمام رسیده باشد (تا هرگونه 

 زمان را نگه می دارند.  ،در زمان جهت یابی مجدد توسط ورزشکارتوضیحات: در این شرایط اختصاص وقت اضافه ممنوع است. 

ته، زمان مجاز  از لحظه اي آغاز 9توجه   ـس ندلی پرتابمی :  در مواد پرتابی نـش تن ـص یله پرتاب پس از بـس ود که وـس دن  ـش ته ـش به دایره پرتاب و بـس

 شود.ورزشکار به صندلی خود و قرار گرفتن روي صندلی، به ورزشکار داده می

یحات:  ده توـض کاري در زمان تعیین ـش ت زودتر  همچنان چنانچه ورزـش د؛ زمان ممکن اـس کار در جاي خود قرار نگرفته باـش ود. حال اگر ورزـش روع ـش ـش

 باشد. شده از داوران  خالیشود که آن قسمت مسابقه می زمان از زمانی شروع ثبت آماده باشد؛  24.17قانون  1توجه  تکمیلیطبق توضیحات 

 شایان ذکر است که ساعت شماره انداز در جایی قرار می گیرد که ورزشکار قادر به رویت آن باشد. 
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 حرکت  داجراي مجدنحوه 

بدرـستی ثبت وي دلیلی فراتر از کنترل؛ ورزـشکار در انجام حرکت خود با مانع روبرو ـشود و قادر به انجام آن نباـشد و یا رکورد حرکت   چنانچه بهر -18

هر گونه تغییر در ترتیب مسـابقه   .اختیار الزم برخوردار اسـت ازه  قزمان مسـاباز کامل و یا بخشـی   ثبتحرکت و یا  براي برگزاري مجددنشـود؛ داور  

ت.   ود ممنوع اـس ابقه قبل از آنکه آغاز ـش یص می دهند. در مواردي که مـس ی را براي انجام مجدد تخـص خـص ابقه یک زمان مـش رایط مـس ؛  با توجه به ـش

   شود. می بعدي انجام  دورهايباشد؛ این کار قبل از انجام  داشتهدرخواست تکرار 

براي شـــود.  می تکرار  ورزشـــکار  البته موارد مختلفی وجود دارد که بدلیل بوجود آمدن نقص فنی و یا خطا در محاســـبه مجددا حرکت توضـــیحات:  

اـستفاده ـشود و در ـصورت اـشکال تدارکات   اوريو تا حد امکان از فنـشود؛  می از این موـضوع از ـسیـستم هاي کارآمد و فایل پـشتیبان اـستفاده  جلوگیري

ود.   یده ـش ابقه الزم اندیـش د و مـس ده باـش خص نـش ده فورا مـش کل ایجاد ـش ت (مگر آنکه مـش ابقه ممنوع اـس از آنجا که هر گونه تغییري در ترتیب مـس

 نماید.می گیري با توجه به شرایط خاص ایجاد شده در مورد حرکت مجدد تصمیم همچنان تداوم داشته باشد)؛ آنگاه سرداور 

ی  گ ن ره” ی  ٍّ یط ف “ ل ٌّغ “ص أ  غ

   ورزشکار  نمی تواند فورا محل مسابقه را در زمان برگزاري مسابقه ترك نماید؛ مگر آنکه با اجازه و همراهی داور  باشد. در صورت انجام-19

 قه اخراج می شود.  این کار ابتدا اخطار داده می شود ولی در صورت اصرار بر انجام این کار ورزشکار از مساب  

 ورزشکار همچنان می تواند عرض پیست را رد نموده و با مربی خود صحبت نماید.  توضیحات: 

ل “ص أ ظ غ ژ ی غ زهه  

اعمال  نماینده فنی یا داور مسئول اختیار دارد بنا بر عقیده خود چنانچه شرایط ایجاب کند، محل مسابقه را تغییر دهد. چنین تغییري فقط زمانی -20

 ها به تمام رسیده باشد.  شود که یک راند از حرکت می

 را به وجود نمی آورد. توجه: قدرت و تغییر جهت وزش باد، شرایط کافی براي تغییر مکان یا زمان مسابقه 

ابقات مواد میدانی و  اجراوجه تمایز مـشخـصی بین راند  از آن جهت در نظر گرفته ـشده اـست که   "راند"به جاي  "اجراراند  "عبارت توـضیحات:  در مـس

 راند مسابقات ایجاد شود. (براي مثال راند انتخابی و یا فینال) .

ابقه قبل از تغییر مکان و یا زمان  د که اتمام راند اجراي مـس ورتی باـش رایط بـص دچنانچه ـش رداور) و یا غیر ممکن باـش رداور ؛ نماینده فنی (از طریق ـس ـس

با توجه به ارزیابی شــرایط و نتایج  (هموارهاتمام رســیده اســت را باطل اعالم نموده در راند اجرا به  ه به تازگی  بطور معمول آن دســته از مســابقاتی ک

  گرفته می شود. و مجددا مسابقه در راند بعدي از سر  )مشخص می شوند تعلیقراندها و زمان 

 

ل  ه  ف

هاي پرش ارتفاعی است که براي  گیرند و این شامل حرکتورزشکاران بر اساس بهترین عمکرد خود از میان حرکت هایش مورد تایید قرار می-21

 حل نتیجه مساوي و معلوم شدن نفر اول انجام گرفته است.  
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 تساوي

کند که آیا حالت تساوي وجود دارد یا  مشابه را داشته اند، مشخص می  به غیر از پرش ارتفاع، دومین نتیجه برتر ورزشکارانی که باالترین نتیجه-22

باز هم تساوي وجود داشت، بنابراین نتیجه    22/24خیر. سپس چنانچه الزم باشد، سومین نتیجه برتر و الی آخر. چنانچه بعد از اعمال این قانون 

 مساوي اعالم خواهد شد.  

تثناءبه   ورت اـس اوي باقی خواهد ماند. که برا  یپرش ارتفاع، در ـص د، این نتیجه مـس ته باـش اوي وجود داـش ي هر مقامی، از جمله براي مقام اول، حالت تـس

 )10/25و  9/25(مراجعه به قانون 

 

 )  Hopping( لی لیتکنیک 

 در مواد پرش استفاده نمایند.   )Hop( لی لی کردنمی توانند از تکنیک  T61-64و  T42-44ورزشکاران کالس هاي -23

 
A.  پرش عمودي 

 : شرایط کلی25قانون 

 )181(قانون 

کار یا یک  سرداور قبل از شروع مسابقه اندازه ارتفاع میله در شروع مسابقه و در هر دور را به اطالع ورزشکاران برساند تا زمانی که تنها یک ورزش-1

     مساوي به عنوان برنده مسابقه باقی بماند.

  راهنماي تیم ها و یا اطالعات فنی ماده مربوطه نیامده باشد؛ بطور معمول این کار در جلسه فنی انجام کتابچه چنانچه این موارد در توضیحات: 

  شایان ذکر است برخی تغییرات اندك در زمان برگزاري مسابقه توسط سرداور در راستاي منافع ورزشکاران انجام می شود. می شود.      

 ل   یض  چ

کار می-2 الحدید خود در پرشورزـش پس با ـص روع کرده و ـس رداور اعالم کرده ـش هاي بعدي ارتفاع را تغییر تواند پرش خود را با همان ارتفاعی که ـس

ـشدن برنده یک ـشود؛ مگر آن که براي مـشخصدهد. ـسه خطاي پیاپی در هر ارتفاعی که اتفاق افتاده باـشد، باعث اخراج ورزـشکار از ادامه مـسابقه می

 مساوي به وجود آمده باشد.

با   این قانون آن جا کارآیی دارد که یک ورزشـکار ممکن اسـت پرش دوم یا سـومش در یک ارتفاع بهتر باشـد (بعد از آن که اولین یا دومین پرش او

 شکست مواجه شده باشد) و باز هم بتواند در ارتفاع بعدي پرش داشته باشد.

تفاع مشخص پیشی گرفته است، نیازي نیست در آن ارتفاع باز هم پرش داشته باشد؛ مگر آن که براي کسب مقام اول پرش اگر ورزـشکاري در یک ار

jump-off دهد.خود را انجام می 

تواند به پرش خود ادامه دهد تا زمانی که از حق ادامه مـسابقه ورزـشکاري که از قبل انتخاب ـشده، حتی بعد از آن که بقیه ورزـشکاران باخته اند، می-3

 محروم شود. 

 مگر آن که تنها یک ورزشکار باقی مانده و برنده مسابقه شده باشد.-4
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a(  رود.می تیمتر باالتر سان 2حداقل در پرش ارتفاع، میله بعد از هر دور 

b(  هرگز نباید افزایش یابد. (افزایش یا باال رفتن میله هرگز نباید در محاسبه لحاظ شود.)  میزان تغییر ارتفاع مانع 

 این قوانین در زمانی که ورزشکار در حال مسابقه، مستقیما درخواست افزایش ارتفاع میله تا ارتفاع رکورد جهانی را کرده، به کار گرفته 

 نمی شود.

 تواند با مشورت داور مربوطه یا سرداور ارتفاع میله خود را باال ببرد.بعد از برنده شدن یک ورزشکار، او می

ٌّل  ن    فگ ی  طه

 شود.ها بر اساس سانتیمتر و به طور عمودي از زمین تا پایین ترین قسمت بیرونی میله افقی گرفته میگیريمامی اندازهت-5

ــکار انجام  اندازه-6 ــود.  می گیري یک ارتـفاع جدید قبل از پرش ورزشـ ــورت می گیرد. شـ در چنانچه میله تعویض گردد آنگاه اندازه گیري مجدد صـ

باشــد (به میله برخوردي صــورت گرفته باشــد)، داوران قبل از انجام پرش بعدي  تکان خوردهگیري قبلی انچه میله از اندازههاي ثبت رکورد، چنپرش

 اندازه ارتفاع میله را کنترل کنند.     مجدداثبت رکورد، 

 مالحظات استفاده از پروتز

 را بررسی  b 6.12.1استفاده از پروتز اختیاري است. داور مربوطه تبعیت از قانون  T61-64مواد پرش ارتفاع در کالس هاي براي ورزشکاران   -7

 می نماید. 

a) چنانچه پروتز در زمان دویدن :run up  باید ر زمان مجازدتواند بدون آن به مسـابقه خود ادامه دهد و  مین) از جایش در آید، ورزشـکار 

 آن را درست کرده و سپس به مسابقه خود ادامه دهد. 

b شود.  زمان پرش ورزشکار از جایش درآید و با میله مانع برخورد نماید، این حرکت خطا محسوب شده و ثبت می: چنانچه پروتز در 

فخ ( ل غ  )crossbarغهع

به غیر از دو انتهاي آن، بقیه میله مدور و گرد باشــد. رنگ میله به    باشــد.می جنس میله مانع از فایبرگالس یا هر جنس مناســب دیگر غیر از فلز -8

 سانتیمتر است. 2منفی  / متر با تلورانس مثبت 4شکلی باشد که براي همه ورزشکاران قابل رویت باشد. در پرش ارتفاع، کل طول میله مانع 

 میلیمتر با تلورانس مثبت/منفی یک میلیمتر است. 30سمت مدور آن کیلوگرم است. قطر این میله در ق 2حداکثر وزن میله مانع در پرش ارتفاع 

 20تا  15میلیمتر عرض و   35تا   30میله مانع از سـه قسـمت تشـکیل شـده اسـت: قسـمت مدور میله و دو قسـمت انتهایی آن. دو قسـمت انتهایی 

 گیرند.قرار میهاي عمودي سانتیمتر طول دارد. دو قسمت انتهایی روي قسمت نگهدارنده تیرك

 هاي عمودي قرار گیرند. باشند تا روي قسمت نگهدارنده تیركمی این دو قسمت انتهایی داراي یک صفحه کامال مسطح 

نباید این قسمت مسطح نباید باالتر از مرکز قسمت مدور میله مانع قرار داشته باشد. دو قسمت انتهایی باید سخت و صاف باشد. جنس این دو قسمت 

 تیک یا پوشیده از جنس الستیکی یا جنس دیگري باشد که باعث اختالف سطح روي نگهدارنده شود. از الس

 سانتیمتر شکم بدهد (افت داشته باشد).  2تواند تا گیرد میمیله مانع نباید اریب بوده و وقتی در جاي خود قرار می

ــط آن آویزان کنـید. ـباـید در پرش ارتـفاع ـحداکثر    3ک وزـنه کنترل ـقابلـیت انعـطاف: وقتی ـکه میـله ـمانع در ـجاي خود قرار دارد، ـی  7کیلوگرمی در وسـ

 سانتیمتر افت داشته باشد.
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 انتهاي تناوبی میله مانع  -7شکل 

 
ع  ’ ئگل       غص أ ن ض   ل

 باشد:روش ذیل میگیري جهت مشخص شدن مقام هایشان به چنانچه دو یا چند ورزشکار نتیجه آخرین ارتفاع شان مشابه باشد، تصمیم-9

a( گیرد.ورزشکاري که در طی تعداد کمتر پرش توانسته به آن ارتفاع دست یابد، مقام برتر را می 

b(  چنانچه ورزشـکارانی بعد از به کارگیري قانون باال باز هم مسـاوي شـدند، ورزشـکاري که باالترین ارتفاع را با کمترین خطا زده، مقام

 کند.برتر را کسب می

c(  ب میاگر باز هم ترك مقام مربوطه را کـس کاران به طور مـش دند، این ورزـش اوي ـش کاران مـس کنند؛ مگر آن که مقام اول در این ورزـش

 میان مطرح باشد.

d(   اس قانون کاران بر اـس د، بین این ورزـش ب مقام اول مطرح باـش روع میjump-offدور پرش ( 10/25اگر کـس ود؛ مگر آن که ) ـش ـش

ابقات، یا قب میم دیگري طبق قوانین فنی مـس د) تـص ده باـش ابقه، نماینده فنی یا داور (اگر نماینده فنی منـصوب نـش ابقه یا در طی مـس ل از مـس

) انجام نـشود یا اگر ورزـشکاران مربوطه در هر زمانی از ادامه پرش خودداري کنند، نتیجه تـساوي براي  jump-offگرفته باـشد. اگر پرش (

 یابند).ند (دو یا چند ورزشکار به مقام اول دست میکسب مقام اول به همان صورت باقی خواهد ما

 پرش خاتمه یافته تلقی می شود:زیر به روش هاي مختلف توضیحات: 

a(  در قوانین و درج آنها طبق دستورالعمل هاي از پیش تعیین شده 

b( در صورت عدم حضور وي نبا تصمیم اتخاذ شده در خالل برگزاري مسابقه توسط نمای) صمیم را خواهد گرفت). داور این تده فنی 

c( اول و یا در زمان انجام پرش هاي دیگر  قبل از پرشو انصراف وي رزشکار طبق تصمیم و 

شرایطی وجود دارد که این  توسط نماینده فنی و یا سرداور قبل از استارت مسابقه انجام می شود؛ لیکنمبنی بر پرش ننمودن  هرچند هر گونه تصمیم 

ابقه روي می دهد و   رداور طبق قوانین  کار میـسر نیـست مانند مواردي که در زمان مـس ازد. ـس از  24و   2.13ـشروع و یا تداوم پرش را غیر ممکن می ـس

  اختیار الزم براي برخورد با این مسئله برخوردار است. 

ؤ ( ی jump-off( 

10- 

a( ) در دور پرشjump-off  ورزشکاران مربوطه تا زمان اخذ نتیجه نهایی در هر ارتفاعی بپرند، یا در هر مرحله اي تمام ورزشکاران ،(

 توانند  از ادامه پرش انصراف دهند. می

b(  .هر ورزشکار یک پرش در هر ارتفاع داشته باشد 
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c(  بعد از اتمام پرش تمامی ورزشکاران مربوطه، دور بعديjump-off گردد.آغاز می 1/25طبق قانون  با ارتفاع مشخص شده 

d(   رود؛ چنانچه تمام ورزشکاران موفق  سانتیمتر باال می  2اگر نتیجه اي حاصل نشود: چنانچه بیش از یک ورزشکار موفق شده، میله

 آید.سانتیمتر پایین می 2نشده اند، میله  

e( ) اگر ورزشکاري در دور پرشjump-offشود. اگر  ر خودکار از کسب مقام اول حذف می ) از پرش یک ارتفاع خودداري کند، به طو

را   در آخر تنها یک ورزشکار باقی مانده باشد (دیگر ورزشکاران از ادامه مسابقه کنار کشیده باشند)، ورزشکار باقیمانده حتی اگر آن ارتفاع

 نپریده باشد، مقام اول را کسب خواهد کرد.       

 

 نمونه   –پرش ارتفاع 

 ط به عنوان نمونه هستند موارد و جدول ذیل فق

 ارتفاع هایی که توسط سرداور در ابتداي مسابقه اعالم شده است: 

 متر،......  99/1متر،  97/1متر،  94/1متر،  91/1متر،  1/ 88متر،  84/1متر،  80/1متر،  75/1

 ورزشکار  ارتفاع (متر)  ناموفق jump-offپرش  مقام
91/1 89/1 91/1  97/1 94/1 91/1 88/1 84/1 80/1 75/1 

2 X O X 2  XX X ---- XO O XO O A 

1 O O X 2 XXX  ----  ---- XO  ---- XO  ---- B 
3  X X 2  XXX  ---- XO XO O  ---- C 

4    3   XXX XO XO XO  ---- D 

O                             با موفقیت انجام شده =X                        انجام نشده ----= ناموفق = 

A,B,C, D  متر را پریده اند.   88/1همگی 

 88/1زنند؛ که شامل آخرین ارتفاعی که پریده شده (یعنی ارتفاع هاي ناموفق را جمع میقانون تساوي در این جا کارآیی دارد؛ داوران تعداد کل پرش 

شته و  به نسبت سه ورزشکار دیگر، پرش ناموفق بیشتري دا Dشود).  ورزشکار می هاي ناموفق تا همین ارتفاع جمع زده باشد (پرشمتر) نیز می 

شود. حاال آنان یک پرش دیگر در ارتفاع می هنوز مساوي هستند و مقام اول مشخص  A,B,Cکند. ورزشکاران بنابراین مقام چهارم را کسب می

نستند  اند) از آن جایی که هر سه ورزشکار مساوي نتوا(ارتفاع بعدي است که ارتفاع قبلی آن را تمامی ورزشکاران مساوي پریده خواهند داشت 91/1

   Cمتر) فقط ورزشکار   89/1آید. در این ارتفاع (متر پایین می 89/1دیگر میله تا ارتفاع   jump-offمتر) را بپرند، براي یک  91/1این ارتفاع (

وفق شده و  م Bدهد که فقط ورزشکار متر انجام می  91/1خود را در ارتفاع  jump-offسومین  A,Bنمی تواند بپرد. بنابراین دو ورزشکار مساوي 

 گردد.به عنوان نفر برتر مسابقه اعالم می 

ورزشکار دیگر (چنانچه تنها یک ورزشکار   e 25.10 طبق قانونهرگاه ورزشکاري بطور یک جانبه تصمیم به انصراف از پرش می دهد، توضیحات: 

ندارد. هرگاه بیش از یک ورزشکار در پرش باقی مانده    راتعیین شده در ارتفاع ورزشکار نیازي به پرش باقی مانده باشد) برنده اعالم خواهد شد. 

؛ وي  خود در رده بندي قرار می گیرد پایانی نتیجه انصراف داده است طبق  ؛ ورزشکاري که خواهد داشت د؛ پرش همچنان با آن ورزشکاران تداومنباش

 محروم خواهد بود.   از هر گونه حق انتخاب ارتفاع باالتر
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غظ  ق ی خ ه   ن  ی   ک

شود که به غیر از ورزشکار عوامل دیگري مانند یک تند باد، میله را از جاي خود حرکت داده است: (براي مثال باد وقتی به وـضوح دیده می -۱۱

 تندي شروع به وزیدن کند.) 

a( شود. یاقع می اگر این اتفاق بعد از اتمام پرش ورزشکار رخ داده و ورزشکار میله را لمس نکرده، پرش این ورزشکار  مورد قبول وا 

b( .اگر چنین جابجایی در هر شرایط و حالت دیگري اتفاق بیفتد، اجازه یک حرکت جدید به ورزشکار داده خواهد شد 

 

 : پرش ارتفاع 26قانون 

 )182(قانون 

ل “ص أ  غ

 کند.می ورزشکار از یک پاي خود براي شروع جهش استفاده  -۱

 در موارد ذیل پرش ورزشکار، ناموفق خواهد بود:  -۲

a( ها افتاده باشد.اگر بعد از پرش، به دلیل حرکت ورزشکار در طی پرش، میله از روي نگهدارنده 

b(   شامل منطقه فرود خارج از سطح عمودي نزدیک ترین لبه میله مانع، یا) اگر ورزشکار زمین را با هر قسمت از بدن خود لمس کند

ول جا گذاري شده باشد. اما اگر ورزشکار در حال پرش باشد، یک ورزشکاري منطقه  ها)، بدون آن که میله براي بار ا قسمت میانی یا خارجی تیرك

 فرود را با پاي خود لمس کند و به عقیده داور هیچ سودي براي ورزشکار اصلی نداشته باشد، آن پرش به این دلیل خطا محسوب نمی گردد.  

c( دي تیرکها برخورد نماید.   در زمان دویدن قبل از پرش، ورزشکار با میله مانع و یا قسمت عمو 

شود (دو نقطه را به  ها کشیده میمتر خارج از هر یک از تیرك 3میلیمتر،  50): جهت کمک به اجراء این قانون، یک خط سفید به پهناي iتوجه (

این خط در امتداد سطح عمودي از  گردد). نزدیک ترین لبه به  کند) (معموال توسط یک نوار چسبنده یا موادي شبیه با آن استفاده میهم وصل می

 باشد.  می  میان لبه نزدیک تر به میله مانع

توانند جهت جایگیري بهتر قبل از شروع دویدن خود، میله را لمس کنند. اگر در طی این لمس ورزشکار میله را از  می  T11): ورزشکاران iiتوجه (

 جاي خود حرکت دهد، آن حرکت قابل قبول نخواهد بود. 

 توانند یک وسیله کمکی بصري مناسب را روي میله قرار دهند.می  T12, T13هاي ): ورزشکاران کالس iiiتوجه (

براي کسب نتیجه منصفانه ورزشکاران در ماده   24و  2.13توضیحات: در راستاي شفاف سازي و اجراي این قانون؛ اختیارات داور تحت قوانین 

تصمیم نهایی گرفت؛ براي حفظ حقوق    نتوان بعلت اعتراض شفاهی؛ ادامه مسابقهقبل از دلیلی حال چنانچه بهرگیرد. می مربوطه مد نظر قرار 

  همچنان به مسابقه خود ادامه دهد. "تحت شرایط اعتراض"ورزشکار؛ وي می تواند 

إ م قح  ی ل ئ ق غقجص  ٍّ یکه ق فگ گ “ 

-B باشد. (به فصلمی متر  25حداقل باند  IPCمسابقات بازي ها و باشد. در می متر  15متر و حداقل طول آن  16حداقل عرض باند دورخیز -3

 مراجعه نمائید.)   3.1.2
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دایره به مرکزیت نقطه وسط دو تیرك   متر آخر باند دورخیز و منطقه جهش از هر طرف شعاع منطقه نیم 15حداکثر کل شیب رو به پایین در -4

 باشد. منطقه فرود به گونه اي باشد که ورزشکار به باالي شیب برسد. می   ) %0.6( 1:167 حداکثر

 همچنان معتبر است.   2019/2018  هايدورخیز و منطقه شروع جهش طبق مشخصه هاي سالتوجه: باند 

 گردد. می تجهیز  دوومیدانی جهانیو قوانین امکانات دوومیدانی  26.4منطقه جهش به طور کلی مسطح و بدون شیب بوده و مطابق با قانون  -5

 

ظ  ن  آ  ق

) crossbarها باید بتوانند میله مانع (توانند از هرجنسی باشد به شرط آن کامال سفت و محکم باشند. این تیركهاي عمودي میتیرك ها. تیرك-6

 سانتیمتر باالتر باشند.   10ها آن قدر بلند باشند که از ارتفاع واقعی میله حداقل را به خوبی نگهدارند. آن 

 باشد. می متر  04/4 حداکثرمتر و   4 حداقلفاصله میان دو تیرك 

جهش یا منطقه فرود نامناسب هستند. در چنین   ها نباید در طی مسابقه حرکت داده (جابجا شوند)؛ مگر آن که داور تشخیص دهد یا منطقهتیرك-7

 ها به پایان رسیده باشد. گیرد که یک دور از حرکت ها فقط زمانی صورت میحالتی، تغییر تیرك

باشد. در طی پرش کامال محکم و بدون  می سانتیمتر و مسطح و مستطیل شکل   6در  4ها ). ابعاد نگهدارندهcrossbarنگهدارنده میله مانع (-8

ها وي این نگهدارندهرها برعکس تیرك قرار گرفته باشد. دو انتهاي میله مانع ها چسبیده باشند به طوري که سطح رویی و بیرونی آن کت به تیرك حر

یفتد. سطح  به گونه اي قرار گرفته باشند که اگر ورزشکار به میله مانع برخورد کرد، میله مانع به راحتی یا رو به جلو و یا رو به عقب روي زمین ب

 باشد. ننگهدارنده زبر 

ها به  ها نباید پوشش الستیکی یا هر جنس دیگري که باعث اصطکاك بیشتر با میله مانع شود را داشته باشند؛ هیچ نوع فنر نیز نباید در آن نگهدارنده 

 کار رفته باشد. 

 ر دو انتهاي میله مانع قرار گرفته باشند. ها مانند یکدیگر بوده و درست باالي منطقه جهش و دقیقا زیر هارتفاع نگهدارنده 

 
 سمت باال پرش ارتفاع و میله مانع      -8شکل 

 ها وجود داشته باشد. یک فضاي حداقل یک سانتیمتر میان دو انتهاي میله مانع و تیرك -9
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قگ ی ل س  غقجص

متر ارتفاع از   7/0متر عرض و  4متر طول در  6 حداقل)، اندازه منطقه فرود a,b B-3.1.2 (مراجعه به فصل IPC و بازي هاي  در مسابقات-10

 باشد.  داشته  پشت سطح عمودي میله مانع 

ها وجود داشته  سانتیمتري بین آن  10ها و منطقه فرود به گونه اي طراحی شوند که به هنگام مسابقه یک فاصله باز حداقل توجه: همچنین تیرك 

    ها جابجا شد، میله مانع جابجا نشود. باشد تا اگر منطقه فرود به وسیله تماس با تیرك 

 ارتفاع داشته باشد. متر  7/0متر عرض و  3تر طول، م 5 حداقلتوضیحات: در سایر مسابقات منطقه فرود 

 

 تیم داوران 

 در ماده پرش ارتفاع توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود:

ابقه ماده مربوطه را نظاره می نما-1 رداور کل مـس ده را تائید می نماید. یـس د 2وي داراي  د و اندازه گیري هاي انجام ـش فید به  -پرچم می باـش رنگ ـس

 گیرد که بتواند موارد زیر را مدیریت نماید:می منزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. وي طوري در محل قرار 

a( کار میله رداور با توجه به موقعیت میله مانع در ارتمانع را لمس نماید  به طور معمول هرگاه ورزـش ود. ـس فاع نگهدارنده ها لرزش ایجاد می ـش

بویژه در شرایط خاص و طبق مفاد   ؛لرزش به پایان رسیده است و متناسب با آن پرچم خود را باال بردنماید که می  در زمانی تصمیم گیري 

 و  25.11

b(  ــکار ممکن اســـت میله مانع را لمس ننماید؛ نزدیک لبه میله مانع دقت تیرك ها و یا زمین هموار   بخش عموديباید به  از آنجا که ورزشـ

ود   ابقه می نماید زیادي ـش میم به عدم اتمام مـس کار تـص و براي همین منظور  ودزیر میله می دکناره و یا  وي به  و همچنین زمانی که ورزـش

      قرار گیري پاهاي ورزشکار شود.  محلباید دقت ویژه اي به 

نیز در ـصورت افتادن میله مانع آن را در ـسر جاي خود قرار می دهند و در اجراي قوانین فوق  و  می ایـستند در کناره هاي منطقه فرود 2و   1داوران -2

 به سرداور کمک می نمایند. 

 ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و همچنین فردي که نفر بعدي وي است) مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را  –داور -3

 حرکت، شماره، نتیجه) داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (-4

 داور مسئول زمان مقدار زمان الزم براي انجام حرکت هاي آنها را اعالم می نماید. -5

 داور مسئول ورزشکاران-6

این روند سـنتی چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا به    : 1توجه  

ت.   نل حرفه اي نیاز اـس ئپرـس ط مـس ازي در این زمینه؛ روند اجرا و امتیاز دهی ماده میدانی توـس فاف ـس تم اطالعات اجرا وبراي ـش یـس ل ثبت رکورد و ـس

 خواهد شد. 

 مسدود نکند. د و دید تماشاچیان را نشوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد ننمای داوران و تجهیزات طوري جایگیري: 2توجه 

 بادسنج منظور می نمایند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد.  دادنرا براي قرار محلی: 3توجه 
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B  هاي افقی . پرش 

 که  ، T12و  T11به استثناء ورزشکاران کالس هاي   اعمال می شود؛ این قوانین بطور برابر در هر دو ماده پرش طول و پرش سه گامتوضیحات: 

 چیدمان، پرش و عالوه بر آنها محل (قرارگیري) بادسنج و همچنین بادسنج در مواد پرش طول و سه گام با یکدیگر متفاوت است.  

 : شرایط کلی27قانون 

 )184(قانون 

 ٍّ یکه ق فگ گ “ 

متر با تلورانس   22/1شود. عرض این باند گیري میباشد که از خط جهش مربوطه تا انتهاي باند اندازهمی متر  40حداقل طول باند دورخیز -1

 سانتیمتر مشخص شده است.   5متر است که به وسیله یک خط سفید به پهناي  01/0مثبت/منفی 

البته هرگاه این  متر باشد.  25/1تواند به پهناي ها میز آن بنا شده اند، قسمت باند دورخی  2004توجه: کلیه میادین دوومیدانی که قبل از اول ژانویه 

 گردد آنگاه عرض خط طبق این قانون باشد.   تسطیح باند مجددا بطور کامل

متر آخر باند، کل شیب رو  40استثناء قائل شود و در  دوومیدانی جهانی ) باشد؛ مگر آنکه تحت شرایط خاص، %1( 1:100شیب جانبی این باند باید -2

 باشد. ) %0.1( 1:1000 حداکثره پایین آن در همان باند دورخیز ب

    جهش  تخته و منطقه 

الزم االجرا خواهند بود. با توجه به اینکه هنوز این موارد در   11/8/99اصالح گردیده اند و از تاریخ  2020در فوریه  27.5و  27.3توجه: قوانین ذیل 

 ی باشند.  همچنان قابل اجرا م 10/8/99رجوع نموده که تا تاریخ  27.5و  27.3مندرج در قوانین  3مرحله اخذ مشورت می باشند لطفا به ضمیمه 

شود. لبه تخته اي که به محل فرود  می محل جدا شدن از زمین بوسیله یک تخته فرو رفته در  محل دورخیز  و سطح  محل فرود مشخص -3

 یک تابلو پالستیکی چراغ دار براي کمک به داوران قرار داده   جهششود. در باالي خط می  در نظر گرفته  جهشخط بعنوان نزدیک تر است 

     می شود.

ستفاده توجه: در زمان ساخت محل دورخیز و یا تخته جهش در گذشته  از تابلو پالستیکی چراغ دار استفاده می نمودند و در حال حاضر دیگر از آن ا

 نمی شود و براي جایگزینی آن از یک تخته چشمک زن همتراز با تخته پرش استفاده می نمایند. 

هاي کف کفش هاي محکم مناسب باشد به طوري که میخ تطیل شکل، از جنس چوب یا دیگر جنس ساخت منطقه جهش. تخته جهش سفید، مس-4

سانتیمتر    10میلیمتر و تا    2سانتیمتر عرض با تلورانس    20متر،    01/0متر طول با تلورانس    22/1ورزشکاران به آن چسبییده و نلغزد. اندازه این تخته  

براي آنکه خط جهش واضح و در تقابل با تخته پرش باشد، محل پشت خط جهش متمایز از رنگ سفید می  باشد.  می  باشد. رنگ آن سفید می ارتفاع 

 باشد.    

چنانچه   در همه سطوح مسابقات توصیه می گردد. 28.1قویا استفاده از ویدئو و یا سایر فن آوري ها براي کمک به داوران طبق مفاد قانون -5

 در دسترس نباشد از تخته نشانگر پالستیکی استفاده می شود.   اوريفن
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متر طول و از جنس   1.22میلی متر تلورانس) و  + 2سانتی متر (با  10تخته شاخص پالستیکی. این تخته متشکل از یک تخته یک تکه به عرض 

ر صورت امکان، رنگ پالستیکی آن از کنتراست رنگ  چوب و یا سایر اجناس متناسب است. رنگ آن نیز متضاد از رنگ منطقه پرش می باشد. د

 گیرد و یک طرف تخته پرش نزدیک به محل فرود باشد.  می باالیی برخوردار باشد. تخته داخل یک چارچوب در منطقه دورخیز قرار 

 ن بصورتی برش خورده باشد که  باشد. لبه هاي آمی میلیمتر) باالتر  -+/ 1میلی متر (با تلورانس 7سطح آن از سطح منطقه پرش به ارتفاع  

 رجوع شود.)    9درجه داشته باشد. (به شکل شماره  90همچنان زاویه الیه پالستیکی  سطح آن نزدیک به خط جهش 

 ). 1400آبانماه  10(از تاریخ پرش و شاخص : تخته 9شکل 

 

 
زیر   این تخته به هنگام نصب در تورفتگی آن قدر محکم باشد که بتواند تمام نیروي وارد شده به وسیله پاي ورزشکار را تحمل کند. سطح تخته در

 هاي کف کفش ورزشکاران کامال روي آن بچسبد و سر نخورد.  ماده پالستیکی از ماده اي باشد که میخ

 نماند.باقی ده و به گونه اي نرم باشد که جاي پاي ورزشکاران روي آن  الیه پالستیکی به وسیله یک رنده صاف ش

ها از نزدیک ترین محل فرود پا در محل فرود  تا محل اثر به جاي مانده به وسیله پاي تمامی پرش  T12و    T11هاي  براي ورزشکاران کالس -6

پرش خود را آغاز نکند، بلکه   take-offشود. در صورتی که ورزشکار از منطقه ویژه   می  گیري  ) و یا امتداد آن اندازهtake-offشروع کننده جهش (

 باشد، انجام خواهد گرفت.  گیري تا لبه منطقه جهش که دورترین نقطه به محل فرود ورزشکار میاید، اندازه پرش خود را قبل از این نقطه آغاز نم

 T12و  T11: محوطه جهش براي ورزشکاران کالس هاي 10شکل 
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 منطقه فرود 

امال در وسط خط امتدادي باند دویدن باشد (یعنی اگر به طور  ک. در صورت امکان، داردمتر عرض  3متر و حداکثر  75/2منطقه فرود حداقل -7

 مجازي باند دورخیز امتداد یابد، دقیقا از وسط منطقه فرود بگذرد.)  

  ، یک نوار یا در صورت امکان دو نوار در طول منطقه فرود کشیده): اگر محور وسط باند دویدن با محور وسط منطقه فرود مطابق نبودiتوجه (

 شود تا مسئله مورد نظر باال حاصل گردد (به شکل ذیل دقت فرمایید.) می

) کالس iiتوجه  در  می  T11-12هاي  ):  توصیه  قویا  ایمنی،  منظور  به  (منطقه و  شروع  نقطه  محور  بین  (فاصله)  مسافت  حداقل  که  شود 

 متر باشد. اگر این توصیه را نتوان برآورده نمود، نماینده فنی مسابقات تمهیدات ایمنی دیگري را   75/1هاي منطقه فرود، ) و کنارهrunwayدورخیز

 رجوع شود.)    10به شکل   (دهد. می مد نظر قرار 

 محوطه فرود پرش سه گام / مرکز پرش طول   -11شکل 

 

محل  یک نمایند؛ حداقل می مسابقه شرکت این باید توجه داشته باشیم که ورزشکاران نابینا هم در تسهیالت جدید  در زمان ساختتوضیحات: 

 باشد )  متر 3.5 متر حداکثر  3آن به جاي  عرض  دوومیدانی جهانیعریض در آن محل تعبیه شود (طبق قوانین )  pitبرخورد پا به زمین (

   تخته جهش باشد. با منطقه فرود پوشیده از شن مرطوب و نرم بوده و سطح بیرونی آن همطراز  -8
 

ٌّل  فگ ل ن  ی  طه

ها از  . تمامی پرش)انجام گیرد  50.5قانون گیري هر پرش بالفاصله پس از هر پرش معتبر (یا بعد از یک اعتراض شفاهی فوري بر اساس اندازه-9

 ) یا خط امتداد یافتهtake-offنزدیک ترین شکستگی (اثر) در محل فرود که به وسیله هر قسمت از بدن ایجاد شده تا خط استارت (

 take-off گیري به صورت عمود به خط استارت یا گیري شوند. این اندازهدازهانtake-off    .یا خط امتداد یافته آن انجام گیرد 

ورزشکار زدیک ترین جاي پاي پرش چرخش در محوطه فرود عمودي تا ننزدیک ترین محل  ازکلیه پرش ها  T12و  T11در کالس هاي -10

اندازه گیري  اندازه گیري از لبه محوطه پرش تا دورترین نقطه محل فرودشود. هرگاه از داخل محوطه پرش جهش خود را انجام ندهد؛ می محاسبه 

     می شود. 

شده    سانتیمتر و گرد 01/0به نزدیک ترین  آنگاه گیري شده مضرب کاملی از سانتیمتر نیست، هاي افقی، اگر مسافت اندازهدر تمامی مواد پرش -11

 شود.  می متر ثبت  01/0به پایین و نزدیک ترین 



121 

محاسبه  در آن شده انجام  پرش طولشوند و می  اندازه گیري محاسبه و پرش ها کلیه  به روال معمول اجرا می شودمسابقه که  زمانیتا توضیحات: 

طبق  ؛ 50.5به استثناء قانون بعدي راه یابد. شود؛ اعم از دالیلی که ممکن است سبب تساوي نتایج ورزشکاران شده و اینکه آیا وي می تواند به راند  

ز اقدامات جانبی استفاده نباید ثبت شوند. سرداوران با صالحدید خود ا  ،روال معمول هیچ یک از پرش هایی که به شکل غیر متعارف انجام می شوند

 از آنها بهره گیرند.  نمایند و تنها در موارد ضروري می 

(معموال با فلز) بر روي محل   بصورت عمودي  پس از هر پرش مورد تائید یک نشانبه غیر از زمانی که از تجهیزات ثبت ویدئویی استفاده می شود؛ 

نوار  نشان به شکل یک نوار فلزي مدرج می باشد. .  شودمی  نقطه به خط پرش گذاشته نزدیکترین  درده پاي ورزشکار در محل فرود به جاي مان

 شود.  نباید از زمین جدا  شود و به هیچ عنوان می فلزي به شکل افقی بر روي طول پرش قرار داده 

 T12و  T11پرش طول در کالس اندازه گیري 

 استفاده می کنند.     + 01/0متر با  1.22در  1براي مشخص کردن محوطه فرود به اندازه  تالکومپودر از 

 انجام  ) تالکوماندازه گیري پرش از نزدیکترین نقطه بجاي مانده از محل پرش (در محدوده پودر چنانچه پرش در داخل محدوده صورت گیرد؛ 

زیر رجوع   12پرش تا دورترین نقطه فرود محاسبه می شود. (به شکل می شود. چنانچه پرش قبل از محدوده پرش انجام شود، اندازه گیري از لبه 

 شود).  

 

 T12و  T11اندازه گیري پرش طول در کالس : 12شکل 
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ٌّل  گ  فگ  “  یخ آ ن  ی  طه

 کار کند. 18.16و  18.15و  18.14طبق مفاد قوانین   باشد و  18.12و  18.11در قانون  طبق موارد مندرجباد سنج -12

 متري نصب   1.22متري خط جهش نصب شده است. باد سنج در ارتفاع   20سرداور مواد میدانی مربوطه اطمینان حاصل نماید باد سنج در -13

 دارد. متر از باند فاصله  2شود و حداکثر می 

شود. این نقطه مشخص شده  می  محاسبه گذرد، ثانیه از زمانی که ورزشکار از نقطه مشخص شده در باند دورخیز می  5سرعت (شتاب) باد به مدت 

متر را دوید و همین مقدار برایش   35متر و  40متر است. چنانچه ورزشکاري کمتر از  35متر و در پرش سه گام  40در پرش طول از خط جهش 

 شود. می گیري اندازه  است  ، سرعت باد از زمانی که دویدن خود را آغاز کردهکافی بود

 

 ٍّ  ق ی   ٌّ  گل  ش آ     ح  غألچ

 را کنترل  b 6.12.1است. داور مربوطه تبعیت از قانون اختیاري  T61-64استفاده از پروتز براي ورزشکاران مواد پرش طول در کالس هاي  -14

 می نماید. 

a(   مجاز خود می تواند در زمان  ؛ ورزشکار تنها  دهدتواند بدون آن به مسابقه ادامه  می ناگر پروتز ورزشکاري در طی دویدن از جایش درآید، ورزشکار  

 آن را درست کرده و سپس به مسابقه خود ادامه دهد.  

b(  به وجود بیاید که نزدیکترین مکان به نقطه جهش در  اگر پروتز ورزشکار به هنگام پرش بیفتد و بر اثر افتادن پروتز عالمتی روي زمین

 کند.         گیري از آن عالمت، نتیجه بازي را مشخص می منطقه فرود است، بنابراین اندازه 

c( یک عدم انجام صحیح پرش  به منزله  د،  اشاگر پروتز پشت نزدیک ترین عالمت در منطقه فرود به زمین افتاد، اما خارج از منطقه فرود ب

 گردد. ب شده و ثبت می محسو

 
 : پرش طول 28قانون 

 )185(قانون 

ل “ص أ  غ

 قابل اجراست.   1400آبانماه  9تاریخ از ) a( 28.1توجه: قانون 

 افتد:خطاي یک ورزشکار در موارد ذیل اتفاق می -۱

a  (  زمین را لمس نماید؛  ورزشکار  حین جهش در پشت خط جهش (با یکی از قسمت هاي تخته پالستیکی) یکی از اعضاء بدن و یا پروتز

 و یا در حین انجام حرکت جهش باشد.    بدون جهشحال این حرکت حین دویدن 

 الزم االجراست.   1400آبان ماه  10  ) ذیل از تاریخa( 28.1توجه: قانون 

a( در حال دویدن  آنها؛ حال عمودي خط جهش را قطع نمایدصفحه   آنهان جهش قسمتی از پا / کفش و یا پروتز چنانچه حی 

 باشد، یا؛ یا پریدن 
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b( اگر ورزشکار جهش خود را خارج از هر طرف انتهایی تخته استارت، از طرف دیگر یا قبل از خط امتداد جهش انجام دهد.   

c(  پریدن، به هر شکلی پشتک بزند. اگر ورزشکار در حین دویدن یا 

d(   پس از حرکت استارت یاtake-off  اما قبل از اولین تماس ورزشکار با منطقه فرود، ورزشکار با مسیر (باند) حرکت یا زمین خارج از ،

 کند، یاباند یا خارج از منطقه فرود تماس پیدا می

e(   به شکاف (گودي) ایجاد شده روي ماسه، تخته منطقه فرود یا   اگر در طی مراحل فرود، بدن ورزشکار، بجاي لمس نزدیکترین مکان

 زمین خارج از فرود نزدیک به منطقه خط جهش را لمس کرده باشد.   

f(   ترك نماید. 28-2اگر ورزشکار منطقه فرود را به هر صورتی به غیر از شرایط مندرج در قانون 

مرز یا زمین خارج، به جاي نزدیک بودن به شکاف ایجاد شده در ماسه، به خط  اگر هنگام ترك منطقه فرود اولین تماس پاي ورزشکار با   -۲

شود که نزدیک تر به خط جهش  جهش نزدیک باشد؛ (و این شامل هر شکافی که بر اثر نامتعادل شدن ورزشکار در منطقه فرود باشد نیز می 

 باشد تا به گودي اولیه به وجود آمده)

 شود.ترك منطقه محسوب می توجه: این اولین تماس، آغاز 

 موارد ذیل خطا محسوب نمی گردد: -۳

a  .اگر ورزشکار در هر قسمتی خارج از خطوط سفید مشخص کننده باند دورخیز بدود ( 

bبه غیر از آنچه در قانون : b 1/28    گفته شده، ورزشکار قبل از رسیدن به تخته استارت، پرشtake-off .انجام دهد 

(c    1/28طبق قوانین  b  ،  یا منطقه) اگر قسمتی از کفش یا پاي ورزشکار قبل از خط جهش، زمین خارج هر یک از دو انتهاي تخته پرش

take-off هاي در کالسT11-12    .را لمس کند ( 

dود یا مرز  ) اگر در هنگام فرود، ورزشکار با هر قسمت از بدن خود یا با هر چیزي که آن زمان با بدنش تماس دارد، زمین خارج از منطقه فر

 باشد.  dیا  e 1/28را لمس کند؛ مگر آن که تخطی از قانون 

e راه برود. 28.2) اگر ورزشکار به طرز صحیح بعد از ترك منطقه فرود، به طرف عقب در منطقه فرود طبق قانون 

 

 تماس  خط پرش و خط 

 باشد.  می متر  10فاصله بین خط جهش و دورترین نقطه محل فرود حداقل -4

 مانده به نزدیکترین محل فرود باشد.   3تا   1خط پرش بین -5

 بین متر می باشد. خط تماس  10فاصله بین خط تماس و دورترین نقطه محل فرود حداقل  T12 و T11براي ورزشکاران کالس هاي -6

 باشد.  می دیکترین نقطه محل فرود متر مانده به نز 3تا  1 

 توضیحات: تیم داوران 

 توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود: طول و سه گام در ماده پرش 

 د.داور کل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نمای-1
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رنگ ـسفید به   -  پرچم می باـشد 2وي داراي نحوه پرش را از جهت ـصحیح بودن آن کنترل می نماید و اندازه پرش را اندازه گیري می نماید. داور -2

زمانی که پرش اندازه گیري شد؛ توصیه می شود داور در جلوي تخته قرار گیرد؛ پرچم قرمز را منزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نـشانه خطا می باشد.  

ورت لزوم  ود و در ـص د، همزمان محوطه فرود همطراز می ـش ته باـش ت داـش تفاده نمود. (در در دـس ود. می توان از مخروط اـس قالب تخته تعویض می ـش

 خواهد بود.)برخی مسابقات این مسئولیت بر عهده سرداور مسابقه 

ه فرود مـحل نزدیکترین  -3 ه  داور در نقـط اسنقـط ه فرود را    تـم ا خط پرش  در محوـط دازه  ـت دمی  گیري  اـن د و نوار فلزي   ،کـن میخ فلزي را قرار می دـه

فر در نظر می گیرد. مدرج را  تگاه  زمانی که از از نقطه ـص ت.   ییویدئودـس ود؛ بطور معمول نیازي به انجام این کار نیـس تفاده می ـش زمانی که از یک اـس

 داور در محل فرود ضروري است؛ یک نفر نشان را در شن فرو می نماید؛ نفر دیگر نتیجه دستگاه اپتیکی را  2 حضورسیستم اپتیکی استفاده می شود؛  

  می خواند. 

 مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و همچنین فردي که نفر بعدي وي است)  –داور -4

 داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (حرکت، شماره، نتیجه) -5

 متري تخته پرش قرار می گیرد.  20داور مسئول باد سنج در -6

 می باشند.  یا چند داور و یا کمک وي مسئول همطراز نمودن محل فرود یک وپس از انجام پرش، -7

 داور و یا دستیار وي مسئول تعویض قاب می باشند. -8

 به ورزشکاران مدت زمان باقیمانده را اعالم می نماید. داور مسئول زمان -9

 داور ورزشکاران-10

ه  :  این روند سـنتی چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا ب 1توجه  

تم اطالعات یـس ئل ثبت رکورد و ـس ط مـس ازي در این زمینه؛ روند اجرا و امتیاز دهی ماده میدانی توـس فاف ـس ت. براي ـش نل حرفه اي نیاز اـس اجرا   پرـس

 خواهد شد. 

 شوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد ننمایند و دید تماشاچیان را مسدود نکند.  می : داوران و تجهیزات طوري جایگیري2توجه 

 : محلی را براي قراردادن بادسنج منظور می نمایند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد. 3توجه 

 : پرش سه گام 29قانون 

 )186(قانون 

 شود، به اضافه موارد ذیل: قوانین مربوط به پرش طول در مورد پرش سه گام نیز به کار گرفته می 

ل “ص أ  غ

 ) تشکیل شده است. jump) و پرش (step)، قدم (hopپرش سه گام به ترتیب از لی لی (-1

آید)؛ در مرحله رـسد (فرود میآن پاي ورزـشکار که به هنگام لی لی کردن در زمان جهش از آن اـستفاده ـشده، باید اولین پایی باـشد که به زمین می-2

 قدم، ورزشکار روي پاي دیگر خود که براي پرش استفاده شده پایین بیاید. 

 خود زمین را لمس کند، خطا محسوب نمی شود.اگر ورزشکاري در حین مرحله پرش با پاي تاب خورنده/غیرفعال 
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 براي فرودهاي عادي در مرحله لی لی و قدم، به کار گرفته نمی شود. d 1/28توجه: قانون 

 ِّ  غ  ث  ق ک إ  م   ی   آ  ل    گ

 باشد.می متر  21مسافت میان خط جهش و منتهی الیه منطقه فرود حداقل -3

 T45-47شــود. براي ورزشــکاران کالس می یک تخته جداگانه تعبیه   آقا و خانم، براي ورزشــکاران  رســمی پارا دوومیدانی جهانیدر مســابقات -4

 متر تنظیم گردد. 11 براي آقایان متر و 9 براي خانم ها شود که تخته استارت به طور نرمالتوصیه می

 هاي ذیل باشد: شود که تخته استارت بر اساس فاصلهتوصیه می T11-13براي ورزشکاران کالس 

a(  کالس ورزشیT11 متر  9، حداقل 

b(  کالس ورزشیT12   وT13 متر 11، حداقل 

براي حفظ   گردد.می  ) یا نقطه فرود، براي هر مسابقه با مشورت نماینده فنی مشخص  pitق از تخته تا محل برخورد پا به زمین (توجه: فاصله دقی

   و با تائید نماینده فنی یک خط تماس متفاوت در نظر گرفته می شود.  ایمنی

متر) وجود داشته باشد که امکان    01/0متر (تلورانس    22/1پهناي  براي مراحل قدم و پرش، میان تخته استارت و منطقه فرود یک منطقه جهش به  -5

 جاي پاي محکم و یک نواختی را به وجود آورد.

بطور البته هر گاه منطقه دورخیز    متر پهنا داشته باشند.  25/1توانند حداکثر  ساخته شده اند، می   2004توجه: تمامی مناطق جهش که قبل از اول ژانویه  

 باشد.  می  پهناي آن تابع این قانون آنگاه شد؛ کامل تسطیح شده با

 توضیحات: شایان ذکر است که در ماده پرش سه گام چنانچه موارد زیر روي دهد (البته تنها به همان دلیل باشد) خطا محسوب نمی شود: 

a( منطقه جهش و منطقه فرود تماس پیدا نماید و یا  در حد فاصل سفید و یا وطبا خط 

b(   براي مثال    فرود آیدمرحله گام برداشتن به دلیلی خارج از کنترل خود  چنانچه ورزشکار در)  آنگاه )  بدانندتخته جهش  اشکال را در  داوران

 داوران بطور معمول اجازه یک حرکت مجدد را به ورزشکار می دهند.  

    خطا محسوب می شود.   ؛چنانچه حرکت فرود در محدوده منطقه فرود انجام نشودالبته 

  C    مواد پرتابی در ورزشکاران قطع عضو 

 حرکت آزمایشی در محوطه مسابقهانجام توضیحات: 

 مواد میدانی می توانند در محوطه مسابقه قبل از استارت تمرین نمایند. ورزشکاران 

ته   کاران قطع عضـودر گذـش ت ورزـش ی داـش در زمان مجاز یت خاصـی در این زمینه ندارند و دد؛ اما در حال حاضـر محدونمواد پرتابی دو پرتاب آزمایـش

ی   ند می توانند پرتاب آزمایـش ته باـش ابقات تمرین هر اندازه که تمایل داـش ند. در بازیها و مـس ته باـش ود a,b B3.1.2  (به بخش IPCداـش ) رجوع ـش

 وجه تمایز قسمت انجام می شود. به  از قبل و به ترتیب طبق قرعه کشی انجام شدهپرتاب است  2تعداد استاندارد پرتاب آزمایشی همچنان 

 ) 35.5ع نمائید. (قانون وپرتاب هاي ایمن در قانون مربوط به الزامات پرتاب هاي نشسته رج
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 شرایط کلی  : 30قانون 

 )187(قانون 

 ادوات  

مطابقت داشته   دوومیدانی جهانیهاي تعیین شده از سوي  باید با ویژگی (مگر آنکه مختص دوومیدانی معلولین نباشند)  مورد استفاده    یادوات پرتاب-1

 B3.1.2(به بخش  استفاده نمود.    جهانیدوومیدانی  پارا  توان در مسابقات  رسیده اند را می  دوومیدانی جهانیتایید    بهادواتی که  آن دسته از  باشند. فقط  

 رجوع شود).  

 .  ندارائه شده ا  1شماره درضمیمه  جهانیدوومیدانی پارا در قوانین جدول اوزان ادوات پرتاب 

ورزشکاران تنها می توانند از ادوات مرتبط با کالس خود مندرج در ضمیمه     B3.1.2و طبق بخش    ابقات مورد تائید پارا دوومیدانی جهانیتوجه: در مس

   استفاده نمایند.  1شماره 

تایید نشده است بوسیله نماینده فنی مورد ارزیابی قرار   دوومیدانی جهانی که مشخصات آنها توسط    1شماره  ادوات پرتابی مندرج در ضمیمه  اوزان  -2

 از مطابقت آنها با قوانین اطمینان حاصل شود.    گیرند تا می 

و یا ضمائم مرتبط با   دوومیدانی جهانی  187توجه: این مسئله مربوط به آن دسته از ادوات خاص دوومیدانی معلولین است که اطالعات آنها در قانون  

 آن نیامده است.   

تواند به ورزشکاران در نظر گرفتن قوانین کمیته برگزاري میشوند. نماینده فنی با  می  جز در مورد زیر، کلیه این ادوات بوسیله کمیته برگزاري فراهم  -3

وسیله  ه  ز مسابقات  ب مشروط بر این که این ادوات قبل ا  اجازه دهد از ادوات شخصی خود یا از ادوات ارائه شده بوسیله متصدي ملزومات استفاده نمایند،

گیرد. آن دسته از ادواتی که در لیست ادوات تائید مورد تایید قرار    دوومیدانی جهانی   پارا شوند و مطابقات آنها با قوانین و مقررات    کنترلکمیته برگزاري  

گیري شوند و نشان و تائیدیه کمیته برگزاري و نماینده (نماینده گان) فنی قبل از استفاده ورزشکاران براي  اندازهنیستند؛ باید    دوومیدانی جهانیشده  

مگرآنکه نماینده فنی تصمیم دیگري اتخاذ نماید؛ بدین صورت که بیش از دو وسیله نباید از سوي ورزشکار در هر ماده مسابقه بر روي آنها زده شود.  

   . پرتابی ارائه شود

که در گذشته داراي تائیدیه بوده اند لیکن در حال حاضر   هستندادواتی     دوومیدانی جهانیتائیدادوات شخصی؛  ادوات مورد    به منظور پذیرشتوجه:  

 دیگر تولید نمی شوند.  

تولید شدهتوضیحات:   ادوات  از  توسط کمیته    استفاده  است برگزاري  هاي  در گذشته  روال طبیعی  ادوات).    یک  این  این مسئله (بدلیل هزینه خرید 

تا الزامات    دنمسئولیت مدیران فنی و دستیاران آنها را سنگین می نماید چرا که باید از نزدیک همه ادوات شخصی موجود در مسابقات را کنترل نمای

 موجود باشد.  دوومیدانی جهانیآنها درفهرست تجهیزات مورد تائید  نامتعیین شده در قوانین رعایت شود و همچنین 

 هرگونه دستکاري ادوات پرتاب در حین مسابقات ممنوع است.-4
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ن  غض ظ ض ن  آ  ق

 ها مجاز نمی باشد: موارد ذیل ادوات کمکی محسوب شده و بنابراین استفاده از آن -5

a( باشد، به این شرط که در نتیجه بستن آن، دو یا چند دست و انگشتان مجاز میبسته شده روي    بستن دو یا چند انگشت به هم. نوار

وع انگشت به هم به گونه اي بسته نشده باشند که هر یک از انگشتان نتوانند آزادانه و به تنهایی حرکت کنند. این نوار بسته شده قبل از شر

 مسابقه به سرداور نشان داده شود. 

b( سیله اي از هر نوع استفاده نماید که شامل استفاده از وزنه متصل به بدن بوده و به هر طریقی در انجام یک ورزشکار نباید از هیچ نوع و

 کند.حرکت به ورزشکار کمک می

c( .ورزشکاران نباید از از دستکش استفاده نمایند 

d(  ورزشکاران نباید هیچ ماده اي روي سطح دایره یا زیر کفش خود بپاشند (یا بمالند) و نباید از هیچ ماده اي براي زبر کردن سطح دایره

 استفاده کنند. 

چنانچه نمایند.    آنها را به تصحیح این شرایط راهنمایی مینمی نمایند  ورزشکارانی که از این قانون تبعیت    داوران در صورت اطالع از شرایط:  توجه

در    رسیده باشد؛ داور   پایانبه  داور  اخطار  قبل از  ورزشکار  ورزشکار حرکت خود را اصالح ننماید؛ حرکت وي خطا محسوب می شود. چنانچه حرکت  

     اعمال می شود.  2-13-5و  8.2ر کلیه موارد مورد تردید قانون آن تصمیم گیري می نماید. دمورد 

 باشد: ها مجاز میمحسوب نشده و بنابراین استفاده از آن  کمکیموارد ذیل وسیله -6

a(  توانند از یک ماده مناسب در دستانشان استفاده نمایند. ورزشکارانی که در ماده پرتاب  ورزشکاران به منظور گرفتن بهتر وسیله، فقط می

 توانند از این ماده در اطراف گردنشان نیز استفاده نمایند. کنند، میوزنه شرکت می 

b(  له خود را آغشته به گچ یا یک ماده مشابه اي نمایند که به آسانی از روي  توانند وسیهمچنین، در پرتاب وزنه و دیسک، ورزشکاران می

 دست و ادوات قابل پاك کردن بوده و هیچ گونه آلودگی را به همراه نداشته باشد. 

ولی به نمایند  این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ورزشکاران ممکن است دستان و یا ادوات مورد استفاده خود را آغشته به موادي  توضیحات:  

آنگاه تحت هیچ شرایطی استفاده از    ؛پاك نشوند با یک پارچه خیس  به راحتی  این مواد  راحتی با یک پارچه خیس قابل پاك شدن می باشند. چنانچه  

 . پاك شدن آنها را کنترل نمایند ،قبل از آنکه از این ادوات در مسابقه استفاده شودنیست. در مرحله اجرا داوران  مجازآنها 

ورزشکار شایان ذکر است این مسئله تنها براي مواد دیسک و وزنه اعمال می شود؛ البته قانونی وجود ندارد که استفاده از هر گونه ماده براي دست  

 رجوع شود.  ) a( 30.5پرتاب نیزه را منع نموده باشد. به قانون 

c(  نوار بستن بر روي دست و انگشتان به طوري که قانونa 5/30 .را نقض نکند 
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  ‘   ی  یل  ن   گ

هاي آهنی، استیل یا دیگر مواد مناسب دیگر تعبیه شده و لبه باالیی آن همتراز با محوطه (زمین) بیرونی باشد. محوطه  قاب دایره پرتاب از شبکه -7

 تواند از بتن، ترکیبی از مواد مصنوعی محکم، آسفالت، چوب یا هر ماده مناسب دیگر باشد.  اطراف دایره می 

  2ند از بتن، آسفالت یا هر ماده محکم و غیرلغزنده دیگر درست شده باشد. سطح داخلی این محوطه کامال تراز بوده و  توامحوطه داخلی دایره می 

 میلیمتر) از لبه باالیی قاب دایره پایین تر باشد.   6سانتیمتر (با تلورانس 

 توان از یک دایره متحرك داراي این مشخصات استفاده کرد. در پرتاب وزنه، می

باشد. قاب می  میلیمتر)    5متر (با تلورانس    50/2میلیمتر) و در پرتاب دیسک این قطر    5متر (با تلورانس    135/2داخلی دایره    قطررتاب وزنه،  در پ-8

 میلیمتر ضخامت داشته باشد.   6دایره پرتاب سفید بوده و حداقل 

 گفته شده به وضوح دیده شوند.  30-8توجه: رنگ این حلقه مدور  ترجیحا غیر از رنگ سفید باشد تا خطوط سفید رنگ مورد نیاز که در قانون 

 
 نماي دایره پرتاب وزنه  – 13شکل 

تواند رنگ شود و یا از چوب  خط می سانتیمتر از طرفین دایره کشیده شود. این   75سانتیمتر از لبه طوق فلزي حداقل به طول   5خط سفیدي به عرض 

و در این نقطه نسبت به خط مرکزي قطاع  می نماید  از مرکز دایره عبور  ه (عقبی) این خط سفید  یا ماده مناسب دیگر ساخته شود. امتداد فرضی لب

 درجه ایجاد نماید.  90پرتاب زاویه 

 
 نماي دایره پرتاب دیسک –   14شکل  
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ٍّل   باند دورخیز ‘ فه   ی  

ابقات -9 ود)   a,b  B-3.1.2 ( به بخش، IPCبه غیر از مـس ابقات  می متر  30نیزه حداقل طول باند دورخیز   پرتابدر رجوع ـش د و در مـس   IPCباـش

متر باشد. این باند با دو خط موازي سفید رنگ به پهناي  5/36تواند  متر است. در صورتی که شرایط اجازه دهد، این حداقل می 5/33این طول حداقل 

انتیمتر با فاـصله  5 عاع نمتر از یکدیگر مـشخص ـشده باـش  4ـس ود. این قوس بامی متر انجام   8د. حرکت پرتاب از پـشت یک قوس دایره با ـش پهناي   ـش

د. خط 7حداقل  فید بوده و همتراز زمین باـش د. رنگ آن ـس ود، باـش تیک که خورده نـش انتیمتر از یک نوار رنگی، یا چوبی یا ماده دیگري مانند پالـس ها ـس

و 90از انتهاهاي قوس در زوایاي  یده ـش فید رنگ و حداقل ندرجه، به خطوط موازي باند دورخیز کـش انتیمتر طول  75د. این خطوط ـس انتیمتر  7و  ـس ـس

متر  20اسـتثناء قائل شـود و در  دوومیدانی جهانیبوده؛ مگر آنکه تحت شـرایط خاصـی،   1:100عرض داشـته باشـند. نهایت شـیب افقی باند دورخیز 

 باشد.ن) %0.1( 1:1000انتهایی باند این شیب بیشتر از 

 
 باند پرتاب نیزه و قطاع فرود  –   15شکل  

 
قگ ی ح س  صج

 پوشیده از خاکستر یا چمن یا ماده مناسب دیگري باشد که وسیله پرتابی مورد نظر بتواند روي آن اثر ایجاد کند.قطاع فرود -10

 باشد. ) %0.1( 1:1000حداکثر شیب کل رو به پایین این بخش در باند پرتاب نباید بیشتر از -11

12- 

a(   درجه به گونه اي مشخص گردد   92/34سانتیمتر با زاویه    5به غیر از ماده پرتاب نیزه، قطاع فرود به وسیله خطوطی سفید رنگ به پهناي

 ز دایره بگذرد.  که چنانچه لبه داخلی خطوط امتداد یابد، از مرک

متر فاصله دارند،   20) فاصله بین دو نقطه روي خطوط قطاع که از مرکز دایره  60/0در    20متر (  12توان با ایجاد  درجه اي را می  92/34توجه: قطاع  

 سانتیمتر فاصله باشد.        60به درستی تنظیم نمود. به این نحو براي هر متر فاصله از مرکز دایره بین دو نقطه 
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b(   گردد به گونه اي که چنانچه لبه داخلی این خطوط امتداد یابند، سانتیمتر مشخص می 5در پرتاب نیزه، قطاع فرود با خطوط سفید با پهناي

ت تالقی از میان دو محل تقاطع لبه متی از آن اـس ته و در مرکز دایره اي که قوس قـس هاي داخلی قوس و خطوط موازي باند دورخیز گذـش

 شود.درجه می 96/28مراجعه نمایید). بنابراین قطاع فرود در این ماده حدود  15ا قطع کنند). (به شکل شماره کند (یکدیگر ر

ود. ـسطح فرود توـضیحات:    نباید قطاع فرود حتی می تواند یک ـسطح نرم باـشد؛ بطوري که محل ـضربه اولیه ادوات به وـضوح توـسط داوران تعیین ـش

 و تعیین اندازه گیري را به مخاطره بیندازد.  شودطوري باشد که سبب پرش ادوات به سمت عقب 

 یض   چ  ل

ها از داخل دایره انجام  وزنه و دیسک، وسیله پرتابی از داخل دایره و در ماده پرتاب نیزه از باند دورخیز پرتاب شود. وقتی که حرکتدر مواد پرتاب -13

تواند قسمت داخلی قاب را لمس نماید (برخورد کند). . ورزشکار میمی نمایدشود، ورزشکار حرکت خود را از یک حالت ساکن در داخل دایره شروع می

 لمس نماید.  31.2طبق موارد مندرج در قانون تواند قسمت داخلی تخته استاپ (تخته جلوي دایره پرتاب) را در پرتاب وزنه، ورزشکار همچنین می 

ورزشکار به محض ورود  وجود ندارد.  براي ورزشکار  هیچ نوع محدودیتی  ورود  انتخاب جهت  نحوه و  براي ورود به محدوده دایره از جهت  توضیحات:  

 به دایره از موقعیت ثابت ادوات خود قبل از شروع مسابقه اطمینان حاصل نماید. 

 گردد:کاري در طول زمان انجام حرکت، موارد ذیل را انجام دهد، خطا محسوب میچنانچه ورزش -14

a(  گفته شده، رها نماید.  1/33و  1/31از آن چه که در قانون وزنه یا نیزه را به گونه اي غیر 

b( ره  اگر ورزشکار بعد از ورود به دایره و شروع پرتاب، با قسمتی از بدن خود، باالي قاب (یا باالي لبه داخلی قاب) یا با زمین خارج از دای

 تماس پیدا کند.

خطا   و به شکل تئوریک مرکز  محسوب می شود  دایره است روي دهد؛  توجه: چنانچه تماس در حین پرتاب و پشت به خط سفیدي که خارج از

       محسوب نمی شود.

c(  به غیر از  اگر در پرتاب وزنه، بدن ورزشکار به جز برخورد با قسمت داخلی تخته استاپ، به دیگر قسمت) هاي تخته استاپ برخورد کند

 آید). ن به حساب میلبه باالیی یا فوقانی آن که بخشی از قسمت فوقانی یا باالیی آ

بند کفش ورزشکاري با قسمت باالي تخته استاپ دقت به خرج بدهند. براي مثال چنانچه  در این مورد  داوران نسبت به قضاوت خود  توضیحات:  

   تخته استاپ تماس خطا محسوب می شود.  انتهاي این کفش با باال و پائین   هرگونه تماسخطا محسوب نمی شود لیکن  ،تماس پیدا نماید

d( .اگر در پرتاب نیزه، بدن ورزشکار، خطوط مخصوص باند دورخیز یا زمین خارج از این باند را لمس کند 

 ، این برخورد خطا محسوب  توجه: اگر دیسک بعد از پرتاب به دیواره قفس مخصوص برخورد کند، چنانچه از قانون دیگري تخلف نشده باشد

 نمی گردد.

می شوند.   دایره و تخته استاپ به ترتیب به عنوان بخشی از باالي قاب تخته استاپ محسوب شایان ذکر است لبه هاي داخلی باالي قابتوضیحات: 

 وب  این بدان معناست که چنانچه ورزشکاري با لبه داخلی باالي قاب و یا تخته استاپ تماس پیدا نماید؛ آنگاه این حرکت وي به منزله خطا محس

 می شود.  



131 

ه بدین شکل  این مسئلمی باشد.  مربوط به تکنیک هاي چرخشی مورد استفاده ورزشکاران در پرتاب دیسک و وزنه    b  30.14الحاق این نکته به قانون  

به عنوان دایره در حین اولین چرخش نباید  آن قسمت از  خارج از نیمه پشتی    قسمت باالي قاب و یا زمین با  هرگونه تماس غیر ارادي    ؛ تفصیل می شود

     خطا محسوب می شود.  شود، خطا محسوب شود. البته پر واضح است استفاده از هر تکنیکی که سبب برتري جویی و ایجاد نیروي محرکه در ورزشکار  

تواند به محض شروع، حرکت خود را زمان انجام پرتاب، از قوانین مربوط به مواد پرتابی تخلفی صورت نگرفته باشد، ورزشکار می   طولاگر در  -15

 ناتمام بگذارد، وسیله پرتابی خود را در داخل/خارج دایره یا باند دورخیز زمین گذاشته و آن جا را ترك کند. 

گفته شده به حساب   17/24جه: حداکثر زمان انجام تمامی این کارها که در این پاراگراف گفته شد، با حداکثر زمان انجام یک حرکت که در قانون  تو

 شود).آید (جزء محدوده زمانی پرتاب محسوب میمی 

تنها هیچ نوع محدودیتی براي ورزشکار وجود ندارد.    خروجمحدوده دایره از جهت نحوه و انتخاب جهت    خروج ازبراي    توضیحات: در چنین شرایطی،

 ن دیگري در این راستا نقض نگردد.  ینوامورد نظر آن است که قمسئله 

(به غیر از قفس توري پرتاب به  اگر وزنه، دیسک یا نوك نیزه در اولین تماس خود به زمین، روي خط قطاع فرود در زمین و یا بر روي هر چیزي -16

 شود. آمده است) خارج از این خط پایین بیاید، خطا محسوب می 30.14همان صورتی که در قسمت توجه قانون 

 تا زمانی که وسیله پرتابی به زمین برخورد نکرده، ورزشکار نمی تواند دایره یا باند دورخیز را ترك کند. -17

a(   شوند، در موقع ترك دایره اولین تماس با باالي حلقه آهنی یا زمین خارج از دایره، به طور کامل  انجام می در پرتاب هایی که از دایره

 گذرد، ایجاد شود. در عقب خط سفیدي که خارج از دایره کشیده شده و از لحاظ نظري از مرکز دایره می

 گردد.عمل ترك دایره محسوب می توجه: اولین برخورد (تماس) با باالي قاب یا زمین خارج از دایره، شروع

b(   باید کامال از پشت خط ندر ماده پرتاب نیزه، به هنگام ترك باند دورخیز اولین تماس ورزشکار با خطوط موازي یا زمین خارج از باند

د وسیله  درجه به خطوط موازي انجام گیرد. به محض برخور  90سفید قوس یا خطوط کشیده شده از منتهی الیه قوس در سمت زوایاي  

رود باند دورخیز را به طور قانونی و صحیح ترك نماید به این صورت که تماسی با خط باند یا پشت پرتابی به زمین، از ورزشکار انتظار می

متري پشت انتهاي قوس پرتاب   4این خط داشته باشد (خطی که کشیده شده یا به وسیله ماده اي دیگر باند را مشخص کرده)، و در فاصله  

ود دارد. اگر در زمان تماس وسیله پرتابی با زمین ورزشکار پشت این خط و داخل باند دورخیز باشد، به عنوان خارج شدن از مسیر دور  وج

 شود. خیز در نظر گرفته می 

   بدنبال ایجاد یک روش اضافی براي اعالم خطادر جهت تسریع فرایند داوري تدوین شده اند و   b 30.17 سطر دوم و سوم قانون توضیحات: 

پس از بازگشت ورزشکار به پشت  پرتاب انجام شده    و اندازه گیري  توسط داور پرچم سفید  رفتنباالامکان    "متري  4نشان هاي  "نمی باشد. منظور از  

 دورخیز به شکل صحیح اعمال می شود).  باند ترك براي   شکلی که  همان بهاین نقطه است ( 

وسیله پرتاب شده قبل از باال رفتن پرچم سفید با زمین برخورد نموده باشد.  مسئله مهم آن است که دلیل دیگري براي اعالم خطا وجود نداشته باشد و  

   پرچم باال می رود.   ،به محض فرود وسیله پرتابیو  پس از پرتابمتري قرار نگیرد؛ در هر حال  4چنانچه بهردلیلی ورزشکار در فاصله  ؛ضرورتا

 به طرف عقب پرتاب شوند. نباید شود و هرگز  می بعد از هر پرتاب به منطقه نزدیک دایره یا باند دورخیز برده  پرتابیوسایل -18
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ٌّل  نفگ ی  طه

متر و گرد شده به پایین به   01/0ها به نزدیک ترین اندازه  ضرب کاملی از سانتیمتر نباشد، مسافتمدر تمامی مواد پرتابی، اگر مسافت پرتابی  -19

 گیري شود.متر اندازه  01/0نزدیک ترین 

 گیرد:می )  با شرایط ذیل صورت 5/50ري تحت قوانین فصلها دقیقا بعد از هر پرتاب موفق (یا بعد از یک اعتراض شفاهی فوگیرياندازه-20

a( دیسک به وجود آمده تا داخل محیط دایره در امتداد یک خط راست به مرکز    /  گیري از نزدیک ترین عالمت که بر اثر افتادن وزنه اندازه

 شود.  می  دایره انجام

b( وك نیزه با زمین داخل قوس تا مرکز دایره قوس مربوطه انجام  گیري با یک خط راست از محل اولین برخورد ندر پرتاب نیزه، اندازه

 شود. می

شوند و طول پرش انجام شده در آن محاسبه  می توضیحات: تا زمانی که مسابقه به روال معمول اجرا می شود کلیه پرتاب ها محاسبه و اندازه گیري  

؛  50.5شود؛ اعم از دالیلی که ممکن است سبب تساوي نتایج ورزشکاران شده و اینکه آیا وي می تواند به راند بعدي راه یابد. به استثناء قانون می 

ی  طبق روال معمول هیچ یک از پرش هایی که به شکل غیر متعارف انجام می شوند، نباید ثبت شوند. سرداوران با صالحدید خود از اقدامات جانب

 گیرند.  می استفاده می نمایند و تنها در موارد ضروري از آنها بهره 

محل  به غیر از زمانی که از تجهیزات ثبت ویدئویی استفاده می شود؛ پس از هر پرش مورد تائید یک نشان بصورت عمودي (معموال با فلز) بر روي 

پرش گذاشته می شود. نشان به شکل یک نوار فلزي مدرج می باشد. نوار  به جاي مانده پاي ورزشکار در محل فرود در نزدیکترین نقطه به خط 

 از زمین جدا شود.   نباید شود و به هیچ عنوانمی فلزي به شکل افقی بر روي طول پرش قرار داده 

 

 : پرتاب وزنه31قانون 

 )188(قانون 

ل “ص أ  غ

ترین محل کند، وزنه باید در نزدیک ورزشکار براي شروع پرتاب در دایره جاي گیري میوزنه باید از شانه و فقط با یک دست پرتاب شود. زمانی که  -1

ها برده انه به گردن و چانه قرار گرفته یا چانه را لمس کند و دست نباید در طول عمل پرتاب از این وضعیت پایین تر بیاید. وزنه نباید به پشت خط ش

 شود. 

 ) مجاز نمی باشد. cartweelingفلک (هاي چرخ و توجه یک: استفاده از تکنیک

 از استارت تا پایان، حرکت پرتاب وزنه به صورت مستقیم (صاف) و مستمر باشد.  F52-57و  F33-34توجه دو: در کالس هاي 

 و در زمان پرتاب، حرکت افقی وزنه با فاصله از قفسه سینه و یا گردن مجاز است.     F32توجه سه: در کالس ورزشی 

به جاي پرتاب  بردن وزنه به پشت خط شانه ها به منزله آن است که فرد  نشود.    "پرت"شود و    "پرتاب"کته مهم آن است که وزنه باید  نتوضیحات:  

عمل پرتاب قابل  انجام در راستاي  ه شکل مستقیمحرکت عرضی بو  مجاز است پهلوها حرکت جانبی F32است. در کالس  وزنه کردن درصدد پرت
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 برده خط پشت شانه ها    بهبیفتد و همینطور وزنه نباید  اغماض است. سایر عناصر عمل پرتاب به همان شکل است؛ یعنی دست نمی تواند به پائین چانه  

   شود. 

 (‘   ی  یل  ن  ن گ ق ع ل   گ ) ‹   آ  ل    گ

بایست لبه داخلی آن با لبه داخلی قاب دایره پرتاب  شود که می این تخته سفید رنگ و چوبی (یا جنس مناسب دیگر) به شکل قوس ساخته می -2

رجوع 11تماس داشته و عمود بر سطح دایره قرار گیرد. به گونه اي کار گذاشته شود که مرکز آن منطبق با خط مرکزي قطاع فرود باشد (به شکل  

 ید) و کامال در زمین یا بتن اطراف دایره محکم شده باشد.  نمای

 باشد. مجاز می ساخته شده اند همچنان  دوومیدانی جهانی  1984و  1983هاي توجه: استفاده از تخته استاپ هایی که طبق قوانین سال

 
 باال و کنار) نماي تخته استاپ وزنه (از  –   16شکل  

 
گ “خ ٌّل    فگ

متر) براي کشیدن قوسی با همان شعاع دایره    01/0متر (تلورانس    21/1سانتیمتر است، با یک سیم به طول    30سانتیمتر تا    2/11پهناي آن از  -3

 سانتیمتر) نسبت به سطح داخلی دایره کنار تخته استاپ.  8/0سانتیمتر (تلورانس   10پرتاب و با بلندي 

 

ل  ٌّف  ق

از برنج باشد و یا غالفی برنجی که با سرب یا ماده دیگر پر شده باشد، ساخته شود. وزنه    نگین ترس  وزنه از جنس آهن خالص، برنج و یا فلزاتی-4

 کروي و سطح آن کامال صاف و صیقلی باشد.  

 یا کمتر. N7باشد؛ یعنی درجه سختی  mµ 6/1اطالعات سازنده: براي صیقلی بودن، متوسط ارتفاع سطح بیرونی وزنه باید کمتر از
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 باشد: می مشخصات وزنه به ترتیب ذیل -5

 وزنه 

حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و قبول رکورد 
 (کیلوگرم)

2  3  4  5  6  260/7   

اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهیه وسایل براي  
 مسابقات (کیلوگرم)

  285/7تا  265/7  025/6تا  005/6  025/5تا  005/5  025/4تا  005/4  025/3تا  005/3  025/2تا  005/2

 130تا  110 125تا  105 120تا  100 110تا  95 110تا  85  100تا  80 حداکثر ابعاد (میلیمتر) وحداقل 

 

 توضیحات: تیم داوران 

 در ماده پرتاب وزنه توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود: 

 داور کل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نماید.-1

  رنگ -پرچم می باشـــد   2را اندازه گیري می نماید. وي داراي  پرتابرا از جهت صـــحیح بودن آن کنترل می نماید و اندازه   تابداور نحوه پردو -2

قرار گیرد؛  درون دایرهاندازه گیري شـد؛ توصـیه می شـود داور در  تابسـفید به منزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نشـانه خطا می باشـد. زمانی که پر

د، همزمان  ته باـش ت داـش ودپرچم قرمز را در دـس ازي می ـش یله پرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاکـس رون در د. می توان از مخروط وـس

 استفاده نشود داور دوم نوار  EDM از در صورتی کهر عهده سرداور مسابقه خواهد بود). استفاده نمود. (در برخی مسابقات این مسئولیت بدایره 

  را بصورتی بگیرد که از مرکز دایره کشیده شود.  اندازه گیري

  . شوداندازه گیري انجام  تانشان را در نقطه پرتاب انجام شده قرار می دهد یک داور فورا پس از انجام پرتاب -3

  نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.  ؛ بدین صورت کهکه نشان قرار دارد میخ را در نقطه اي قرار می دهد  داور منشور/ -4

 قرار می دهد. در ناودان آنها را داور مسئول بازگرداندن ادوات؛ وسیله پرتابی را به محل آنها باز می گرداند و  -5

 مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و همچنین فردي که نفر بعدي وي است) –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (حرکت، شماره، نتیجه) -7

 داور مسئول زمان به ورزشکاران مدت زمان باقیمانده را اعالم می نماید. -8

 ول ورزشکاران داور مسئ-9

 در محل خود ادواتقرار گیري داور مسئول  -10

ه  :  این روند سـنتی چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا ب 1توجه  

ازي در این زمینه؛ روند اجرا و امت فاف ـس ت. براي ـش نل حرفه اي نیاز اـس تم اطالعات اجرا پرـس یـس ئل ثبت رکورد و ـس ط مـس یاز دهی ماده میدانی توـس

 خواهد شد. 

 شوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد ننمایند و دید تماشاچیان را مسدود نکند. می : داوران و تجهیزات طوري جایگیري 2توجه 
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 : پرتاب دیسک 32قانون 

 )189(قانون 

أض   گن

باشد، با یک طوقه فلزي که لبه آن مدور است. مقطع لبه بایستی مدور باشد و    يخالی و جنس آن از چوب یا ماده مناسب دیگربدنه دیسک توپر یا  -1

 توان صفحات مدوري همتراز با مرکز هر دو طرف دیسک کار گذاشت. میلیمتر داشته باشد. می  6به شکل دایره واقعی گرد شده و شعاعی در حدود 

اي   اندازهدیگر، می به گونه  و  باشد  نظر مسطح  این شرط که سطح مورد  به  اما  فلزي ساخت؛  بدون ضخامت  را  با توان دیسک  و وزن دیسک  ها 

 هاي قانونی تطبیق کند. ویژگی

شروع انحناي    هاي دیسک در یک خط مستقیم از هر دو طرف دیسک داراي ساختمان یکسان بوده و فرورفتگی، برآمدگی یا لبه تیز نداشته باشد. کناره

 شود.  میلیمتر در مرکز دیسک باریک می 5/28الی  25قاب (طوقه) تا دایره اي به شعاع 

) اضافه Dشکل دیسک با مشخصات ذیل مطابقت داشته باشد. از ابتداي انحناي قاب، ضخامت دیسک به آرامی تا رسیدن به حداکثر ضخامت (نقطه 

شود. از این نقطه تا محور مختصات  ) انجام میYمیلیمتري از محور مختصات دیسک (نقطه    5/28تا    25شود. این حداکثر ضخامت در یک فاصله  می

Y  باشد. طرف باال و طرف پایین دیسک برابر باشد؛ پس باید دیسک بتواند دور یک محور مختصات به راحتی ضخامت دیسک به طور پیوسته می

 بچرخد و در هر طرف متقارن باشد.  

 آن نباید هیچ زبري داشته و در انتهاهاي لبه کامال صاف و صیقلی باشد.  دیسک و سطح طوقه

 

 
 

 دیسک  –  17شکل 
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 دیسک با مشخصات ذیل همخوانی داشته باشد: -2

 دیسک 
 2 750/1 5/1 1 750/0 حداقل وزن براي اجازه استفاده در مسابقه و قبول رکورد (کیلوگرم)

 025/2تا  005/2 775/1تا  755/1 525/1تا  505/1 025/1تا  005/1 775/0تا  755/0 وسایل براي مسابقات (کیلوگرم)اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهیه 

 221تا  219 212تا  210 202تا  200 182تا  180 172تا  166 قطر بیرونی طوقه فلزي (حداقل تا حداکثر به میلیمتر)
 57تا  50 57تا  50 57تا  50 57تا  50 57تا  50 حداکثر به میلیمتر) قطر صفحه فلزي یا بخش مسطح مرکزي (حداقل تا 

 46تا  44 43تا  41 40تا  38 39تا  37 38تا  33 ضخامت صفحه فلزي یا بخش مسطح مرکزي (حداقل تا حداکثر به میلیمتر) 
 13تا  12 13تا  12 13تا  12 13تا  12 13تا  10 میلیمتر از لبه (حداقل تا حداکثر به میلیمتر) 6ضخامت طوقه 

 
 توضیحات: تیم داوران 

 در ماده پرتاب دیسک توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود:

 داور کل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نماید.-1

ــحیح بودن آن کنترل و اندازه پرتاب را اندازه گیري می  -2 ــد   2د. وي داراي ننمایدو داور نحوه پرتاب را از جهت ص ــفید به   -پرچم می باش رنگ س

قرار گیرد؛ پرچم   قفس توري وروديمنزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نشانه خطا می باشد. زمانی که پرتاب اندازه گیري شد؛ توصیه می شود داور در  

ود. می توان از مخروط در درون دای ازي می ـش یله پرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاکـس د، همزمان وـس ته باـش ت داـش ره قرمز را در دـس

ور دوم نوار اندازه گیري استفاده نشود دا  EDMاستفاده نمود. (در برخی مسابقات این مسئولیت بر عهده سرداور مسابقه خواهد بود). در صورتی که از  

 را بصورتی بگیرد که از مرکز دایره کشیده شود.  

ود.  -3 ده قرار می دهد تا اندازه گیري انجام ـش ان را در نقطه پرتاب انجام ـش یله پرتابی خارج ازداور فورا پس از انجام پرتاب یک نـش قطاع  چنانچه وـس

عالمت می دهد. براي  یخ (هر کدام که به خط نزدیک تر اسـت) با کشـیدن دسـت خودر/ ممنشـوکه مجهز به  فرد دیگري فرود آید؛ همان داور و یا  

     نیست. گذاشتن عالمت نیازي به  صحیحپرتاب هاي 

 داور منشور/میخ را در نقطه اي قرار می دهد که نشان قرار دارد؛ بدین صورت که نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.   -4

 قرارگیري ادوات پرتابی هستند. هرگاه از نوار براي مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل  وي داور و یا دستیارانیک و یا دو -5

ـشده انجام ـسفت  به ـشکل  نوار اندازه گیري اندازه گیري ـصحیح با  یقین نمایند که اندازه گیري اـستفاده می ـشود؛ یکی از این داوران و یا دـستیاران وي  

   . باشد

 مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و همچنین فردي که نفر بعدي وي است) –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (حرکت، شماره، نتیجه) -7

 د. داور مسئول زمان به ورزشکاران مدت زمان باقیمانده را اعالم می نمای-8

 داور مسئول ورزشکاران -9

 در محل خودپرتابی داور مسئول قرار گیري ادوات -10
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ه  :  این روند سـنتی چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا ب 1توجه  

ازي در  فاف ـس ت. براي ـش نل حرفه اي نیاز اـس ئپرـس ط مـس تم اطالعات اجرا واین زمینه؛ روند اجرا و امتیاز دهی ماده میدانی توـس یـس ل ثبت رکورد و ـس

 خواهد شد. 

 د. ن: داوران و تجهیزات طوري جایگیري شوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد ننمایند و دید تماشاچیان را مسدود نکن2توجه 

 ور می نمایند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد. : محلی را براي قراردادن بادسنج منظ3توجه 

 قفس توري پرتاب دیسک 

 )190(قانون 

لیکن مسائل ایمنی داوران، تماشاچیان و ورزشکاران در اولویت   ؛داده می شودو یا قفس  حصارورزشکاران نابینا تغییراتی در البته براي توضیحات: 

 باشد. از قفس دیسک براي پرتاب کالب نیز استفاده می شود.  

هاي دیسک از یک محوطه بسته (محافظت شده) یا قفس توري انجام  به منظور تامین ایمنی تماشاچیان، داوران و شرکت کنندگان کلیه پرتاب-3

شود و یا مواد دیگر عالوه بر پرتاب دیسک  در میادین ورزشی که مسابقه خارج از منطقه است و با حضور تماشاچیان انجام می گیرد. قفس مورد نظر 

در زمین تمرین، استفاده از وسیله ساده تر نیز  بویژه  اعمال نمی گردد؛شود. زمانی که این قانون در همان منطقه در حال انجام است، استفاده می

 دریافت کنید. جهانیدوومیدانی پارا هاي ملی یا بخش توانید از سازمانطالعات بیشتر در این زمینه را می کافی است. ا

متر در ثانیه در حال   25کیلوگرم را که با سرعت  2قفس توري پرتاب به نحوي طرح ریزي، ساخته و نگهداري شود که بتواند دیسکی به وزن -4

به گونه اي باشد که خطر کمانه کردن و برگشت دیسک به طرف ورزشکار یا خارج شدن دیسک از باالي  حرکت است را متوقف کند. نحوه ساخت 

 مختلف استفاده کرد. ساختارهايها و توان از قفس هایی با طرحقفس توري وجود نداشته باشد. در صورت رعایت این خصوصیات می

گیرد. می متري جلوي دایره مرکزي پرتاب قرار  7متر بوده و در  6). عرض دهانه قفس 15شکل باشد (شکل  )U( طرح قفس توري نعل اسبی -5

متري جلوي قفسه به  3متر و به فاصله  4متري لبه داخلی شبکه قفس است. حداقل ارتفاع قطعات مشبک یا صفحات توردار  6انتهاي پهناي دهانه 

   ). 2020ژانویه  1(از تاریخ متر خواهد رسید.  6حداکثر 

 هاي اتصال صفحات قفس توري، تورها یا زیر صفحات توردار به بیرون باز کند  جهت جلوگیري از این که دیسک راه خود را از درزها یا محل

 قفس پرتاب به عمل آید.  تار هاي الزم در طرح و ساخپیش بینی 

متر از مرکز دایره فاصله داشته   3هاي توري مهم نمی باشد به شرط آن که شبکه حداقل شبکه   / ): شکل و ترتیبات قسمتی بیرونی صفحاتiتوجه (

 باشد. 

هاي قانونی و قراردادي را در بر داشته و باعث به وجود آمدن خطرات  طرح  بیشتر امنیت  مقدار و یا  هاي جدید که همان): استفاده از طراحی iiتوجه (

 باشد. می  دانی جهانیدوومیدر محل نشود، منوط به مجوز 

  و یا  توان به هنگام برگزاري همزمان مسابقات دو و دیسک، بلندتر گرفتباشد را می ): آن طرف قفس توري  که به سمت پیست دو می iiiتوجه (

 شود.  تا امنیت بیشتري براي ورزشکاران حاصل باشند قابل حرکت  پانل ها

 دهانه قفس به اندازه ارتفاع شبکه هاي توري باشد.   شوند که عرضمی  شبکه هاي توري بصورتی بسته توضیحات: 
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هاي توري هاي فوالدي با کشش زیاد یا کم ساخته شود. حداکثر اندازه شبکه هاي مصنوعی یا طبیعی و یا سیمتواند از فیبر یا ریسمانتور قفس می-6

 باشد.میلیمتر می 50ي توري فوالدي هامیلیمتر و براي شبکه  44ریسمانی 

 است.   قید شده  دوومیدانی جهانیتوجه: دیگر مشخصات مورد نیاز براي بافت تور و مراحل بازرسی امنیتی آن در کتابچه تسهیالت مسابقات دوومیدانی  

(با این باشد. درجه می  69حداکثر خطر فاصله دو شعاع براي پرتاب دیسک از این قفس براي شرکت کنندگان راست دست و چپ دست تقریبا -7

وضعیت و تنظیم قفس توري در منطقه مسابقه براي تامین امنیت بسیار حیاتی و  متر رها می شود)  1.5فرض که دیسک از داخل دایره اي به شعاع 

      ست. ضروري ا

 آمده است.   16توجه: روش استفاده شده براي تعیین محوطه خطر در شکل
 

 
 قفس مختص پرتاب دیسک  –   18شکل  
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 هاي هم مرکز قفس پرتاب دیسک با دایره  –   19شکل  
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 قفس پرتاب دیسک با دوایر جداگانه  –   20شکل  
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 : پرتاب نیزه 33قانون 

 )193(قانون 

ل “ص أ  غ

1-  

a(    شود و نباید نیزه خیلی می  شود و پرتاب از باالي شانه یا بخش باالیی بازوي پرتاب کننده انجام  می  نیزه از دسته آن و فقط با یک دست گرفته

 هاي ابداعی مجاز نمی باشد. ها و روششل یا خیلی محکم (به حالت لگد زدن) پرتاب کردد. استفاده از سبک

b(  هاي نیزه با زمین برخورد نماید.شود که سر فلزي نیزه پیش از سایر قسمتقبول واقع مییک پرتاب در صورتی مورد 

c(  طوري که  تا زمان پرتاب نیزه (یعنی تا زمانی که ورزشکار نیزه را پرتاب نکرده است)، ورزشکار هیچ گاه نباید به طور کامل به دور خود بچرخد به

 پشت وي به طرف قوس پرتاب قرار گیرد.   

 استفاده  "سر نیزه" کلمه عام کنار گذاشته شده است و در حال حاضر به جاي آن "نوك نیزه" کلمه ارجاعات قبلی در این قوانین بهضیحات: تو

تعریف آن با کلمه نوك کمی مشکل  شکل سر نیزه بسیار متفاوت می باشد و براي همین منظور نشان می دهد که به خوبی این مسئله  می شود.

  پهناي و در حال حاضرتصمیم می گیرند   b(33.1(و  30.16نیزه طبق قوانین صحیح  فرودخواهد بود. این بدان معناست که داوران در تعیین 

لیکن اصول همانند گذشته می باشند و زوایاي فرود همچنان در . وسیع تر شده استنیز براي دسترسی   30.20bاندازه گیري طبق قانون محدوده 

 مت ته آن خطا محسوب می شود.  قسفرود نیزه از فرود عرضی و یا ماده پرتاب اندك می باشد. 

انجام پرتاب با این قانون منطبق بوده باشد . اگر به این دلیل چنانچه نیزه در حین پرتاب یا در هوا بشکند خطا محسوب نمی شود، در صورتی که  -2

ب جدید ورزشکاري تعادلش را از دست بدهد و قسمتی از این قانون را نقض کند، پرتاب او خطا نمی باشد. در هر دو حالت به ورزشکار اجازه یک پرتا

 شود.داده می

ٍّل   فه

 نیزه از سه قسمت اصلی سرنیزه، میله و دستگیره نخ پیچی شده تشکیل شده است.  -3

بدون  میله توپر یا توخالی و از جنس فلز یا دیگر مواد مناسب باشد تا بتواند یک سوراخ ثابت و یکپارچه به وجود آورد. سطح میله کامال صاف، -4

 ي آن صاف و یک تکه باشد.  برآمدگی یا فرورفتگی، بدون شیار یا سوراخ بوده و انتها

تواند به منظور محکم تر شدن با  شود متصل شده و محکم شود. سر نیزه حتما فلزي باشد. این فلز می به میله یک سر فلزي که در انتها تیز می-5

 درجه باشد.  40از آلیاژهاي فلزي دیگر ترکیب شود به این شرط که سرنیزه کامال صاف و یکنواخت باشد. زاویه نوك نیزه نباید بیش 

میلیمتر از ضخامت میله بیشتر باشد. به طور کلی از جنسی باشد که   8دستگیره (محل گرفتن نیزه) که در مرکز ثقل نیزه قرار دارد، نباید تا بیش از -6

   ها یکسان باشد. دست روي آن نلغزد، داراي هر نوع تسمه، شیار یا سوراخ نباشد. ضخامت این دستگیره در همه قسمت

) مراجعه شود) و حداکثر قطر میله فورا در جلوي دستگیره باشد. بخش مرکزي میله از جمله iمقطع نیزه در سراسر طول نیزه مدور باشد (به توجه (-7

تگیره  بخشی که زیر قسمت نخ پیچی شده است ممکن است استوانه اي باشد و تا انتهاي آن باند پیچی شود. در هر حال کاهش قطر میله از جلو دس

شود.  میلیمتر بیشتر باشد. از دستگیره، نیزه از نوك آن که در جلو قرار دارد تا دم که در انتها قرار گرفته از قطر آن کاسته می  25/0تا پشت آن نباید از 
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ول نیزه نباید تغییر ناگهانی در  ) مراجعه شود) و در طiiتواند مستقیم یا محدب (خمیده) باشد (به توجه (برش طولی دستگیره از نوك در جلو تا دم می

میلیمتر بیشتر باشد.   5/2قطر به وجود آید به استثناء پشت نوك نیزه و جلو و پشت دستگیره نخ پیچی شده، در انتهاي سر نیزه کاهش قطر نباید از 

 میلیمتر بیشتر شود.  300انحراف از مقطع طولی نباید در پشت سر نیزه از 

باشد. میانگین این دو قطر مطابق  در صد می 2قطع عرضی مدور است حداکثر اندازه مجاز بین بیشترین و کمترین قطر ): از آن جایی که مiتوجه (

 نمایید)  مدور باشد. (به جداول ذیل رجوع مختصات یک نیزه

 20/0و تیغه ضخامت سنج میلیمتر  25/1میلیمتر و به عرض  500): شکل برش طولی با استفاده از یک میله مستقیم فلزي به طول  iiتوجه (

کند. شود. براي بررسی صحت قسمت خمیده برش عمودي این میله به هنگام تماس با بخش کوتاه نیزه نوسان می میلیمتري به سهولت بررسی می 

لیمتر بین  می 20/0ها بچسبد و داخل کردن تیغه ضخامت سنجی به قطر هاي مستقیم برش عمودي، این میله محکم به این قسمتدر مورد بخش 

ید مقیاس  نیزه و این میله مستقیم در سراسر طول تماس غیر ممکن باشد. این کار در مورد محل اتصال نیزه و میله انجام نمی شود. در این هنگام نبا

 میلیمتر از محل تماس بگذرد.   25/1

 نیزه داراي خصوصیات ذیل باشد:-8
 نیزه

مسابقه و قبول رکورد (به انضمام دستگیره  حداقل وزن براي اجازه استفاده در 

 نخ پیچی شده) (گرم) 

400 500 600 700 800 

 825تا  805 725تا  705 625تا  605 525تا  505 425تا  405 اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهیه وسایل براي مسابقات (گرم) 

 70/2تا  60/2  40/2تا  30/2  30/2تا  20/2 1/2تا  2 95/1تا  L0 ( 85/1اندازه طول سراسري (متر) (

 06/1تا  90/0  00/1تا  86/0  92/0تا  80/0 88/0تا  78/0 /. 8/. تا L1( 75اندازه میان نوك سر فلزي تا مرکز ثقل (متر) (

 80/1تا  54/1 54/1تا  30/1  50/1تا  28/1 32/1تا  12/1 2/1تا  L2( 05/1اندازه دم تا مرکز ثقل (

 330تا  250 330تا  250 330تا  250 27/0تا  22/0 /. 25/. تا L3 ( 2سر فلزي (میلیمتر) (طول 

 160تا  150 160تا  150 150تا  140 145/0تا  135/0 /. 14/. تا L4 ( 13پهناي دسته نخ پیچی شده (میلیمتر) (

 30تا  25 28تا  23 25تا  20 24تا  20 23تا  D0 ( 20 –ضخامت میله در ضخیم ترین نقطه (میلیمتر) (در جلوي دستگیره 

 

 هاي پرتابی آن را تغییر دهد.نیزه نباید بخش متحرکی داشته باشد و یا از بخش هایی درست شده باشد که به هنگام پرتاب، مرکز ثقل یا ویژگی -9

میلیمتر از سر نیزه فاصله دارد نباید    150درجه نشود. قطر نقطه اي که    40باریکی نیزه تا نوك نیزه فلزي به گونه اي باشد که زاویه آن بیش از  -10

 درصد حداکثر قطر میله باشد.   90درصد حداکثر قطر میله باشد. در نقطه مرکزي بین مرکز ثقل و سر فلزي، قطر نباید بیش از  80بیش از 

 150درصد حداکثر قطر میله باشد. در نقطه اي که    90باریکی نیزه تا دم (انتهاي) آن طوري باشد که قطر نقطه میانی بین مرکز ثقل و دم کمتر از  -11

 متر باشد. میلیمتر ک 5/3شود. قطر میله در انتهاي دم نباید از درصد حداکثر قطر میله  40نیزه فاصله دارد، قطر نباید بیش از میلیمتر از دم 
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 توضیحات: تیم داوران 

 توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود: نیزهدر ماده پرتاب 

 داور کل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نماید.سر-1

ــحیح بودن آن کنترل می نمای-2 ــد   2د و اندازه پرتاب را اندازه گیري می نماید. وي داراي ندو داور نحوه پرتاب را از جهت ص رنگ   -پرچم می باش

قرار گیرد؛  محوطه دورخیزـسفید به منزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نـشانه خطا می باـشد. زمانی که پرتاب اندازه گیري ـشد؛ توـصیه می ـشود داور در 

یله پرتاب د، همزمان وـس ته باـش ت داـش ود. می توان از مخروط در درون پرچم قرمز را در دـس ازي می ـش ی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاکـس

 دایره استفاده نمود. (در برخی مسابقات این مسئولیت بر عهده سرداور مسابقه خواهد بود). 

متري  8یده شــود بطوري که نقطه  گیرد که از مرکز دایره کشــاســتفاده نشــود داور دوم نوار اندازه گیري را بصــورتی ب EDMدر صــورتی که از  -3

   دورخیزي بگذرد. 

داور فورا پس از انجام پرتاب یک نشـان را در نقطه پرتاب انجام شـده قرار می دهد تا اندازه گیري انجام شـود. چنانچه وسـیله پرتابی یک و یا دو -4

 خارج از قطاع فرود آید؛ همان داور و یا فرد دیگري که مجهز به منشور/ میخ (هر کدام که به خط نزدیک تر است) با کشیدن دست خود عالمت 
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تچمی دهد.  ر فرود نیامده اـس یله پرتابی در با ـس خیص دهند که وـس ود براي این منظور از   نانچه داوران تـش یه می ـش یک عالمت قرار می دهند. توـص

 نیست.   عالمت براي پرتاب هاي صحیح نیازي به گذاشتنغیر از پرچم استفاده شود. ه عالئم دیگري ب

 شان قرار دارد؛ بدین صورت که نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.  داور منشور/میخ را در نقطه اي قرار می دهد که ن-5

  یک و یا دو داور و یا دستیاران وي مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل قرارگیري ادوات پرتابی هستند. هرگاه از نوار براي-6

یقین نمایند که اندازه گیري ـصحیح با نوار اندازه گیري به ـشکل ـسفت انجام ـشده   اندازه گیري اـستفاده می ـشود؛ یکی از این داوران و یا دـستیاران وي

 باشد.   

 مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و همچنین فردي که نفر بعدي وي است) –داور  -7

 ره، نتیجه)داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (حرکت، شما-8

 داور مسئول زمان به ورزشکاران مدت زمان باقیمانده را اعالم می نماید. -9

 داور مسئول ورزشکاران -10

 داور مسئول قرار گیري ادوات پرتابی در محل خود-11

الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا به  :  این روند سـنتی چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو 1توجه  

ئ ط مـس ازي در این زمینه؛ روند اجرا و امتیاز دهی ماده میدانی توـس فاف ـس ت. براي ـش نل حرفه اي نیاز اـس تم اطالعات اجرا وپرـس یـس ل ثبت رکورد و ـس

 خواهد شد. 

 ننمایند و دید تماشاچیان را مسدود نکند. : داوران و تجهیزات طوري جایگیري شوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد 2توجه 

 : محلی را براي قراردادن بادسنج منظور می نمایند تا جهت باد و سرعت آن را نشان دهد. 3توجه 

 

D   مواد پرتابی ورزشکاران نشسته . 

 : شرایط کلی34قانون 

ن  غ آ ی ظ  ن  آ ق  ٌّ  گل  ش آ  

مطابقت داشته باشد. فقط از وسایلی که    دوومیدانی جهانیفعلی  وسایل مورد استفاده (مگر آنکه مختص دوومیدانی معلولین نباشند) با مشخصات  -1

 استفاده کرد.   جهانیدوومیدانی پارا توان در مسابقات تحت پوشش هستند می دوومیدانی جهانیپارا داراي گواهی معتبر یا مورد تایید 

 شود.)  رجوع B-3.1.2 بخش (به 

 لیست اوزان وسایل مورد استفاده دوومیدانی معلولین در ضمیمه شماره یک آمده است.  

  خود یمرتبط با کالس ورزش ورزشکاران تنها ملزم به استفاده از ادوات   B 3.1.2و طبق بخش  پارا دوومیدانی جهانیتوجه: در مسابقات مورد تائید 

 می باشند.  1مندرج در ضمیمه شماره 

تایید نشده است بوسیله نماینده فنی مورد ارزیابی قرار  دوومیدانی جهانیکه مشخصات آنها توسط    1شماره  پرتابی مندرج در ضمیمه    اوزان وسایل-2

 گیرند تا از مطابقت آنها با قوانین اطمینان حاصل شود.    می 
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 و ضمائم مربوطه لحاظ نشده اند.   دوومیدانی جهانی 187نکته: این مسئله مربوط به ادواتی است که مختص دوومیدانی معلولین است ولی در قانون 

فنی با در نظر گرفتن قوانین کمیته برگزاري  (نماینده گان)  نماینده  گردد.  می  به غیر از موارد ذیل، کلیه وسایل پرتابی توسط کمیته برگزاري تهیه  -3

که این ادوات   مشروط بر این  تواند به ورزشکاران اجازه دهد از ادوات شخصی خود یا از ادوات ارائه شده بوسیله متصدي ملزومات استفاده نمایند،می

گیرند. آن دسته از ادواتی که  مورد تایید قرار    دوومیدانی جهانیشوند و مطابقات آنها با قوانین و مقررات     کنترلکمیته برگزاري    توسطقبل از مسابقات  

گیري شوند و نشان و تائیدیه کمیته برگزاري و نماینده (نماینده گان) فنی قبل از استفاده نیستند؛ باید اندازه  دوومیدانی جهانیدر لیست ادوات تائید شده  

چنانچه قبال کمیته برگزاري همان مدل وسیله را تهیه کرده است، استفاده از چنین وسیله اي مجاز نمی ورزشکاران براي مسابقه بر روي آنها زده شود.  

 باشد.  

 مسابقه ایجاد هیچ تغییري در وسایل مجاز نمی باشد. در طی -4

ن  غض ظ ض ن  آ ق  ٌّ  گل  ش آ  

 ها مجاز نمی باشد:موارد ذیل کمک محسوب شده و بنابراین استفاده از آن -5

a( مستمر تواند  شود، این کار میها و انگشتان استفاده می باندپیچی دو یا چند انگشت به یکدیگر مجاز نمی باشد. اگر باندپیچی روي دست

باشد، مشروط بر این که در این شرایط دو انگشت یا بیشتر از آن به هم بسته نشوند به صورتی که انگشتان به تنهایی نتوانند حرکت کنند.  

 باندپیچی قبل از شروع مسابقه به سرداور نشان داده شود. 

b(  ن و به هر شکلی به ورزشکار به هنگام پرتاب کمک هاي متصل به بد استفاده از هر وسیله اي از هر نوعی که شامل استفاده از وزنه

 کند.می

c(  هاي  استفاده از دستکش مجاز نمی باشد به غیر از ورزشکاران کالسF51-53    وF31-33    6/34مشروط بر آن که در تضاد با قانون  

d   .نباشد 

 باشد:  موارد ذیل وسیله کمکی محسوب نشده و بنابراین مجاز می-6

a( توانند از این  تواند براي بهتر گرفتن وسیله پرتابی، از ماده مناسبی فقط براي دستانش استفاده کند. پرتاب کنندگان وزنه می رزشکار می و

 ماده مناسب روي گردنشان نیز استفاده کنند. 

b( تواند وسیله پرتابی را آغشته به گچ یا ماده اي مشابه نماید، به طوري که از روي  کالب، ورزشکار می   همچنین، در پرتاب وزنه، دیسک و

 دستها و ادوات استفاده شده به آسانی پاك شده و باعث آلودگی نشود. 

c(  5/34باندپیچی دست یا انگشتان به گونه اي که با قانون a .در تضاد نباشد 

d(  5/34در تضاد با قانون  استفاده از دستکش به گونه اي که c   .نباشد 

توانند از نوار (باند) یا دستکش در  ) میquadriplegic(ورزشکاران فلج چهار اندام یا    F31-33و    F51-53هاي ورزشی  ورزشکاران در کالس 

 توانند آن دست را به صندلی پرتاب یا میله نگهدارنده صندلی پرتاب ببندند.   دستی که با آن پرتاب نمی کنند، استفاده نمایند و می
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 ‘   ی  یل  ن   گ

تواند از  دایره پرتاب از نوار آهنی، فوالد یا جنس مناسب دیگر که هم سطح زمین خارج از دایره پرتاب باشد، ساخته شود. زمین اطراف دایره می -7

 جنس بتن، مواد مصنوعی، آسفالت، چوب یا مواد مناسب دیگر باشد.  

میلیمتر)   6سانتیمتر (با تلورانس    2شود. سطح قسمت داخلی هموار و  اخته می داخل دایره از سیمان، آسفالت، یا مواد محکم دیگر که لغزنده نباشد، س

 باشد.  می پایین تر از لبه باالیی قاب دایره پرتاب 

 در پرتاب وزنه، استفاده از یک حلقه قابل حملی که شرایط الزم زیر را دارد مجاز است: 

 ) F51-57و    F31-34سطح بندهاي نگهدارنده (کالسهاي ورزشی 

a ( بندهاي نگهدارنده را که براي انجام صحیح مواد پرتابی در مسابقات مورد تائید  جهانیدوومیدانی پاراIPC شوند را تائید  استفاده می

 مراجعه نمائید.)  a,b B-3.1.2 بخشنموده است. (به  

b در مسابقات مورد تائید (IPC به بخش) a, b B-3.1.2 (.قسمت درونی حلقه پرتاب از جنس سیمان، آسفالت و یا مواد   مراجعه نمائید

 غیر قابل لیز خوردن ساخته شود.   

c سطح پرتابی سیمانی داراي دستگیره باشد. (براي مثال با رنگ    جهانیدوومیدانی پارا ) در زمان استفاده از وسایل نگهدارنده مورد تائید

   زبر مانند و یا با یک نوار زبر پوشش داده شود.)

dتوان از سکوهاي متحرك استفاده نمود. لزومی ندارد که سکو گرد کامل باشد، لیکن در این شرایط هالل جلویی و یا  ) با صالحدید نماینده فنی می

غییري در متر در پرتاب داشته باشد و ت 2.5متر در  2.135نیمه حلقوي باید طراحی شود، البته بصورتی باشد که همان تاثیر سکوي گرد را با قطر 

 زاویه قطاع دایره ایجاد نکند.     

بسته  به زمین  طوري سکوهاي پرتابی به شکل گسترده و وسیع استفاده می شوند. نکته مهم آن است که این ادوات به شکل صحیح توضیحات: 

 آنها را از جاي خود تکان دهند.  نتوانند در زمان پرتاب هم  شوند که حجیم ترین و سنگین ترین ورزشکاران 

 + /.005میلیمتر با تلورانس    5/2و یا    50/2تا    135/2انجام پرتاب در کلیه مواد پرتابی نشسته (وزنه، دیسک، نیزه و چکش) از داخل دایره اي به قطر  -8

 باشد.  میلیمتر ضخامت و به رنگ سفید باشد. استفاده از سکوهاي سیار با رعایت این شرایط مجاز می  6درجه باشد. قاب دایره حداقل  92/34با قطاع 

 : بهتر است رنگ حلقه مدور، سفید نباشد تا خطوط سفید دیگر این قانون کامال مشهود باشد.1توجه 

 در داخل قفس توري انجام شود.  : پرتاب دیسک و پرتاب کالب 2توجه 

 گیريها و اندازه حرکت

 شوند: در مواد پرتابی نشسته، انجام کارهاي زیر خطا محسوب می-9

a(   به غیر از قفس توري) اگر وزنه، دیسک یا نوك نیزه در اولین تماس خود به زمین، روي خط قطاع فرود در زمین و یا بر روي هر چیزي

 پرتاب) خارج از این خط پایین بیاید. 

b( هاي نگهدارنده خارج از صفحه عمودي دایره پرتاب تماس پیدا کند.  چنانچه ورزشکار با هر یک از تسمه 
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متر و گرد شده به پایین به   01/0ها به نزدیک ترین اندازه  مامی مواد پرتابی، اگر مسافت پرتابی مضرب کاملی از سانتیمتر نباشد، مسافتدر ت-10

 گیري شود.متر اندازه  01/0نزدیک ترین 

 گیرد: می با شرایط ذیل صورت  )  50.5 قانونها دقیقا بعد از هر پرتاب موفق (یا بعد از یک اعتراض شفاهی فوري تحت گیرياندازه-11

a( گیري از نزدیک ترین عالمت که بر اثر افتادن وزنه/ دیسک به وجود آمده تا داخل محیط دایره در امتداد یک خط به مرکز دایره انجام اندازه

 شود.  

b( ره باشد؛کند تا درون محیط دایره و در امتداد یک خط به سمت مرکز دایاز جایی که نوك نیزه با زمین برخورد می 

c(     .از اولین نقطه تماس یکی از قسمتهاي کالب در درون محیط دایره و در امتداد یک خط به سمت مرکز دایره باشد    

 نشسته : الزامات پرتاب 35قانون 

 )  F51-57و  F31-34 هاي ورزشی  (کالس

موارد مندرج در بخش  قابل توجه داوران: جهت تفسیر این قانون و دیگر قوانین مربوط به شکل، ابعاد، ساختمان و دیگر خصوصیات وسایل مسابقات 

B-7.1  رعایت شوند. "وري و وسایل ورزشیافن "در رابطه با    

 ویژگیهاي صندلی پرتاب  -۱

(a  باشد.   می سانتیمتر  75حداکثر ارتفاع سطح نشستن شامل هر نوع تشکچه 

(b سانتی متر باشد.   30باشد و طول هر طرف آن حداقل هر صندلی پرتاب داراي نشیمنگاهی است که به شکل مربع و یا مستطیل می

سطح نشیمنگاه هم سطح و یا قسمت جلو آن باالتر از عقب باشد. (یعنی به سمت عقب متمایل و یا شیب داشته باشد) جلوي نشیمنگاه از  

  باشد. نقسمت پشتی پائینتر 

دورترین سطح (نقطه) از ستون فقرات ورزشکار، در یک حالت نشسته است، صرفنظر از جهت ورزشکار نسبت به   FRONT)توجه: قسمت جلو (

 محل فرود وسیله پرتابی   

(c نس غیر ارتجاعی      توانند از جها میتواند داراي تکیه گاههاي جانبی و پشتی با هدف ایجاد ایمنی و ثبات باشد. این فریمفریم پرتابی می

(غیر االستیک) مانند پارچه غیر االستیک و یا داراي یک ساختار محکم (سفت) باشند که حرکت نکند (مانند فوالد سخت یا آلومینیوم). 

 باشد.     می سانتی متر   5ضخامت آن از  حداکثرتواند داراي یک قسمت نرم (تشک مانند) باشد که تکیه گاه پشت می 

 باشد که جلوي دید داوران را بگیرد.نصندلی پرتاب به گونه اي توجه: ساختار 

(d تواند به حرکت دادن  کناره / جلو و عقب تکیه گاه نباید داراي فنر یا اتصالهاي (لوالهاي) متحرك یا هر نوع خاصیت دیگري که می

 وسیله پرتابی به طرف جلو کمک کند، باشد.  

 (eتواند داراي یک میله نگهدارنده افقی سفت (محکم) باشد. این میله نگهدارنده یک تکه (یک پارچه) صاف و بدون  صندلی پرتاب می

انحناء یا خم شدگی باشد و داراي سطح مقطع مدور یا مربع شکل، نه به صورت بیضی و یا مستطیل شکل باشد. این میله نگهدارنده نباید  

 متحرك یا هر گونه خاصیت و ویژگی باشد که به حرکت دادن وسیله پرتابی به جلو کمک کند.  داراي فنر یا لوالهاي
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شوند و این کار از نظر عملی و  ): این مهم قابل درك است که اغلب مواد در اثر فشار دچار حالت ارتجاعی شده و تا چند درجه کج می 1( توجه

راهکار را مهندسی نمود که براساس آن تمامی خاصیت ارتجاعی مواد کامال از بین برود. بهر حال، حالت پذیر نخواهد بود که یک اقتصادي امکان

 را نقض نماید. B-7داوران روح این قوانین و مقررات  ارتجاعی نباید آن قدر واضح و مشخص باشد و به عقیده

ز سایر مواد مناسب براي بهتر گرفتن ساخته شود. ضخامت نوار و یا سایر مواد  هاي نواري شکل و یا اتواند داراي الیهمیله نگهدارنده می ): 2توجه (

    مورد استفاده نباید منجر به برتري جویی و افزایش توان جسمی ورزشکار شود.  

نسبت  داشتن کمی انحرافات عمودي عمودي باشد البته در حالت توضیحات: براي طول میله عمودي حداقل و حداکثري تعیین نشده است. میله باید 

میله عمودي عمل می نماید ( مشابه نمونه ذیل) براي  تقویت می باشد. قطعه اضافی که بعنوان   مجاز درجه از قسمت عمودي 5 تا حداکثره زمین ب

     . بیرون بزندسکو   / دایره پرتاباز  میله عمودي نباید احتمالی قویا پیشنهاد می شود.  خم شدنجلوگیري از 

 در دایره پرتاب استفاده می شود. آنها در زمان قرارگیري  تعیین قائم بودن میله عمودي و فریم پرتابی برايشاقول از 

صورت می گیرد تا در صورت لزوم  بر روي صندلی هاي پرتابی  قبل از شروع مسابقات یک کنترل اولیه  IPCشایان ذکر است در بازیها و مسابقات 

  انجام دهند. بر روي آنها ورزشکاران اصالحات الزم را قبل از وارد شدن به اتاق اعالم  

 
 قطعه اضافی براي جلوگیري از انعطاف پذیري میله عمودي -22شکل 

 (fمت امل هر نوع میله نگهدارنده نباید در خالل عمل   هیچ یک از قـس ندلی پرتاب ـش پرتاب حرکت کند (به غیر از حرکت اتفاقی که به طور هاي ـص

 منطقی نمی توان آن را حذف نمود یعنی به غیر از حرکات اتفاقی اجتناب ناپذیر)

ه این هاي نـشیمنگاه را براي تطبیق با کناره و یا جلو / عقب نـشیمنگاه یا میله نگهدارنده درون فریم پرتاب برش داد. اندازمی توان گوـشه (ها) و یا لبه

به همان   برشــها نباید به طور قابل توجه اي بیش از فضــاي مورد نیاز براي قرار دادن باقیمانده میله نگهدارنده در درون آنها باشــد. شــکل نشــیمنگاه

 شکل مربع و یا مستطیل باقی بماند.     

gگیرند.  می مورد استفاده قرار  )صفحه زیر پا (تکیه گاه پا)، در صورت استفاده فقط براي حمایت (حفظ تعادل) و ثبات 

h(از جمله اینکه در زمان عمل پرتاب حرکت ننماید) .استفاده از ویلچر معمولی در صورتیکه این ضوابط را نقض ننماید قابل قبول است ( 

 گیري و بازرسی فریم پرتاب اندازه-2



149 

گیري و  گیري و بازرسی خواهد شد. پس از اندازه) یا در محوطه مسابقات قبل از شروع مسابقه اندازه call roomصندلی پرتاب در اتاق اعالم (

توانند قبل، در  هاي پرتاب میشود. صندلینبازرسی صندلی پرتاب یک ورزشکار، این صندلی پرتاب قبل از شروع مسابقه از محوطه مسابقات خارج 

 گیري و بررسی شوند. مجددا اندازه  خالل یا بعد از هر مسابقه توسط داوران

 گیري همیشه بدون نشستن ورزشکار روي صندلی پرتاب انجام خواهد شد. توجه: اندازه 

 مسئولیت ورزشکار در قبال انطباق صندلی پرتاب با قوانین -3

هنگام انجام اصالحات یا تنظیمات  توسط  . در با ورزشکار می باشد 35-1مندرج در قانون  الزامات فوق الذکر براي صندلی پرتابمسئولیت رعایت 

ر در  ورزشکار در صندلی پرتاب خود، هیچ گونه تاخیري نباید در انجام مسابقه به وجود آید (تنظیم صندلی پرتاب توسط ورزشکار نباید باعث تاخی

 6.16طبق قانون رکت در مسابقه را ندارد و متعاقبا ورزشکاري در تبعیت از این قانون تخطی نماید آنگاه ورزشکار اجازه شچنانچه   انجام مسابقه شود).

    قید خواهد شد.  DNSدر جلوي نام وي حرف اختصاري 

 استقرار صندلی پرتاب  -4

هاي پا در داخل  به هنگام استقرار و محکم نمودن صندلی پرتاب در داخل محوطه مسابقات، تمامی اجزاء صندلی پرتاب، میله نگه دارنده و تکیه گاه

 صفحه عمودي لبه (قاب) دایره پرتاب در طول زمان مسابقات باقی بماند.  

 هاي پرتاب اختصاص زمان براي محکم نمودن صندلی-5

 رزشکار در دایره پرتاب؛ قبل از نشستن ورزشکار بر روي صندلی پرتاب در زمان تعیین شده مجاز است.  نصب صندلی و

 یر است:  حداکثر زمان مجاز براي ورزشکاران تا خود را بر روي صندلی قرار دهند و همچنین چند پرتاب آزمایشی در زمان مجاز داشته باشند به شرح ز

a هاي ) چهار دقیقه براي کالسF32-34  وF54-57  و یا 

b هاي ) پنج دقیقه براي کالسF31  وF51-53   

شود که صندلی در جهت مناسب و در سر جایش بر روي سکوي پرتاب محکم بسته شده باشد؛ بطوري که    می : ثبت زمان  از زمانی آغاز1توجه 

 ورزشکار بتواند با نشستن بر روي آن خود را ببندد.   

)  F54-57 و   F32-34هاي  شود؛ زمان بین سه مرحله (راند) اول و آخر پرتاب ورزشکاران (کالس: چنانچه مسابقه در دو گروه برگزار می 2توجه 

 دقیقه خواهد بود. پرتاب آزمایشی ممنوع است.     F51-53 3و  F31هاي دقیقه خواهد بود و براي کالس  2براي قرار گرفتن در روي صندلی 

قرار   پرتابتوضیحات: زمان قرار گرفتن ورزشکار بر روي صندلی پرتاب و پرتاب هاي تمرینی زمانی انجام می شود که صندلی پرتاب در درون دایره 

زمان اولین حرکت باید آغاز شود چرا  می گیرد. چنانچه زمان قانونی در این مدت قبل از قرار گیري ورزشکاران بر روي صندلی پرتابی سپري شود، 

 که فرض بر آن است که ورزشکار در جاي خود قرار گرفته است.  

را داشته باشد؛ زمان مسابقه از زمانی محاسبه خواهد شد که این صندلی   براي صندلی پرتاب  چنانچه صندلی چرخ دار ورزشکاري الزامات تعیین شده

 در داخل دایره پرتاب و یا سکوي پرتاب بسته می شود.  
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 )  F31-34  ،F51-57هاي   شکستن وسایل نگهدارنده / میله نگهدارنده (کالس -6

 در صورتیکه در حین اجراي پرتاب، ادوات پرتابی بشکند مسئول ناظر باید: 

a( یعنی چنانچه ورزشکار از نتیجه پرتا) ب خود در صورتی که ورزشکار حرکت خود را درست انجام داده، به ورزشکار پیشنهاد تکرار آن پرتاب را بدهد

 ورزشکار امکان انتخاب آن پرتاب و محاسبه آن را براي خود دارد) یاباشد و آن را درست انجام داده است، در این صورت راضی می

bاب داده  ) اگر ورزشکار حرکت خود را درست انجام نداده باشد، در این صورت این پرتاب نباید محاسبه گردد و به ورزشکار اجازه انجام مجدد آن پرت

   شود. 

 کردن: تکنیک (فن) پرتاب نشسته، بلند شدن و خطا 36قانون 

) همه پرتابهاي خود را از روي صندلی پرتاب در موقعیت F51-57و    F31-34هاي ورزشی  در مسابقات پرتابی نشسته، همه ورزشکاران (کالس-1

 شود:نشسته انجام دهند. موقعیت نشستن به شکل زیر تعریف می

(a ) ورزـشکار طوري بنـشیند که هر دو پا از پـشت زانو تا پـشت باـسنIshial tuberosity با ـسطح نـشمینگاه در تماس باـشند. در مورد (

ورزشــکارانی که در باالي زانو داراي عضــو کوچک هســتند و یا به طور کامل قطع زانو هســتند، باقیمانده طول پا (ها) تا پشــت باســن با 

 ).Ishial tuberosityنشیمنگاه در تماس باشد (

b- روي زمین قرار گرفتن ادوات حفظ شود.  این حالت نشسته در تمام مدت پرتاب تا زمان 

 ):  هدف از این قانون به حداقل رساندن دخالت (کمک) پاها در عملکرد ورزشکار است. iتوجه ( 

ـشود، در این ـصورت یک ارزیابی توـسط  ): اگر یک ورزـشکار داراي یک محدودیت آناتومیکی اـست که مانع از بر آوردن ـشرایط فوق الذکر میiiتوجه ( 

یک فرایندي را براي در نظر گرفتن چنین اـستثنایی به اجرا  جهانیدوومیدانی  پارا قبل از مـسابقه انجام ـشود. کمیته   جهانیدوومیدانی  پارا نماینده فنی

 بگذارد بطوریکه ورزشکار بر اساس روح این قوانین پرتاب نماید.   

انتهایی ترین قسمت جلوي باسن ورزشکار در زمان نشستن با سطح نشیمنگاه در   ): این قانون بدین شکل است؛ پشت باسن منظور همانiiiتوجه (

     با سطح نشیمنگاه در تماس باشد.  Ishial tuberosityتماس باشد و تا حد امکان در ناحیه کفل خم شود؛ بطوري که سینه به سمت زانوها برود و 

): در صورتی که کلیه الزامات این قانون رعایت گردد بطوري که یک پاي ورزشکار بصورت باز در گوشه سطح عمودي نشیمنگاه بر روي ivتوجه (

 صفحه کناري قرار گیرد آنگاه تماس هر دو زانو با لبه سطح عمودي نشیمنگاه الزامی نیست.   

 

 23شکل 

 (ثابت)  آغاز کند.ورزشکار حرکت خود را از موقعیت نشسته ساکن -2
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کار از زمانی-3 ت می چنانچه ورزـش روع حرکت پرتاب در دـس ته براي ـش ـس یله پرتاب را در حالت نـش روع حرکت پرتاب قرار که وـس گیرد (در موقعیت ـش

 گردد. آید (از جاي خود) حرکت کند یا جابجا شود، این یک خطا محسوب میگیرد) تا زمانیکه آن پرتاب به زمین فرود میمی

 .   توجه: چنانچه در زمان حرکت پرتاب تا زمان فرود آمدن، پشت زانو با نشیمنگاه در تماس باشد، خطا محسوب نمی شود

د؛ خطا نبه سمت جلو سر بخورند و از سطح نشیمنگاه جدا شو ي ورزشکاریک و یا دو زانو در حین پرتاب؛ توضیحات: شایان ذکر است چنانچه

 محسوب می شود. 

 توضیحات: تیم داوران 

 اد پرتابی نشسته توصیه می شود تقسیم کار در میان داوران به شکل زیر انجام شود:ودر م

 سرداور کل مسابقه ماده مربوطه را نظاره می نماید.-1

و نحوه ـسر خوردن آنها به جلو را ا و موقعیت زانوهد ندو داور نحوه پرتاب را از جهت ـصحیح بودن آن کنترل و اندازه پرتاب را اندازه گیري می نمای-2

رنگ سفید به منزله تائید حرکت و رنگ قرمز به نشانه  -پرچم می باشد    2وي داراي مشاهده و همچنین پرتاب انجام شده را اندازه گیري می نمایند. 

قرار گیرد؛ پرچم قرمز را در دـست داـشته باـشد، همزمان وـسیله  دایرهخطا می باـشد. زمانی که پرتاب اندازه گیري ـشد؛ توـصیه می ـشود داور در محوطه  

ابقات این مـس تفاده نمود. (در برخی مـس ود. می توان از مخروط در درون دایره اـس ئولیت پرتابی به جاي خود باز می گردد و محل فرود پاکـسازي می ـش

ور دوم باید نوار اندازه گیري را بـصورتی بگیرد که از مرکز دایره کـشیده اـستفاده نـشود دا EDMبر عهده ـسرداور مـسابقه خواهد بود). در ـصورتی که از  

 بگذرد.   از مرکز دایره شود بطوري که 

 داور فورا پس از انجام پرتاب یک نشان را در نقطه پرتاب انجام شده قرار می دهد تا اندازه گیري انجام شود. -3

 نشان قرار دارد؛ بدین صورت که نقطه صفر نوار از آنجا آغاز می شود.  میخ را در نقطه اي قرار می دهد که   داور منشور/-4

  می باشد. ادوات پرتابی ناودان داور مسئول بازگرداندن ادوات و بازگشتن آنها به محل قرارگیري -5

 چنین فردي که نفر بعدي وي است)مسئول رکورد در برگه نتایج امتیازات را ثبت می نماید و ورزشکاران را فراخوان می نماید (و هم –داور  -6

 داور مسئول تابلو اعالم نتایج است (حرکت، شماره، نتیجه)-7

 داور مسئول زمان به ورزشکاران مدت زمان باقیمانده را اعالم می نماید. -8

 داور مسئول ورزشکاران -9

 داور مسئول قرار گیري ادوات پرتابی در محل خود-10

چیدمان داوران می باشـد. در مسـابقات بزرگ، زمانی که سـیسـتم اطالعات و تابلو الکترونیک امتیازات وجود دارد؛ یقینا به  :  این روند سـنتی 1توجه  

ئ ط مـس ازي در این زمینه؛ روند اجرا و امتیاز دهی ماده میدانی توـس فاف ـس ت. براي ـش نل حرفه اي نیاز اـس تم اطالعات اجرا وپرـس یـس ل ثبت رکورد و ـس

 خواهد شد. 

 : داوران و تجهیزات طوري جایگیري شوند که مانعی براي مسیر ورزشکار ایجاد ننمایند و دید تماشاچیان را مسدود نکند. 2توجه 
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 : پرتاب کالب 37قانون 

 مسابقات 

یا از یک حالت توان یا از یک حالت رو به محل فرود کالب فقط با یک دسـت از ناحیه گردن و/یا قسـمت سـر آن نگه داشـته شـود. کالب را می-1

 پشت به محل فرود و پرتاب از روي سر انجام داد.

 وسیله پرتابی کالب

باـشد. (قـسمت ـسر، گردن، بدنه و انتها، ـسر) گردن و بدنه ـسفت و از جنس چوب باـشد به طوري که یک می : کالب ـشامل چهار بخش اـصل ـساختار-2

مت  کیل دهد. قـس ده و از جنس فلز بدون بریدگی، برآمدگی یا مجموعه یکپارچه و ثابت و محکم را تـش یلندري ثابت ـش مت انتهایی ـس بدنه به یک قـس

 هاي تیز باشد.لبه

 سطح سر، گردن و بدنه صاف (نرم) بوده، و نباید داراي گودي یا برآمدگی، شیار یا برجستگی، حفره یا زبري (ناصافی) باشد.-3

 60 حداکثرترین قسمت بدنه  د و دقیقا (بدون واسطه) به قسمت گردن چسبیده باشد. قطر پهناي) شکل باشقسمت سر کروي یا سیلندري (استوانه-4

اي شکل باشد. کالب معموال به طرف قسمت گردن و اندکی به طرف قسمت انتهایی فلزي شیب داشته تواند استوانهمتر و این قسمت (بدنه) میمیلی

 باشد.

 حائز شرایط زیر باشد:کالب -5

 کالب

 گرم 397 حداقل وزن براي پذیرش در مسابقه و پذیرش رکورد

 گرم  422تا  402 اطالعات براي سازندگان (محدوده عرضه کالب براي مسابقات) 

 میلیمتر 390تا  350 طول کلی (شامل انتهاي فلزي) 

 میلیمتر 20تا  18 قطر گردن

 میلیمتر 60تا  50 قطر پهن ترین قسمت بدنه

 میلیمتر 39تا  38 انتهایی فلزي قطر قسمت 

 میلیمتر  13تا  5/12 ضخامت انتهایی فلزي 

 

 
 کالب - 24شکل 
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بنابراین توجه ویژه اي براي ایمنی همه    ؛محسوب می شود مسئولین دست اندرکارپرتاب کالب یکی از چندین مواد مخاطره آمیز براي توضیحات: 

اعالم اینکه ادوات پرتابی در دستان ورزشکار قرار گرفته  در نظر گرفته شود.  داوران، ورزشکاران و کمک هاي آنها و همچنین رسانه ها و تماشاچیان 

زمان پرتاب است سبب باالبردن ایمنی خواهد شد؛  اعالم به ورزشکار که اکنون است سبب باالبردن ایمنی موارد مربوطه خواهد شد. افزون برآن؛ 

   .  آمده است 24.17قانون   1موارد طبق توضیحات توجه 

 مسابقات داخل سالن -5قسمت 

 : اعمال قوانین محوطه باز براي مسابقات داخل سالن38قانون 

 )210(قانون 

،  تمامی قوانینی که در بخش یک تا چهار براي مسابقات 27و    18ذیل و الزامات سنجش باد طبق مندرجات قانون    5مفاد قوانین بخش    به استثناء

 شوند. موارد ذیل براي مسابقات داخل سالن قابل اجرا است. خارج از سالن گفته شده در مسابقات داخل سالن اعمال می

 : استادیوم سرپوشیده39قانون 

 )211(قانون 

 استادیوم در محیط کامال سرپوشیده و سربسته باشد. براي ایجاد شرایط مناسب در مسابقه نور، گرما و تهویه فراهم شود. -1

میدان مسابقه شامل یک پیست بیضی شکل، یک پیست مستقیم براي دو سرعت و دو با مانع، خطوط دو و محل فرود براي مواد پرشی است. به  -2

 یره و قطاع فرود براي پرتاب وزنه به طور موقت یا دائمی تدارك دیده شود. کلیه تجهیزات و تسهیالت مطابق با مختصات گفته شده در عالوه یک دا

 باشد.  دوومیدانی جهانیکتابچه قوانین تسهیالت دوومیدانی 

میلیمتر است در آن فرو    6هاي دوندگان که  ي کفشهابایست میختمام پیست ها، مسیرهاي دو و سطوح پرش با مواد مصنوعی پوشیده شود که می -3

 شود. می  هاي دیگر توسط مدیریت استادیوم تدارك دیده شده و توسط مدیریت اندازه مجاز میخ به ورزشکار اعالم رود. ضخامت

قرار   دوومیدانی جهانیخل سالن  مورد تایید بخش تسهیالت دوومیدانی دا  پارا دوومیدانی جهانی   ود در مسابقات قهرمانی داخل سالنتسهیالت موج

 گیرد.

 مراجعه نمائید.)  B-3.1.2( به قسمت  نیز با همین تسهیالت برگزار گردد. پارا دوومیدانی جهانیشود دیگر مسابقات مصوب توصیه می 

یا از مواد موقت  و  هاي محکم مانند بتون  جنس فونداسیون که روي آن سطح مصنوعی مسیر دو و باند دورخیز و محل پرش قرار گرفته از جنس -4

رتی  (مانند صفحات چوبی یا صفحات چندالیه چوبی الوار مانند) درست شده باشد، بدون آن که قسمتی هایی از آن حالت فنري داشته باشند و در صو

سی  ز نظر فنی امکان پذیر باشد، سراسر مسیر دو حالت ارتجاعی داشته باشد. حالت ارتجاعی محل پرش براي مسابقات پرش، قبل از هر مسابقه بررکه ا

 شود.  می

 دهد.یک بخش ساخته شده یا طراحی شده است که کمک مضاعف به ورزشکار می "بخش فنري"): یک iتوجه (

هیالتی دوومیدانی  ): در کتابچه قوانین تiiتوجه ( تر درباره که می دوومیدانی جهانیـس ت جزئیات بیـش لی دانلود کرد، ممکن اـس ایت اـص توان از روي ـس

 هاي پیست و عالمت گذاري آن دیده شود. هاي داخل سالن و اندازهطراحی و ساخت استادیوم
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 دوومیدانی جهانیتوانید از روي سـایت رسـمی  سـیسـتم گواهی را می ها و مراحلهاي اسـتاندارد جهت دریافت گواهی، گزارش اندازه): فرمiiiتوجه (

 دریافت کرد.

کمبود روشنایی یک از معضالت مرسوم در برگزاري مسابقات سرپوشیده است. استادیوم سرپوشیده به اندازه اي روشنایی داشته باشد که  توضیحات: 

براي انجام  چنانچه مسابقات از پوشش تلویزیونی برخوردار باشند از روشنایی بیشتري برخوردار باشد. د مختلف را در آن برگزار نمود و موابتوان 

 رکوردگیري خودکار در محوطه خط پایان میزان روشنایی بیشتر باشد.  

 : پیست مستقیم40قانون 

 )212(قانون 

استثناء قائل شود و شیب در جهت دویدن از    دوومیدانی جهانیباشد؛ مگر آنکه تحت شرایط خاصی  نبیشتر    1:100حداکثر شیب مجاز جانبی از  -1

 باشد. نبیشتر   1:1000درصد) و در سراسر آن از  4/0( 1:250

ق ن گ  ل ی أه  غ

سانتیمتر جدا شده اند، وجود دارد. عرض این مسیرها یکسان و   5مسیر که از طرفین با خطوطی به پهناي  8و حداکثر  6در روي هر پیست حداقل -2

 باشد.  متر) که شامل خط سفید سمت راست می  01/0متر (با تلورانس  22/1برابر 

 تسطیح  البته در صورتی که مجددا   متر باشند.  25/1توانند حداکثر  مسیرهاي دو می  2004هاي ساخته شده تا قبل از تاریخ اول ژانویه  توجه: کلیه پیست

   عرض خط از قوانین تبعیت نماید. آنگاه  دنگرد

ل  “ص أ ل غ غ   ک ق  قح  ی  ئ

متري خط پایان نیز خالی از مانع باشد تا هر ورزشکار بدون آن که صدمه ببیند،  10متري پشت خط شروع نباید مانعی باشد و تا فاصله  3تا فاصله -3

 متوقف شود.  

 متري خط پایان مانعی وجود نداشته باشد.  15شود تا فاصله توجه: قویا توصیه می

 متر برگزار می شود.   60مواد مسابقات در مسافت بیش از  شد. در مسابقات بزرگ متر می با 60و یا  50توضیحات: اندازه پیست مستقیم 

 عاري از افراد باشد.  محوطه استارت و خط پایان براي این منظور 

نشان دهنده این فاصله براي قرار دادن تخته هاي  متر باشد.  2حداکثر  آزادتجربه در بسیاري از موارد نشان داده است در پشت خط استارت، منطقه 

 شماره خط ها کافی است.  خطاي استارت و 

 : پیست بیضی شکل و مسیرها 41قانون 

 )213(قانون 

تواند لبه دار هاي مساوي است که میمسیر مستقیم افقی و دو قوس با شعاع  2باشد. این پیست شامل  می  متر    200طول رسمی پیست ترجیحا  -1

 باشد.  
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 5سانتیمتر است و یا در لبه آن خط سفیدي به پهناي    5تواند حاشیه اي از مواد و جنس مناسب داشته باشد که پهنا و ارتقاع این لبه  داخل پیست می

دهد. لبه داخلی خط یا حاشیه در سراسر پیست افقی بوده و شیبی معادل  ه خارجی حاشیه داخل مسیر یک را شکل می شود. لبسانتیمتر کشیده می

 میلیمتر استفاده کرد.  50توان حاشیه دو طرف خط مستقیم را حذف نموده و به جاي آن از یک خط سفید با پهناي داشته باشد. می ) 0.1%( 1:1000

 انجام می شود.   15-2بق قانون توجه: همه اندازه گیري ها ط

  ل ی أه  غ

 مسیر باشد.   6و حداکثر  4پیست حداقل -2

متري،   01/0د. کلیه مسیرها با یک تلورانس نمتر (شامل خط مسیر سمت راستی) باش 10/1متر و حداکثر  90/0پهناي یکسان حداقل  به همه مسیرها 

 شوند. سانتیمتر جدا می 5پهناي پهناي مساوي داشته باشند. این مسیرها با خطوط سفیدي به 

خود را در داخل خط هاي خود   استارتهمچنان اخل استادیوم سرپوشیده؛ ورزشکاران علیرغم باریک بودن عرض خط هاي مسابقات دتوضیحات: 

 تخته استارت هاي آنها البته این بدان معنا نیست که قسمتی از . (براي مثال دستان آنها کامال در داخل خط قرار داشته باشد). انجام دهند

 جوع شود).  ر  e  16.2نمی تواند بیرون از خط ها باشد؛ البته در صورتی که با دیگر ورزشکاران تداخل ایجاد ننماید (به قانون 

  ل یل    ضق

 ها در کلیه مسیرها در محل تقاطع با پیست یکسان باشد.  زاویه لبه-3

 شیب داشته باشد.   1:100تواند نسبت به مسیر داخلی حداکثر تواند کامال صاف یا میمسیر مستقیم می

داد مسیر مستقیم صورت گیرد. همچنین به منظور سهولت در تغییر از مسیر مستقیم به مسیرهاي خمیده کناري، این تغییر به آرامی و به طور افقی در امت

 تواند این جابجایی و تغییر حرکت عمودي هم باشد.می

 ِّ ق ن ص ی   طی  خألغ

ها یا در صورت نیاز روي مسیرهاي مستقیم  زمانی که لبه داخلی پیست با خط سفیدي مشخص شده است، این لبه با پرچم یا قیف دوباره روي قوس-4

ه با زاویه  سانتیمتر است ک 45ها سانتیمتر و حداقل ارتفاع آن 20سانتیمتر در  25ها سانتیمتر باشد. اندازه پرچم 15ها حداقل مشخص شود. ارتفاع قیف

ها به طرف لبه  ها روي خط سفید گذاشته شوند به طوري که روي خارجی آنها یا قیفشوند. پرچمدرجه نسبت به سطح پیست کار گذاشته می   60

اشته  متري روي خطوط مستقیم پیست گذ 10ها و متري روي قوس  5/1ها به فواصل حداکثر ها و قیفنزدیک ترین خط سفید پیست باشد. این پرچم

 شوند.  می

 شود. توجه: استفاده از یک حاشیه داخلی قویا توصیه می

متر نسبت   200بهبود دو متر و بیش از آن تائید نمی شود.  200متر باشد ولی براي رکوردهاي  200یک پیست بیضی می تواند بیش از توضیحات: 

بسیار مفید خواهد الین  6مسابقات حرفه اي؛ در اختیار داشتن یک پیست  به مسافت هاي کوتاه از مزایاي بیشتري برخوردار است. براي سازماندهی

 متر باشد.   1بود. پهناي خطوط پیست هاي بیضی شکل 

 د بلکه باید در کل مسیر پیست بیضی شکل قرار داده شوند.  نها نباید تنها در کنار قوس ها گذاشته شو مخروط 

 لق به ورزشکار آن خط نیست. پیشنهاد  متع 1ا و یا مخروط ها باید به این مسئله دقت شود که خط سفید داخل الین در زمان گذاشتن پرچم ه
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 می شود در مسابقات سرپوشیده از مخروط استفاده شود.  

 : عالئم شروع و خاتمه مسیر روي پیست بیضی شکل 42قانون 

 )214(قانون 

دوومیدانی  متري کناره دار داخل سالن در کتابچه تسهیالت دوومیدانی    200اطالعات فنی و دقیق درباره ساختار و  عالمت گذاري یک پیست  -1

 است. اصول زیربنایی که براي معلولین اقتباس شده در ذیل آورده شده است.   درج گردیده جهانی

ل قعه   ٌّ  یگ فه ق یگ غ  ق  غ

هاي مستقیم پیست و در امتداد شعاع براي سانتیمتر که در سمت راست مسیرها براي قسمت  5شروع و خاتمه مسیر با خطوط سفیدي به پهناي  -2

 گردد.مشخص می شود، هاي منحنی پیست کشیده میبخش 

الزامات خط پایان آن است که  -3 با مسافتاز  هاي  هاي متفاوت یکسان باشد و این خط روي قسمتدر صورت امکان خط پایانی براي مسابقات 

 مستقیم پیست و در صورت امکان قبل از خاتمه یافتن مسیر باشد.  

پیماید، براي کلیه شرکت کنندگان مسافت رزشکاري کوتاه ترین مسیر را می کلیه خطوط شروع مستقیم، منحنی یا متناوب طوري باشند که وقتی و -4

 پیموده شده یکسان باشد. 

 در صورت امکان، خطوط شروع (و خطوط سرعت گیري در مسابقات امدادي) نباید روي سراشیب ترین بخش لبه پیست قرار گیرد. -5

   “ص أ ن غ ی  ٍّ یط “ 

6- 

a سیرها دویده شوند.  متر و کمتر، کامال در م 300) مسابقات 

 (b متر در مسیرهاي شروع و تا آخر قوس دوم طی شوند.   800متر و کمتر از  300مسابقات بیش از 

c  متر هر ورزشکار یک خط جداگانه داشته باشد یا این که تا حداکثر دو ورزشکار بتوانند در یک خط بدوند یا چنانچه    800) در مسابقات

توانند فقط بعد از خط  باشد، یک استارت گروهی صورت گیرد. در این نوع مسابقات، ورزشکاران می   4و   1ترجیحا شروع مسابقه در خطوط  

دویدند، به گروه داخلی بپیوندند. و یا اگر مسابقه  شکسته در انتهاي اولین قوس، خط خود را ترك کنند یا ورزشکارانی که در گروه خارج می

 تواند صورت گیرد.   نتهاي قوس دوم این کار میدر دو خط (با دو قوس) برگزار شود؛ در ا

(d  متر بدون مسیر و با استفاده از خط شروع منحنی (داراي قوس) و استارت گروهی انجام شوند. چنانچه از استارت    800مسابقات بیش از

شود، خط تغییر مسیر در انتهاي قوس اول و یا دوم باشد. چنانچه ورزشکاري از این قانون تخطی نماید از زمین اخراج  گروهی استفاده می 

میلیمتر است که بعد از اولین قوس مشخص شده، به غیر از مسیر یک، بقیه مسیرها را   50تغییر مسیر خطی خمیده به عرض  شود. خط  می  

سانتیمتر   5در  5توان مخروط یا منشورهاي کوچکی به ابعاد کند. براي کمک به شرکت کنندگان در شناسایی خط تغییر مسیر، میقطع می

تر نباشد، و ترجیحا متفاوت با رنگ خط مسیر و خطوط مسیر، دقیقا قبل از محل تقاطع خط مسیر و خط  سانتیم  15که ارتفاع آن بیش از  

 تغییر مسیر قرار داد.



157 

توانند هاي ملی پارالمپیک شرکت کننده میمراجعه شود) کمیته  B-3.1.2به بخش ، (IPCو بازي هاي    ):  در مسابقاتی به غیر از مسابقاتiتوجه (

 متر از خطوط مسیر استفاده نکنند.  800براي دوي   با توافق یکدیگر

 توان استارت گروهی انجام داد. این قانون براي  ورزشکار، می  6خط دارند، جهت تسهیل در رقابت   6): در پیست هایی که کمتر از iiتوجه (

 ، اگر دونده راهنما داشته باشند، به کار گرفته نخواهد شد.  12و  11هاي ورزشی کالس

با دونده همراه مسابقه دهند براي هر کدام از   12و  11هاي شود، چنانچه ورزشکاران کالس ): در مسابقاتی که در خطوط مسیر برگزار می iiiتوجه (

 .آنها دو خط در نظر گرفته شود

ظ  ق ث   ن “ ن  ل   أ ه ن   ی ف “ ن   ق   ٌّ  ر ٍ قث  2کج 0 ی 0   غ

باشد. محل این خط چنان باشد که جلوترین خط استارت متناوب در مسیر بیرونی می  خط شروع براي اولین مسیر روي پیست مستقیم اصلی  -7

 درجه نباشد.   12متر طوري قرار بگیرد که زاویه لبه پیست بیش از  400مسابقات 

 در مسیر یک، کامال در طول پیست و عمود بر خطوط باشد.  خط پایان براي کلیه مسابقات در پیست بیضی شکل باید امتداد خط شروع

   . ندلحاظ شده ا  دوومیدانی جهانی کتابچه راهنمايبخش مواد دو و میدانی رنگ هاي مورد استفاده براي نشان گذاري پیست در توضیحات: 

 ها در مواد دوها و انتخاب : گروه بندي ها، قرعه کشی 43قانون 

 )215(قانون 

 کامل و گروه هاي مقدماتیدور هاي 

) که در heats) و تعداد مسابقات مقدماتی (roundsدر مسابقات داخل سالن، در به غیر از موارد فوق العاده، جداول ذیل براي تعیین تعداد دوره (-1

)  به  T) و زمان (Pصعود کرده بر اساس مقام ( هر دور باید برگزار شود و نیز براي انجام این روند احراز صالحیت، مورد استفاده قرار گیرند. یعنی افراد

 دست آمده براي هر دور از مواد دو مشخص شوند. 
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ادغام از جداول تناوبی زیر براي کالس خاصی و یا ادغام کالسها به همان صورتی که در جدول مربوطه عالمت گذاري شده اند، استفاده شود.  براي  

 شوند، در غیر این صورت جدول صحیح را نماینده فنی تعیین خواهد نمود.  می جداول معمول فوق الذکر اعمال کالسی که در جدول زیر نیامده است، 
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 خطی کارآیی دارد.  8هاي مستقیم خطی / پیست 6هاي بیضی در پیست  تنهاتوجه: مراحل انتخابی گفته شده 

   استفاده می شود.   خطی 6استفاده از پیست هاي و براي گروه بندي طبق این قانون تنها از فضاي باز ت ا: در مسابقتوضیحات
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 ل ی أه ف غ خهه ن   ی ن “ ئ ل ض یخ  ص

شود، وقتی که دور هاي متوالی مسابقه وجود دارد، جهت تعیین  ها در مسیر قوسی دویده میآنبراي تمامی موادي که به طور کامل یا قسمتی از  -2

 شود: خطوط سه قرعه کشی انجام می 

a( شود. دو خط بیرونی بین دو ورزشکار یا تیم هایی که در رده بندي مرحله قبل در مقام باالتري قرار داشته اند، قرعه کشی می 

b( شود. ا تیم هاي سوم و چهارم رده بندي قرعه کشی میدو خط بعدي بین دو ورزشکار ی 

c( شود. ها یا ورزشکاران قرعه کشی میخطوط داخلی باقیمانده بین سایر تیم 

d ( گردد:شود به شرح ذیل تعیین می رده بندي که به آن استناد می 

e ( شود. دوره اي که از پیش تعیین شده است، استفاده میبراي دسته هاي دور اول، از فهرست مربوط به نتایج معتبر به دست آمده در طی 

f(راند اول و طبق دستورالعمل مندرج در قانون  پس ازa  21.3  متر قانون  800و یا در مادهb  21.3    .اعمال می شود 

 تبعیت نمود.   21-5قانون و  21-4براي دورهاي بعدي، از مراحل گفته شده در قانون -3

باید طبق قوانین فنی مسابقات تدوین شوند و در صورت مورد استفاده  جداول  متفاوتی باشند؛ سپس    پیست ها داراي شکلخطوط  هرگاه    توضیحات:

 این قوانین؛ این کار توسط نماینده فنی و یا کمیته برگزاري انجام می شود.  فقدان

 طول میخ کف کفش : 44قانون 

 )216(قانون 

  حداکثر شود، آن قسمت از هر میخ که در پنجه یا پاشنه از کف کفش بیرون زده است،  مصنوعی برگزار می   زمانی که مسابقه روي سطحی با پوشش

 رعایت شود.  6-4در قانون  اندازه مندرج حداکثر هموارهشش میلیمتر (یا آن اندازه اي که توسط کمیته برگزاري تعیین شده) باشد و 

 : مسابقات امدادي45قانون 

 )218(قانون 

   “ص أ ن غ ی  ٍّ یط “ 

در   6/42متر تمام مرحله اول و اولین قوس از مرحله دوم تا نزدیک ترین لبه به خط شکسته ي مشخص شده در قانون    200در    4در امدادي  -1

    متر طول می باشد و ورزشکاران دوم، سوم و چهارمی در این محوطه استارت بزنند. 20منطقه دویدن داراي  مسیرهاي مجزا دویده شود.

 بدوند.   b 42.6متر طبق قانون  400در  4در دو امدادي -2

 بدوند.    c 42.6متر طبق قانون  800در  4در دو امدادي -3

توانند در ابتداي ورود به خط مستقیم بعد از دویدن دو یا سه قوس از مسیر، خط خود را ترك کنند؛ طرح در مسابقات امدادي که ورزشکاران می -4

 شرح داده شده است.   42پلکانی در قانون استارت 

متر باید    800در    4متر و    400در    4متر، مرحله سوم و چهارم مسابقات امدادي    200در    4ورزشکاران منتظر در مرحله سوم و چهارم دوي امدادي  -5

رج) بایستند. به محض آن که ورزشکاران ورودي  طبق دستور مسئول مربوطه، به همان ترتیب که اعضاء تیمشان وارد قوس آخر شده اند (از داخل به خا
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را به هم این نقطه را گذراندند، ورزشکاران منتظر باید همان ترتیب خود را حفظ کرده و در ابتداي انجام تعویض در منطقه مربوطه نباید موضع خود  

 بزنند. اگر ورزشکاري از این قانون تخطی نماید، تیمش اخراج خواهد شد. 

ات امدادي داخل سالن، به خاطر باریک بودن مسیرها، افراد بیشتر از مسابقات امدادي فضاي باز در معرض برخورد با یکدیگر و یا ایجاد  توجه: در مسابق

 شود در صورت امکان، بین خطوط جاي خالی در نظر گرفته شود. مانع ناخواسته و غیر عمدي براي هم هستند. بنابراین توصیه می 

 ارتفاع : پرش 46قانون 

 )219(قانون 

إ   م ق   ٍّ یکه ق فگ گ ل “ ث ق ژ  غ

در صورتی که کفی قابل حمل به کار رود، کلیه موارد ذکر شده در مقررات درباره سطح محوطه جهش با در نظر گرفتن سطح باالي کفه ساخته  -1

 شود. 

ر آخر دورخیزش روي مسیري باشد که مطابق با مت 15تواند دورخیز خود را روي شیب بخش قوسی پیست شروع کند به شرط آن که ورزشکار می-2

 باشد.  26-5و  26-4و  26-3قوانین 

 : پرش هاي افقی47قانون 

 )221(قانون 

 ٍّ یکه ق ی گ أه  غ

متر انتهایی آن بر مسیري باشد که مطابق با   40تواند دورخیز خود را از روي قسمت شیبدار قوس پیست شروع کند به شرط آن که ورزشکار می 

 باشد.  27-1و  27-2قانون هاي 

 : پرتاب وزنه 48قانون

 )222(قانون 

ل ٌّف ق قگ  ی ح س  صج

 را دارا باشد، تشکیل شود.  )bounceدر عین حال حداقل میزان پرش (قطاع فرود از ماده مناسبی که وزنه روي آن اثر بگذارد، و -1

ر انتهاي دورتر و در دو طرف آن فاصله اي که براي حفظ سالمتی سایر ورزشکاران و مقام هاي رسمی (داوران) الزم است، با موانع  دقطاع فرود  -2

 از سطح محوطه فرود نگه دارد، محدود شود.  bounceین پرواز یا متر ارتفاع که وزنه را خواه در ح 4نگهدارنده و شبکه حفاظتی با حدود 

درجه   92/34تواند آن چنان که تمام قطاع شود میبه دلیل محدود بودن فضاي محل مسابقه داخل سالن، محلی که با موانع نگهدارنده محدود می-3

 رود:می را در بر بگیرد، بزرگ نباشد. شرایط ذیل درباره چنین محدودیت هایی به کار

a(  سانتیمتر فراتر از رکورد جهانی مردان و زنان باشد.  50مانع نگهدارنده در قسمت انتهایی حداقل 

b(  درجه متقارن باشند. 92/34خطوط دو طرف قطاع نسبت به خط مرکزي قطاع 
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c(  بگذرد یا ممکن است نسبت  درجه باشد  92/34خطوط قطاع ممکن است شعاع وار از مرکز دایره پرتاب وزنه که شامل قطاع کامل

ها درجه موازي باشند. در صورتی که این خطوط قطاع موازي باشند، حداقل فاصله آن 92/34به یکدیگر و نسبت به خط مرکزي قطاع 

 متر باشد.  9نباید کمتر از 

متري باشد و   8ر محدوده دد بطوري که نداشته باشنگهدارنده / تور محافظ در طرفین به سمت مرکز دایره امتداد مانع  توصیه می شود توضیحات: 

 متر باشد.   5 حداقل آنهاارتفاع  طول

ها استفاده از یک سکوي متحرك در ) ضروري نیست. براي این کالس stop boardاستفاده از مانع نگهدارنده (نشسته  در مسابقات پرتاب وزنه  -4

   باشد.یک مکان مناسب در سالن سرپوشیده مجاز می

ی   ک  ل آ ٌّف  ق

نمایید)، وزنه یا باید کال فلزي یا با پوشش فلزي باشد یا از پالستیک نرم یا الستیک که از ماده  رجوع 1/48به نوع محل فرود (به قانون  با توجه-5

 مناسبی پر شده است، تهیه شود. در یک مسابقه نمی توان از هر دو نوع وزنه استفاده کرد.

ن ٍّ ل سع ٌّف إ سع ق ق قئ     “ ن ن ٍّ 

 که براي پرتاب وزنه در فضاي باز است مطابق باشد.  31-5و  31-4ها مطابق با قوانین این نوع وزنه -6

ن هض آ  أل ن ن هض آ أل  ‘  ل ص ٌّف  ق

به نحوي که در موقع فرود بر سطح معمولی کف   هستند و با ماده مناسبی پر شده اندقابی الستیکی و یا پالستیکی نرم ها داراي این نوع وزنه -7

 الن، آسیبی ایجاد نمی کند. وزنه کروي شکل بوده و سطح بیرونی آن صاف و بدون زبري باشد.  س

 یا کمتر باشد. N7یا درجه زبري آن  mµ 6/1صاف بودن یعنی متوسط قطر سطح آن کمتر از اطالعات براي تولیدکنندگان: 

 وزنه با مشخصات ذیل مطابقت داشته باشد: -8

 وزنه 

اجازه استفاده در مسابقه و قبول رکورد حداقل وزن براي  

 (کیلوگرم)

2 3 4 5 6 260/7 

اطالعات براي سازندگان/ دامنه تهیه وسایل براي مسابقات 

 (کیلوگرم)

 285/7تا  265/7 025/6تا  005/6 025/5تا  005/5 025/4تا  005/4 025/3تا  005/3 025/2تا  005/2

 110 105 100 95 85 85 حداکثر ابعاد (میلیمتر)

 145 140 135 130 120 110 حداقل ابعاد (میلیمتر) 
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 مسابقات جاده  -6قسمت 

 : مسابقات جاده 49قانون 

 )240(قانون 

ل   غصگغ

 ل در مواردي که گروهی از شرکت کنندگان در مواد خارج از استادیوم شرکت می نمایند، این قوانین بطور طبیعی تنها براي آن ورزشکاران اعما

اران  زشکمی شود و براي هر کدام با توجه به رده سنی و سطح حرفه اي جوائز و مدال تعلق می گیرد. مسئولین مسابقه اطالعات الزم را در اختیار ور

 قرار دهند و به آنها اعالم نمایند که کدام قوانین براي آنها اعمال می شود؛ بویژه قوانینی که مربوط به حفظ ایمنی آنهاست.    

 مسافت

 کیلومتر) باشد. 195/42تن (اکیلومتر، نیمه ماراتن و مار  10مسافت هاي استاندارد براي مردان و زنان -1

  أ  ه

جاده هاي ساخته شده برگزار شود. هرچند اگر تردد بیش از حد خودروها یا وضعیتی نظیر آن مسیري را که قبال عالمت گذاري شده در مسابقات -2

زمین نرم نظیر چمن یا نظایر آن (مگر براي منطقه شروع و پایان)،   بغیر ازتوان از مسیر دوچرخه و یا پیاده رو کنار جاده است نامناسب کند، می 

 تواند داخل ورزشگاه باشد. کرد. شروع و پایان مسابقه میاستفاده 

در صد   50ها بیش از شود براي مسابقات مسافت هاي استاندارد، با اندازه گیري مستقیم نقاط شروع و پایان فاصله بین آن ): توصیه می iتوجه (

 مسافت مسابقه نباشد. 

. این مجاز است استارت، پایان و بخش هاي دیگر مسابقه، به غیر از مواد ویلچررانی، روي چمن یا دیگر سطوح صاف نشده انجام ): iiتوجه (

 ها به حداقل رسانده شوند. بخش 

مت مجاز آن  تواند در داخل جاده و به سشود، مسیر در امتداد کوتاهترین مسیري که شرکت کننده میدر رشته هایی که در مسیر جاده برگزار می -3

 شود. می براي مسابقه طی کند، اندازه گیري 

ها ) خط اندازه گیري در طول مسیر و با رنگ مشخص که با دیگر خط کشی رجوع شود B-3.1.2(به بخش   IPC و بازي هاي در کلیه مسابقات

 اشتباه نشود، متمایز گردد. 

  يمتر برا 42در صد (یعنی  1/0، تردید در مسافت نباید بیش از  IPCطول مسیر کمتر از مسافت رسمی آن ماده نخواهد بود. در تمامی مسابقات  

 گواهی شده باشد.  دوومیدانی جهانیندازه گیر مسیر مورد تایید از قبل از سوي ا ماراتن) باشد و طول مسیر

 گیرد.  می مورد استفاده قرار "دوچرخه تعیین اندازه شده"): براي اندازه گیري روش iتوجه (

از مسیر  عامل جلوگیري"شود که یک ): براي جلوگیري از این که در اندازه گیري مجدد، کوتاه بودن مسیر مشخص نشود، توصیه می iiتوجه (

در صد است که به معناي این است که هر کیلومتر مسیر  1/0به هنگام تنظیم آن مسیر ایجاد شود. در اندازه گیري هاي با دوچرخه این عامل  "کوتاه

 متر است.    1001 "طول اندازه گیري شده "
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استفاده از وسائل موقتی مانند مخروط، موانع یا نظایر آن محدود شود، باید  ): اگر قرار باشد در روز مسابقه قسمت هایی از مسیر مسابقه با  iiiتوجه (

 ها قبل از اندازه گیري تعیین شوند و مدارك چنین تصمیماتی در گزارش اندازه گیري انعکاس یابند. محل قرار گرفتن آن 

بین شروع و پایان بیش از یک   شود کاهش بلندي (ارتفاع)می شود که براي مسابقات جاده که در مسافت هاي استاندارد برگزار ): توصیه می ivتوجه (

 درصد) یعنی یک متر در هر کیلومتر نباشد. 1/0( 1000در 

سال اعتبار دارد و بعد از آن پیست دوباره اندازه گیري شود حتی اگر تغییر محسوسی در آن   5): یک گواهی اندازه گیري پیست فقط براي vتوجه (

 دیده نشود.

 ها به کیلومتر در معرض دید ورزشکاران قرار گیرد.مسیر مسافت در طول -4

  ی   آ  

از دادن فرامین و (اعالم) مراحل  استفاده   متر 400شود. در مسابقات بیش از ها شروع میمسابقات با شلیک تپانچه، توپ، بوق بادي یا نظایر آن -5

 "به جاي خود"دقیقه و یک دقیقه قبل از شروع مسابقه داده شود. با فرمان  3دقیقه،  5کرد. در مسابقاتی که تعداد زیادي شرکت کننده دارد، اخطار 

ئول استارتر اطمینان یابد پاي هیچ ورزشکاري (یا هر ورزشکاران به گونه اي در خط شروع جایگیري نمایند که برگزار کننده اعالم کرده است. مس

) روي خط شروع یا زمین جلوي آن قرار نگرفته اند، و سپس مسابقه  T51-54و  T33-34قسمتی از بدن) یا چرخ جلویی ویلچر (در کالس هاي 

 نماید.را آغاز می

نباید بیش از حد    در موادي که در خارج از استادیوم برگزار می شود؛ استارتر ها و داوراندر مواد دو با مسافت هاي طوالنی و میانی، توضیحات: 

به استارت در مواد جاده و سایر مسابقات برگزار  ورزشکاران اعالم مجدد براي بازگشت خطاي استارت حساسیت نشان دهند. قوانین ممکن نسبت به 

در زمان  خود تقریبا غیر عملی است. البته نقض از قوانین مشخص است و داور نباید در تصمیم گیرير خارج از استادیوم امري دشوار و شده د

خطا دارد کامال واضح است که سیستم ثبت زمان نیز با  در جایی که مکانیسم استارت و در مسابقات بزرگ برگزاري و پس از مسابقه تعلل نماید. 

   به استارت در این شرایط بهترین گزینه می باشد.  ورزشکاران  بازگشت  اعالماشکال مواجه شود؛ بنابراین 

 بق کالس هاي هر ماده قطع عضوي می توانند با هم استارت بزنند لیکن با توجه به رکورد بدست آمده و ط ): در مسابقات جاده، ورزشکارانiتوجه ( 

 رده بندي می شوند.  

 ،نمایندتصمیم نماینده فنی مسابقات براي آن ماده، مسابقه خود را آغاز (استارت)   می توانند با  ): در مسابقات جاده ورزشکاران ویلچري iiتوجه (

 لیکن با توجه به رکورد بدست آمده و طبق کالس هاي هر ماده رده بندي می شوند.  

و جنسیت باشد. (به عنوان مثال،   )seed time): گروه بندي براي مسابقات ویلچررانی جاده اي بر اساس کالس ورزشی، تایم گروه (iiiتوجه (

 T52/33/51هاي ، سپس ورزشکاران مرد کالس T54/34ان زن کالس در ردیف (هاي) جلو، سپس ورزشکار T54/34ورزشکاران مرد کالس 

 ثانیه از هم جدا شوند.   30حداقل  قرار گیرند.) شروع مسابقه/دسته هر کالس ورزشی با فواصل زمانی   T52/33/51و سپس ورزشکاران زن  

را در نقطه (موقعیت) وسط در ردیف جلو ترکیب و   ترکیب گروه بندي براي مسابقه/دسته هر کالس ورزشی ورزشکار شماره یک گروه): ivتوجه (

 مراجعه شود.)   25لورزشکاران شماره دو و سه، در سمت راست و چپ، ورزشکاران شماره چهار و پنج در سمت راست و چپ و ... قرار گیرند. (به شک
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) حداقل معیار گروه بندي بهترین رکورد a-c 3.12( جهانیدوومیدانی پارا و مسابقات تحت پوشش  IPCدر بازي ها و مسابقات توضیحات: 

ت قید خواهد  ورزشکار در دوره قبل از مسابقه می باشد. این بازه زمانی در قوانین فنی و یا در بسته اطالعاتی شرایط ثبت نام و استانداردهاي مسابقا

 اري در مورد معیار گروه بندي تصمیم گیري می نمایند.  شد. چنانچه این مسئله مشخص نشده باشد آنگاه نماینده فنی با همراهی کمیته برگز

 نمونه اي از ترکیب گروه بندي مسابقات جاده با ویلچر   -25شکل  

 
نیمه ماراتن و یا سرعت جاده در عمل چندان اهمیت ندارد؛ البته به ورزشکاران موقعیت    تعیین موقعیت استارت از نظر فنی در مواد ماراتن وتوضیحات:  

     اهمیت دو ردیف اولی زیاد است. درست نشان داده شود. مورد فوق الذکر تنها یک نمونه است ولی 

 پایان

پردازند، ورزشکار جلوتر از دونده راهنما از خط میکه با یک دونده راهنما به رقابت    T12و    T11هاي  در مسابقات براي ورزشکاران در کالس -6

 نماید، در غیر این صورت ورزشکار از دور مسابقه حذف خواهد شد. می پایان عبور 

ن  غق ن  

در مسابقات  از حفظ سالمتی شرکت کنندگان و مسئولین رسمی مسابقات اطمینان الزم را کسب نمایند. کمیته هاي برگزاري مسابقات جاده-7

IPC ، به بخش) a,b B-3.1.2  (کمیته برگزاري اطمینان خواهد یافت که جاده هاي مورد استفاده براي مسابقه بر روي رفت و آمد  رجوع شود

 وسایل موتوري در کلیه جهات بسته شده است. 

 أ ن ن یگف ق ق ک  ‘ ق ث ی ن غ  ل   آشق  ن/ قئهگف ن ف  ل ل  آ”ضظ ن    ل

 به غیر از مواد ویلچري:-8

a(  .در خط شروع و پایان کلیه مسابقات آب و دیگر تنقالت مناسب در دسترس باشد 

b(  کیلومتر به غیر از آب، تنقالت نیز   10کیلومتر، آب در دسترس باشد. در مواد باالي  5در کلیه مسابقات، در فواصل مناسب تقریبی هر

 تواند در این فواصل گذاشته شود.  می

ن از آب و/یا تنقالت در فواصل  توا): بنابر شرایط جوي، وضعیت جغرافیایی محل برگزاري مسابقه و وضعیت جسمانی بیشتر ورزشکاران، میiتوجه (

 مناسب و در خور شرایط استفاده کرد.  

 اگر شرایط جوي و/یا شرایط برگزاري مهیا باشد ایستگاه هاي افشانه (آب) مهیا شود.   ) : iiتوجه (
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آن جهت است که ورزشکاران /  توضیحات: چنانچه ایستگاه هاي افشانه در محل مهیا شده باشند، نباید کل عرض جاده را اشغال نمایند. این از 

 ویلچر رانان بدون مرطوب شدن از آنجا رد شوند. شایان ذکر است بسیاري از ویلچر رانان عالقه اي به این ایستگاه ها ندارند چرا که  

 طوقه ویلچر و دستکش آنها خیس می شود و در حرکت فشار به جلوي آنها اختالل ایجاد می نماید.             

c(  تواند به غیر از آب شامل دیگر نوشیدنی ها، مکمل هاي انرژي زا یا بسته هاي خوراکی باشد. کمیته برگزاري بر اساس  تنقالت می

 شرایط موجود، نوع تنقالت را مشخص سازد.  

d(  ا همراه  توانند تنقالت خود رگردد، اما ورزشکاران (و همراهان دونده اش) می در حالت عادي تنقالت توسط کمیته برگزاري تهیه می

کند در کدام ایستگاه تنقالت را در دسترس او قرار دهند. تنقالتی که توسط ورزشکار (و  می بیاورند که در این صورت ورزشکار مشخص 

همراه دونده اش) تهیه شده از زمان حمل توسط ورزشکار یا نماینده اش، تحت نظارت مسئولین رسمی مورد تایید کمیته برگزاري باشد.  

 ن، با تنقالت دیگري تعویض نشده اند.   مسئول مربوطه اطمینان یابد این تنقالت بعد از به تایید رسید

e(   کمیته برگزاري محل استقرار و تحویل تنقالت را کامال به وسیله موانع، میز یا عالمت روي زمین مشخص سازد. این محل نباید

ها را به دست  مستقیما در خط مسابقه باشد. تنقالت در محلی باشند که راحت در دسترس بوده یا اشخاصی که مسئول این کار هستند، آن

ورزشکار  (و/یا دونده همراهش) بدهند.این مسئولین در محل هاي تعیین شده بمانند و نباید وارد مسیر مسابقه شده یا مانع ورزشکاران  

 شوند. تحت هیچ شرایطی، مسئول مربوطه نباید در کنار ورزشکار بدود تا تنقالت یا آب را به او برساند. 

f(  و بازي هاي در مسابقاتIPC   به بخش)B-3,1,2  )a) و (b (تواند پشت محوطه  حداکثر دو مسئول از هر کشور می) رجوع شود

 تعیین شده براي یک ورزشکار کشور خود مستقر شود. 

ت تحویل تنقالت  تواند افراد بیشتري در قسمتوجه: در مسابقه اي که کشوري بیش از سه شرکت کننده دارد، بر اساس قوانین فنی، آن کشور می

 داشته باشد.    

چرا که این  ضوابط مندرج در قانون مواد برگزاري در فضاي باز گردید؛  یهماهنگ سبب  2011در سال  49در قانون انجام شده تجدیدنظر توضیحات: 

 ارائه تنقالت به تیم داوران مشخص گردید.    مسئله منطق و عملی به نظر می رسد. در نتیجه براي اولین مرتبه در این قانون ضوابط مشخصی براي 

g(تواند آب یا مواد خوراکی خود را با دست یا به بدن خود حمل کند به شرط آن که از خط شروع یا یک  در هر زمانی ورزشکار و/یا دونده راهنما می

 ص شده به ورزشکار آب و یا مواد خوراکی بدهد.   ایستگاه رسمی این کار را شروع کرده باشد. دونده راهنما نمی تواند خارج از محدوده مشخ

h(باشد. اما چنانچه ورزشکار و/یا همراهش آب یا تنقالت را براي  دریافت تنقالت یا آب از به غیر از ایستگاه هاي رسمی به دالیل پزشکی مجاز می

دیگري بگیرد، خطا لحاظ شده و داور به وسیله یک کارت زرد به   اولین بار از غیر از ایستگاه هاي رسمی دریافت کند یا از ورزشکار و/یا همراه دونده

کند. ورزشکار خاطی بالفاصله مسیر دهد. براي بار دوم، داور به وسیله نشان دادن یک کارت قرمز، ورزشکار را از مسابقه اخراج می او اخطار می

 مسابقه را ترك نماید. 

i(ر خود از ایستگاه هاي تعیین شده بردارد؛ به شرط آنکه این کار در محل تعیین شده صورت گیرد.  دونده راهنما می تواند تنقالت را براي ورزشکا

 . دونده راهنما نمی تواند تنقالت را در خارج از محدوده تعیین شده به ورزشکار خود بدهد
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آنها را در استارت  بدهند؛ البته در صورتی که   را به دیگر راهنماها / ورزشکاران اسفنج هاي مرطوبورزشکار / راهنما مجازند آب، تنقالت و یا توجه: 

  دادن منجر بهمد نظر قرار می گیرد و و یا ایستگاههاي رسمی برداشته باشند. لیکن حمایت مستمر از یک ورزشکار / راهنما به شکل کمک ناعادالنه 

 می گردد.   از مسابقه اخراج ورزشکاران یااخطار و 

خارج از این  ت توسط راهنما در البدل شدن تنق   رد وهرگونه گیرد و می وضیحات: الزم بذکر است تهیه تنقالت از محدوده مشخص شده صورت ت

 محدوده انجام شود.  

 توانند نوشیدنی و تنقالت خود را به همراه داشته باشند. ) میT51-54 و  T33-34هاي ورزشکاران ویلچري (کالس 

ها به افراد با معلولیت بینایی (کالس  توجه: برگزار کنندگان مسابقات تضمین نمایند که دست اندرکاران از مشکالت ایمنی خاص در ارائه نوشیدنی 

T11-13 یا ورزشکاران داراي معلولیت در ناحیه دست (کالس (T45-46 آگاهی دارند و آموزش کافی به تمامی افراد کمکی فعال در این (

 شود.ها داده میاهایستگ

ل “ص أ ن غ ی  ٍّ یط “ 

تواند با اجازه و نظارت یک داور، مسیر جاده یا پیست را ترك کند مشروط بر این که با خارج شدن از مسیر،  در مسابقات جاده، ورزشکار می-9

 مسافتی را که باید طی کند، کوتاه نکرده باشد. 

راه هاي دیگر را قبول کند مبنی بر این که ورزشکاري که جاده مسیر مسابقه را به گونه اي   اگر سرداور گزارش داور یا داور کمکی یا گزارشی از-10

 شود.  ترك کرده که مسیر مسابقه را براي خود کوتاه کرده است، آن ورزشکار اخراج می

چنانچه از دستگاه زمان سنج  همزمان و جدا از یکدیگر وارد آن شوند. بتوانند   گان توضیحات: محوطه خط پایان به اندازه کافی عریض باشد تا دونده

متر پس از   10تا  8پایانی بین  )قیفی شکل(، خطوط استفاده می شود (مانند دستگاه ویدئویی)خط پایان ترتیب تعیین همراه با سیستم بک آپ براي  

. طول این خطوط بین  وري باشد که ورزشکاران قادر به سبقت از یکدیگر نباشنداین مکان طمتر باشد.   80/0الی  70/0خط پایان باشند و پهناي آنها 

نمایند. در انتهاي هر خط، داوران شماره و نام ورزشکاران را   قطعرا بصورتی هدایت می نماید که خط پایان را متر می باشد و ورزشکاران   40تا  35

 ن سنج را بهبود می بخشند.  در صورت لزوم تراشه هاي سیستم زمایادداشت می نمایند و 

را بتوان پشت سر آخرین ورزشکار   بعديپر است، طناب  خطوقتی یک د؛ بطوري که نورودي ورزشکاران داراي طناب باشو محل  این خطوط در انتها

 به همین منوال ادامه داشته باشد.  کار و  شود وارد خط پایانیتا نفر بعدي بتواند  قرار داد

پیگیري هر گونه درخواست تجدید نظر خواهی احتمالی، داوران و مسئول ثبت زمان در هر طرف خط پایان قرار می گیرند و توصیه می شود براي 

براي تعیین ترتیب رد شدن   چند متر آن طرف تر از خط پایانیک داور بهمراه تجهیزات ویدئویی (در صورت امکان با یک دستگاه زمان سنج) 

 قرار می گیرد.  ورزشکاران 

 سرداور در فواصل و ایستگاه هاي تعیین شده حضور داشته باشد. سایر داوران در طول مسیر مسابقه حضور داشته باشند.   -11

مشکالتی را در اجرا خواهد داشت ولی در صورت   7.3و  7.2و قانون  49اخطار اولی در زمان اجراي قانون اقدامات  پیگیريپر واضح است توضیحات: 

داوران  سایر پیشنهاد می شود این کار به داوران و یا کمک داوران قسمت هاي مختلف محول شود و آنها با امکان، داور ملزم به انجام این کار است. 
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در برخی   7.2توجه قانون مفاد الم اخطار و یا اخراج ورزشکار یکدیگر را مطلع نمایند. اما ذکر این نکته مهم است طبق و در زمان اعدر ارتباط باشند 

 شرایط اخراج ورزشکار می تواند بدون اخطار قبلی صورت گیرد. 

صیه می شود یک سیستم دیگر به شکل  در محل وجود ندارد و زمانی که بدنبال داشتن یک سیستم بک آپ هستیم؛ توزمانی که سیستم زمان سنج 

 داشته باشیم.   49.10مواد مندرج در 

 هاي متمایز کننده ورزشکاران را تهیه و میان ورزشکاران هر کالس ورزشی توزیع نمایند.کمیته برگزاري شماره - 12

باشند. هر گونه تعویضی ) دونده راهنما می2مجاز به استفاده از حداکثر دو (  T11-12هاي    در طی برگزاري مسابقات جاده، ورزشکاران کالس-13

کیلومتري براي مسابقات    30و  (نیمه راه)    21.1،    20،  10هاي    بدون مزاحمت براي دیگران صورت گیرد و در مسابقات ماراتن این کار در مسافت

 کیلومتر انجام شود.   10کیلومتر براي مسابقات  5راتن و در فاصله کیلومتر براي مسابقات نیمه ما 10ماراتن و در فاصله (عالمت) 

 شود.شود که برگزار کنندگان اطمینان یابند که مسابقه به طور کامل در شرایط نور (آفتاب) خوب برگزار می ): قویا توصیه می iتوجه (

مورد   رکوردشان): جنانچه تعویض دوندگان راهنما صورت گیرد، ورزشکار و دونده راهنماي جایگزین هر دو باید مسابقه را به اتمام برسانند تا iiتوجه (

 تایید قرار گیرد.

شان گذاري دیگر انجام  با تشخیص نماینده فنی و کمیته برگزاري می تواند در یک محدوده ن  ): با توجه به چیدمان پیست، تعویض دوندگانiiiتوجه (

   شود.  

به قصد تغییر راهنماي دونده از قبل به داور و نماینده فنی مسابقات اعالم گردد. کادر فنی شرایط تعویض را مشخص نموده و آنها را از قبل    -14

 ورزشکاران اطالع خواهد داد.  

 گردد. می توجه: اگر تعویض دونده راهنما پس از این که ترتیبات و هماهنگی انجام شد، صورت نگیرد، ورزشکار مربوطه از آن مسابقه حذف 

 ) draftingتعقیب کردن (

 )T51-54 و   T33-34هاي (کالس 

  T33-34در مواد سرعت جاده و زمانی که ورزشکاران کالس هاي قوانین؛  B-3.1.2طبق بخش   جهانیدوومیدانی پارا  رسمیدر مسابقات -15

باشد. تعقیب کردن در پشت سر یک ورزشکار از یک کالس ورزشی دیگر یا جنسیت دیگر ممنوع میبا یکدیگر مسابقه می دهند؛ T51-54   و

 نون سبب اخراج ورزشکار مربوطه از مسابقه می گردد.  تخطی از این قاهمچنین تعقیب وسایل نقلیه و موتور سیکلت از سوي ورزشکاران ممنوع است. 

 متر.  5گر در یک فاصله اي کمتر از عملکرد از طریق دنبال کردن ورزشکار دی در یعنی تالش براي به دست آوردن یک برتري ): تعقیبiتوجه (

  اعمال نمی گردد.  49.15قانون  شوندکه یک کالس محسوب می  T54و  T53هاي کالسمواد جاده  براي مسابقات :   ii)توجه (
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 : اعتراض و درخواست تجدید نظر 7بخش 

 اعتراض و درخواست تجدید نظر   -50قانون 

 )146(قانون 

نین و مقررات کالسبندي  آئین نامه مبارزه با دوپینگ و قوا  طبقکه به ترتیب  کالسبندي مبارزه با دوپینگ و در مورداین قوانین اعتراضات مطروحه 

 را در برنمی گیرد.   بررسی می شوند پارا دوومیدانی جهانی

   ت  ی   خ

براي شرکت در مسابقه قبل از شروع مسابقه براي نماینده (به استثناء موارد کالسبندي و مبارزه با دوپینگ) اعتراضات مربوط به وضعیت ورزشکار -1

چنانچه مسئله مذکور قبل از مسابقه حل  هرگاه نماینده فنی تصمیمی را اتخاذ نمود؛ حق درخواست اعتراض براي وي محفوظ است. رسال شود. فنی ا

دوومیدانی  پارا ارجاع داده می شود. در چنین مواردي  IPCمسابقه دهد و موضوع به  "تحت اعتراض"در شرایط و فصل نشود، ورزشکار می تواند 

 متعاقبا ممکن است رکورد وي دستخوش تغییراتی شود.  در مورد وضعیت ورزشکار تصمیم گیري می نماید و  موردي بطورپس از اتمام مسابقه   جهانی

       ارسال شوند. م رسمی نتایج آن ماده دقیقه از زمان اعال 30اعتراضات مربوط به نتایج و یا نحوه برگزاري مسابقه در طی -2

   کمیته برگزاري مسابقات مسئول تضمین زمان اعالم همه نتایج ثبت شده می باشد.  

و یا   می شود) ست که در برگه نتایج ثبتآغاز می شود (منظور زمانی ا TICدر از زمان اعالم نتایج اي  دقیقه 30 زمانتوضیحات: بطور معمول این 

این فرایند است. چنانچه کسی براي این کار انتخاب نشده طبق قوانین فنی مسابقات مشخص شده است. دبیر هیئت ژوري فرد مسئول مدیریت 

     با داور مربوطه است.  مباحثهاین کار براي تضمین رعایت محدودیت زمانی تعیین شده و این کار را مدیریت می نماید.  TICباشد؛ فرد دیگري در 

بیان شود.  به داور از وي و یا نماینده رسمی تیم  هر گونه اعتراض در اولین مرحله بطور شفاهی از سوي ورزشکار و یا فرد دیگري به نمایندگی-3

 (یا درخواست اعتراض).   باشندحضور داشته راند مسابقه  همانچنین فردي و یا تیمی تنها در صورتی از حق اعتراض برخوردار است که در 

ضوع را مربوطه را در نظر داشته باشد. داور در مورد اعتراض مربوطه تصمیم گیري می نماید و یا موبراي تحقق یک تصمیم منصفانه، داور مستندات 

در  ؛ حق درخواست تجدید نظر خواهی به ژوري محفوظ است. چنانچه داور به هیئت ژوري ارجاع می دهد. چنانچه داوري تصمیمی اتخاذ نماید

 به وي داده می شود.   و یا سایر مسئولین مستقر در مسابقات  TICباشد؛ اعتراض از طریق ن دسترس

 در ماده دو  -4

a(   ،اگر یک ورزشکار یک اعتراض شفاهی فوري را برعلیه خطا گرفتن حرکت استارتش، بنماید، داور مسابقات دو، چنانچه شک داشته باشد

بدهد تا از حقوق تمامی افراد مرتبط (سایر ورزشکاران) در ماده    "تحت اعتراض"تواند به این ورزشکار اجازه شرکت در مسابقه به صورت  می

، دوومیدانی جهانیگردد. رقابت کردن به صورت تحت اعتراض در صورتی که بر اساس سیستم اعالن استارت مورد تایید مربوطه، حمایت 

اشتباه اعالم شود، نباید مجاز دانسته شود (به ورزشکار خاطی نباید اجازه رقابت به صورت «تحت اعتراض» داده شود)، مگر اینکه به طور  

 طالعات ارائه شده به وسیله این وسایل ممکن است نادرست باشد. استثنایی داور مشخص نماید که ا

b(  بر اساس قانون  یک اعتراض می) توسط داور استارتر  17،5تواند براساس عدم اعالم یک استارت اشتباه یا عدم اعالم یک استارت خطرناك (

توان به این اقدام وي اعتراض کرد).  م نکند، می صورت گیرد (یعنی در صورتی که داور استارتر، یک استارت اشتباه یا خطرناك را اعال
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تواند توسط یا از طرف ورزشکاري که در آن مسابقه شرکت کرده، صورت گیرد. اگر چنین اعتراضی مورد قبول واقع شود، اعتراض فقط می 

مستوجب اخراج    17،5و    17.8  و  17.7توانسته باعث خطر شود و بر اساس قانون  هر ورزشکاري که مرتکب استارت خطا شده یا رفتارش می

یا گرفتن اخطار از مسابقه است، در اینصورت از دور مسابقه کنار گذاشته شده یا اخطار بگیرد. در صورت حذف یا عدم حذف از مسابقه یا  

س نظر و قضاوت وي،  گرفتن اخطار یا عدم اخطار، سر داور از اختیار باطل اعالم کردن کل یا قسمتی از آن مسابقه برخوردار باشد و بر اسا

 شود.   می   کل آن  ماده یا قسمتی از آن مجددا برگزار

    .  اعمال می شودهمچنان  b   50.4قانون  طبق و یا عدم وجود دستگاه اطالع رسانی حق درخواست تجدیدنظر خواهی  استفادهدر صورت توجه: 

c(   اخراج نادرست ورزشکار از مسابقه بدلیل خطاي استارت باشد و پس از مسابقه   بدلیلچنانچه اعتراض و یا درخواست تجدید نظر خواهی

از زمان آغاز یک فرصت دیگر داده می شود تا بتواند ثبت رکورد نماید و متعاقبا چنانچه این کار زودتر ورزشکار به تائید شود، اعتراض وي 

انتخابی به راند بعد  هیچ یک از ورزشکاران اجازه ندارند بدون شرکت در مسابقات صورت گیرد به راند بعد صعود می نماید. ي مسابقات بعد

وقت قبل از راند بعد   ضیقبدلیل د؛ براي مثال ند مگر آنکه داور و یا هیئت ژوري بدلیل شرایط خاص آن مورد اجازه این کار را بدهنراه یاب

 طوالنی بودن مسابقه.   و یا

   مچنین براي داور، هیئت ژوري در سایر موارد و در زمان مقتضی نیز اعمال می شود. توجه: این قانون ه

d(  نماید که   می ، سرداور در ابتدا مشخص  نماینده ورزشکار / تیمی مطرح شده  که از خط پایان نگذشته است  اعتراض از سوي هرگاه

 و بدون در نظر گرفتن اعتراض مطرح شده از مسابقه اخراج شده و یا باید اخراج شود.  ورزشکار و یا تیم مورد نظر بدلیل تخطی از قانون 

        .بودخواهد  مردود آنگاه اعتراض  اعتراض مطرح شده در این خصوص باشد چنانچه

؛ وي ملزم است کلیه می باشدمرتکب خطاي استارت  در مورد اعتراض شفاهی آنی ورزشکارتوضیحات: زمانی که داور استارت درصدد تصمیم گیري 

در   ،عتراض ورزشکار؛ به ورزشکار اجازه دهد تحت شرایط اعتراضمعتبر بودن ااحتمال  تنها در صورتو  را مد نظر قرار دهد اطالعات در دسترس

 اعتراض    برايتخاذ می شود، این تصمیم تابع درخواست تجدید نظر تصمیم نهایی توسط داور ا. پس از اتمام مسابقه؛  شرکت نمایدمسابقه 

دستگاه ثبت استارت خطاي استارت را بدرستی ثبت نموده باشد و یا زمانی که با مشاهده مستقیم خطاي  براي ایجاد شفافیت؛ چنانچه می باشد.  

را  به ورزشکار تحت شرایط اعتراض اجازه شرکت در مسابقه  نمی تواندداور جاي هیچگونه اعتراضی وجود ندارد و استارت ورزشکار محرز باشد؛ 

    بدهد. 

داور همه عوامل را در نظر  این قوانین نه تنها براي خطاي استارت اعمال می شود بلکه براي خطاي بازگشت به استارت مجدد نیز اعمال می شود. 

  ماراتنمسابقه در  ؛ براي مثالخاصدر مورد شرایط  ) مسابقه تصمیم گیري نماید. یا کلداشته باشد و بصورت خاص در مورد برگزاري مجدد بخشی (

شرایط بدین شکل نخواهد  البته در مورد ماده سرعت  تکرار شود. مسابقه  وي، مجدداعدم بازگشت ورزشکار و ضرورتی ندارد بدلیل خطاي استارت 

   . گذار است ورزشکاران تاثیردیگر ادامه مسابقه و  استارت بر نحوهاستارت  در   ورزشکارخطاي بود و 

یک و یا چند ورزشکار بدلیل اشتباه در اعالم خطاي استارت و یا حق مشخص شود که  در راند انتخابی چنانچه به عبارت دیگر؛ به عنوان مثال 

به چه صورت انجام   شد؛ ماین شرایط حاکداور می تواند به این افراد اجازه مسابقه مجدد دهد و اگر ؛ تضییع شده استبازگشت مجدد به استارت 

   د. شو
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 ورزشکاري که به اشتباه خطاي استارت براي وي در نظر گرفته شده است و از مسابقه اخراج شده در قانون براي بررسی وضعیت مطالب مورد نیاز 

 c 50.4    .آمده است   

داور، بنماید در این صورت داور آن  در یک ماده میدانی، اگر یک ورزشکار اقدام به یک اعتراض شفاهی فوري برعلیه خطا گرفتن یک تالش توسط  -5

می اندازهمسابقه  وي  تالش  این  که  دهد  دستور  خود  بر صالحدید  بنا  افراد تواند  سایر  از حقوق  ترتیب  بدین  تا  شود  ثبت  آن  نتیجه  و  شود  گیري 

 (ورزشکاران) مرتبط با این مسابقه محافظت و حمایت نماید. چنانچه تالش مورد اعتراض: 

)a(  باشند، ورزشکار  هاي یک ماده میدانی افقی انجام گیرد که در آن بیش از هشت نفر ورزشکار در حال رقابت میاول تالش در خالل سه راند

مورد اعتراض درصورتی به راند بعدي خود در آن ماده صعود خواهد کرد که اعتراض وي یا تجدید نظر خواهی بعدي وي مورد قبول قرار  

 گیرد.

)b(  در آن ورزشکار مربوطه، فقط در صورتی که اعتراض وي یا تجدید نظر خواهی بعدي وي مورد قبول واقع شود،  در یک ماده پرش عمودي، که

تواند، در صورت شک و تردید، به این ورزشکار اجازه ادامه مسابقه را بدهد  به یک ارتفاع (پرش) باالتر صعود خواهد کرد، در این مورد، داور می 

 تبط یا شرکت کننده در این مسابقه ي تحت اعتراض حمایت نماید. تا از حقوق تمامی ورزشکاران مر

و یا از طریق داور  در مواردي که سرداور یقین دارد تصمیم گرفته شده داوران صحیح بوده است؛ بویژه زمانی که خود با نظارت خود توضیحات: 

 ت.  ؛ ورزشکار مجاز به ادامه مسابقه نیسمتوجه این موضوع شده استدستگاه ویدئو 

 اعتراض شفاهی قرار گیرد؛ آنگاه داور باید اقدامات زیر را انجام دهد:محاسبه رکورد بدست آمده تحت تاثیر ولی هرگاه 

a( عالمت ایجاد شده توسط   ،ممنوع است؛ براي مثال در ماده پرش طول نمودن اعتراض   باشدنقض از قوانین به وضح مشخص  هرگاه

 می باشد.  موضوع مشخص کننده کامال محل فرود وسیله پرتابی در خارج از قطاع و یا در ماده پرتابی بر روي تخته ورزشکار مربوطه  

b( و فورا تصمیم گیري نماید و از هر گونه ایجاد وقفه در مسابقه جلوگیري ن) ماید).هرگاه تردیدي وجود داشت به روال مسابقه ادامه دهد 

زمانی که ادوات  و  (به استثناء مواد پرتابی نقطه فرودرا بهمراه دارد باید میخ فلزي و یا منشور  ي کهنحوه اجراي صحیح این قانون بدان معناست داور

همواره  نیز ؛ این امکان  فوري ورزشکار جداي از اعتراض شفاهید. نشان گذاري نمایحتی با دیدن پرچم قرمز را  پرتابی خارج از قطاع فرود می آیند)

  زده باشد. و یا تصادفی پرچم  یوجود دارد که داور بطور اشتباه

تحت اعتراض قرار دارد، تنها در صورتی  در شرایط  عملکرد مورد اعتراض این ورزشکار یا هرگونه نتیجه به دست آمده توسط وي در خالل زمانی که  -6

لقی  ت  اها مشخص نماید که ورزشکار مربوطه در چارچوب قوانین به رقابت پرداخته و عملکرد وي دیگر به عنوان یک خطمعتبر خواهد بود که نتیجه

   نمی شود.

باشد آنگاه ورزشکار دیگر می تواند به مسابقه خود ادامه دهد؛ نتایج این ورزشکار   "تحت اعتراض"در مواد میدانی هرگاه نتیجه ورزشکار در حال مسابقه  

خواهد ) مورد قبول  پذیرش اعتراض(حتی در صورت    و رکوردهاي نهایی وي همچنان بدون در نظر گرفتن اعتراض شفاهی ورزشکار تحت اعتراض

 بود.    
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 تجدید نظرخواهی در خصوص اعتراضات  

دقیقه به   30باشد و چنین تجدیدنظرخواهی ظرف  هی در خصوص یک تصمیم اتخاذ شده در قبال یک اعتراض، امکان پذیر می تجدید نظر خوا  -7

 شود:می هیئت ژوري تجدید نظر ارائه 

a( می باشد.   پس از تصمیم داور که یک ماده هاز زمان اعالم رسمی نتیجه اصالح شد پس 

b(   طرف داور به افراد (فرد) اعتراض کننده، مبنی بر اینکه هیچ گونه امکان اصالح در نتیجه مسابقه  پس از نظر ارائه شده توسط داور یا از

 مورد نظر وجود ندارد. 

برگه  مسئول از طرف ورزشکار یا تیم مربوطه باشد و به همراه    کمیته ملی پارالمپیکجدید نظر خواهی به صورت مکتوب و با امضاي نماینده رسمی  ت

مسابقات ارائه گردد. چنانچه فرجام خواهی مورد قبول واقع نشود اض یا معادل آن به نرخ رایج کشور میزبان  یورو به عنوان حق اعتر  200مبلغ  اعتراض  

توانند اعتراض (یا  یا مجوز ارائه نداشته باشد، مبلغ حق اعتراض و تجدید نظر خواهی ضبط خواهد شد. ورزشکار یا تیم مربوطه تنها در صورتی می

در نظر خواهی) نمایند که در آن دور از مسابقه مورد اعتراض شرکت کرده باشند (یا در مسابقه اي شرکت نمایند که در آن سیستم امتیاز تیمی تجدید 

 باشد.) حال اعمال می

دهد. اگر داور   می  عاطال  (TIC)توجه: داور مربوطه پس از تصمیم خود در خصوص یک اعتراض، فوراً زمان اخذ تصمیم را به مرکز اطالعات فنی  

م اتخاذ قادر به اعالم شفاهی تصمیم خود به تیم (ها)/ ورزشکاران مربوطه نباشد، زمان رسمی اعالن، همان زمان اعالم نتیجه اصالح شده و یا تصمی

 خواهد بود.  (TIC)شده مرکز اطالعات فنی 

نماید و  می  با تمامی افراد مرتبط از جمله داور مربوطه و به استثناء زمانی که تصمیم وي نیاز به تائیدیه دارد؛ مشورت  هیئت ژوري تجدید نظر  -8

)  بررسی هرگونه اسناد و مدارك موجود دیگر را مد نظر قرار دهد. چنانچه این چنین مدارك و شواهد، شامل هرگونه شواهد بصري (فیلم ویدئویی

 گیرد. می نباشد، در این صورت تصمیم داور مورد تایید و قبول قرار  موجود، قاطع و مسلم

تواند موضوع را مجددا بررسی نماید و در این صورت تصمیم جدید اجرایی خواهد بود. چنانچه شواهد متقنی ارائه شود؛ هیئت ژوري تجدید نظر می-9

شوند؛ مگر آنکه بخش حاکمیتی مربوطه با توجه به  ر حال برگزاري انجام می به طور معمول چنین بررسی هایی پیش از مراسم اهداي مدال آن ماده د

 شرایط موجود نظر دیگري داشته باشد.    

البته  ) می توانند در تصمیم خود تجدید نظر نمایند.  50.9) و ژوري (قانون  2.13.6)، سرداور (قانون  2.14.2توضیحات: در شرایط خاص داوران (قانون  

 در صورتی که امکان این کار وجود داشته باشد و آن تصمیم اجرایی باشد.  

نگرفته و در این قوانین گنجانده نشده اند، متعاقباً توسط رئیس هیئت ژوري تجدید    تصمیمات مربوط به مواردي که در این قوانین مد نظر قرار-10

 گزارش شود. جهانیدوومیدانی پارا نظر به مدیر ورزش / نماینده منصوب شده 

شود و حق  تصمیمات داور (مشمول تجدید نظر خواهی براساس این مقررات) و نیز تصمیمات هیئت ژوري تجدید نظر قطعی و نهایی تلقی -11

 هیچگونه تجدید نظر خواهی نزد هر مرجع دیگري شامل دادگاه داوري ورزش، وجود نخواهد داشت. 

یورو و یا معادل پول رایج کشور) تا پس از اتمام مراسم اهداء جوائز نزد کمیته  200توضیحات: هرگاه درخواست اعتراضی مطرح می شود؛ هزینه آن ( 

را مد نظر قرار   ي ذینفعدرخواست هاي همه طرف هادر بررسی خود از آن جهت انجام می شود که هیئت ژوري این کار برگزاري باقی می ماند. 
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نگاه داشته   بررسی درخواستبراي هیئت ژوري  فوق نزددیگر نیازي نیست که مبلغ تغییري حاصل شد، هیئت ژوري اولیه و هرگاه در تصمیم  دهد

      شود. 

 جهانی  دوومیدانی پارا  رسمیهاي رفع اختالف در مسابقات دستورالعمل 

تایید برگزاري مسابقات   از فرآیند  برگزاري محلی مسابقات با مشورت مدیر ورزش دوومیدانی /  جهانیدوومیدانی  مصوب  به عنوان بخشی  ، کمیته 

هاي مربوط به اعتراضات و تجدید نظر خواهی در  هاي خاص رفع اختالفاتی را خارج از دستورالعملتواند دستورالعملمی   IPCنماینده منصوب شده  

 ه شود.)  مراجع B-3.1.2وضع نماید.  (به فصل   جهانی دوومیدانی پارا  رسمیمسابقات 

دوومیدانی پارا  هاي رفع اختالفات براي یک مسابقه خاص، لطفا با مدیر مسابقات مربوطه و/ یا نماینده فنی  براي اطالعات مربوط به دستور العمل

 ارتباط برقرار نمائید.   جهانی

 : رکوردهاي منطقه اي و جهانی 8بخش 

 : رکوردهاي منطقه اي و جهانی  51قانون 

 ) 261و  260(قانون 

 ، به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمایید:جهانیدوومیدانی پارا جهت کسب اطالعات کامل از مراحل درخواست ثبت رکوردهاي منطقه اي و جهانی 

 www.worldparaathletics.org 
 فرم هاي جاري درخواست ثبت رکورد در تارنما لحاظ شده اند.  توضیحات: 

هگ     ق  ظ   آ ی  

توسط ورزشکاران واجد شرایط (و یا ورزشکاران شرکت کننده در ماده امدادي) در مسابقات   تنها  جهانیدوومیدانی  پارا  رکوردهاي جهانی و منطقه اي  -1

 : زیر نیز باشند B-4بخش  حائز شرایط  آیند و این ورزشکاران می به دست  جهانیدوومیدانی پارا مورد تایید 

a(  داراي کالس ورزشی با وضعیت تایید شده(C) یا 

b( مدت دار نگريداراي کالس ورزشی با وضعیت مشمول باز (R)  باشندپس از ثبت رکورد . 

شوند، هیچ یک از نتایج کسب شده در خارج از استادیوم برگزار می 49و مسابقاتی که طبق قانون  4.8و  4.7مواد میدانی که طبق قانون  به استثناء-2

 تائید نخواهند شد.  ،که در خالل یک مسابقه مختلط بدست آمده باشد ورزشکار در صورتی

 خواهند بود.   51.22ندرج در فصلطبق مفاد م خانم هاتوجه: رکوردهاي مسابقه ماده سرعت جاده 

مورد قبول هستند: رکوردهاي ثبت شده در مسابقات منطقه اي و    جهانیدوومیدانی  پارا  رکوردهاي بدست آمده در سري مسابقات زیر از سوي  -3

 جهانی (خارج از سالن سرپوشیده)  

الشرایط شرکت در مسابقات بر اساس این قوانین و  بایست واجدامدادي) میورزشکار به دست آورنده رکورد (و یا ورزشکاران شرکت کننده در ماده -4

 باشد.  IPCمقررات بوده، سایر ضوابط و شرایط این قوانین به نحو مقتضی رعایت شده و تحت حاکمیت یک عضو 

، مسئول جهانیدوومیدانی  پارا  پوشش    براي مسابقات تحتمراجعه شود.)    B-3.1.2(به فصل    جهانیدوومیدانی  پارا  نماینده فنی منصوب در بخش  -5

 خواهد بود.  جهانیدوومیدانی پارا تایید رعایت و اجراي تمامی الزامات  دستورالعمل 

http://www.worldparaathletics.org/


174 

ي در زمانی که نتیجه اي برابر و یا برتر از رکورد فعلی باشد، بخش حاکمیتی کشور مربوطه اي که در آن رکورد ثبت شده است بدون هیچ تاخیر-6

 حاصل نشود، هیچ   جهانیدوومیدانی پارا نماید. تا زمانی که تائیدیه می را ارسال  جهانیدوومیدانی پارا رد نیاز براي اخذ تائیدیه تمام اطالعات مو

را در جریان ارسال   جهانیدوومیدانی  پارا  نتیجه اي به عنوان رکورد محسوب نخواهد شد. بخش حاکمیتی کشور مربوطه در اسرع وقت طی نامه اي  

 عملکرد ثبت شده قرار دهد.    

تواند  شود. این سازمان میتوجه: طبق قوانین و مقررات، بخش حاکمیتی کشور مربوطه به سازمان رسمی مسئول اعزام ورزشکاران به مسابقه اطالق می 

 کمیته ملی پارالمپیک و یا فدراسیون ملی دوومیدانی و یا سازمان امور ورزشکاران معلول در آن کشور باشد.   

و یا مساوي با رکورد فعلی جهانی در آن ماده باشد. اگر یک رکورد با رکورد فعلی جهان یکسان باشد، این رکورد از همان   دست آمده باالتررکورد ب-7

 جایگاهی که رکورد اولیه (فعلی) جهانی داراست، برخوردار باشد. 

 پارا دوومیدانی جهانیبراي دفتر مرکزي کمیته    روز از زمان رکورد بدست آمده  30در طی    جهانیدوومیدانی  پارا  فرم درخواست رسمی ثبت رکورد  -8

 دانلود نمود.   پارا دوومیدانی جهانیدرخواست و یا از روي تارنماي  پارا دوومیدانی جهانیتوان از دفتر مرکزي ارسال شود. فرم مذکور را می 

 ) لینک تعیین شده(

 . مورد نیاز استپارا دوومیدانی جهانی  مسابقات مصوب توجه: فرم درخواست ثبت رکورد براي عملکردهاي بدست آمده در

 مراجعه شود.)   B-3.1.2(به فصل 

 سازمان حاکمیتی کشوري که در آن ثبت رکورد انجام شده است فرم درخواست رسمی را همراه با مدارك زیر ارسال نماید:-9

a شده مسابقات (و یا فایل آن)  منتشر: برنامه 

b  .نتیجه رسمی ماده مذکور؛ اعم از همه اطالعات مورد نیازي که در این قوانین مشخص شده اند : 

c  در هر ماده دو که از روش کامال اتوماتیک براي ثبت زمان استفاده شود، عکس :Photo Finish   آن ماده و برگه کالیبراسیون دستگاه

)Zero Control Test Image متر نیز الزم است.   400در  4متر و همینطور دو امدادي  800) براي دو تا مسافت حداکثر 

d شوند؛ البته در صورتی که چنین اطالعاتی موجود و یا در اختیار باشند.   می  : سایر اطالعات مورد نیاز نیز طبق این قوانین ارسال 

 تنها در صورتی مورد تایید قرار خواهند گرفت که در مسابقات ذیل به دست آمده باشند:  نیپارا دوومیدانی جهارکوردهاي جهانی و منطقه اي -10

a(  در بازیها و مسابقاتIPC مورد تائید یا مسابقات  وIPC  به فصل)a,c B-3.1.2  (.یا مسابقات مورد تایید مراجعه شود 

 برگزار شده باشند، یا IPCاساس آیین نامه مبارزه با دوپینگ   که برپارا دوومیدانی جهانی 

b(  تایید نماید که کنترل دوپینگ در آن  جهانی دوومیدانی پارا ، مشروط بر اینکه نماینده فنی پارا دوومیدانی جهانیدر مسابقات مورد تایید

 بر اساس فرآیند تقاضاي برگزاري مسابقات مورد تایید نامه مبارزه با دوپینگ فدراسیون نظارت کننده مربوطه و  مسابقات بر اساس آئین 

 انجام گرفته باشد. پارا دوومیدانی جهانی

 سنجش مجددهمراه با  براي ثبت نهایی    T61-62تائید رکوردها؛ کلیه رکوردهاي جهانی و منطقه اي ورزشکاران کالس هاي    به منظور:  1توجه  

 د.  ن) در اتاق اعالم باشMASHحداکثر استاندارد قد مجاز (
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، حتی در صورتی که ورزشکار زننده رکورد در لحظه ثبت رکورد خود تست دوپینگ نشده پارا دوومیدانی جهانیاي : رکوردهاي جهانی و منطقه 2توجه

 . باشد، مورد تایید قرار خواهد گرفت

اتی، در دورهاي مربوط به شکستن حالت تساوي، در هر ماده اي که متعاقباً خارج از اعتبار (باطل) اعالم رکوردهاي به دست آمده در دورهاي مقدم-11

 توان جهت تایید ارائه نمود.گردد را میمی

 و کمیته فنی ورزشی این رشته به همراه یکدیگر مجاز به تایید رکوردهاي جهانی هستند. جهانیدوومیدانی پارا مدیریت -12

گواهینامه رسمی رکورد جهانی را جهت  ارائه به دارندگان رکورد جهانی   پارا دوومیدانی جهانیزمانی که یک رکورد جهانی مورد تایید قرار گرفت،  -13

 در دسترس قرار خواهد گرفت.  پارا دوومیدانی جهانینها به روز خواهد شد و در وب سایت رسمی تهیه و ارسال خواهد کرد و عملکرد (نتیجه) آ

گیرد، به روز نماید. این لیست  لیست رسمی رکوردهاي جهانی را هر باري که یک رکورد جهانی جدید مورد تایید قرار می   پارا دوومیدانی جهانی   -14

یخ صدور این لیست، به عنوان بهترین نتایج به دست آمده تاکنون توسط یک ورزشکار یا تیمی از ورزشکاران  تا تار IPCارائه دهنده نتایج مورد تایید  

 در هر یک از مسابقات مورد تایید باشد.

 دالیل آن را ارائه خواهد کرد.  پارا دوومیدانی جهانیاگر رکورد مورد تایید قرار نگیرد،  -15

ئ   ث ک ن  ی  ئ

 جاده: . به استثناي مواد 16

a مطابقت داشته باشد.  3: رکورد در یک سالن مورد تائید دوومیدانی انجام گیرد و با قانون 

b  یارد) بزرگتر   440متر (  3/402متر یا بیشتر، پیستی که رکورد در آن به ثبت رسیده نباید از   200: جهت تأیید شدن هر رکورد در هر مسافت از

 انجام شده باشد. باشد و مسابقه در داخل این پیست 

c  متر بیشتر باشد، به جز در مواردي که با دو شعاع مختلف   50: عملکرد بدست آمده در یک پیست بیضی شکل و شعاع خط دو پیست نباید از

نباید بیشتر از  یک حالت منحنی ایجاد می  درجه را    180درجه یک محل دور (گردش)    60شود که در این صورت قوس (کمان) طوالنی تر 

 کیل دهد.  تش

d :باشد، انجام گیرد.     منطبق می 15توان در یک پیستی که با قانون که در مواد دو خارج از سالن بدست آمده باشد را تنها می  رکوردي 

 رکوردهاي مواد داخل پیست (دو و ویلچر سرعت)  . 17

a  ثبت زمان عملکرد ورزشکار توسط وقت نگهداران رسمی و با سیستم :Photo Finish     تائید شده (در آن تست کالیبراسیون طبق قانون

 مراجعه شود.)   20.25) انجام شده باشد. (به قانون Transponderانجام شده باشد) و یا سیستم زمان سنج خودکار ( 20.20

b  یی که از طریق  سیستم متر امدادي)، تنها زمان ثبت شده عملکردها  400در    4متر (و همینطور    800: براي دوهاي سرعت حداکثر تا مسافت

 انجام شده اند، مورد قبول هستند.    Photo Finishزمان گیري اتوماتیک 

c  متر بدست آمده اند، اطالعاتی از قبیل سرعت باد؛ بصورتی که در این قوانین ذکر شده    200: براي نتایجی که در فضاي آزاد و تا مسافت حداکثر

متر بر ثانیه بیشتر باشد، این رکورد مورد قبول    2حاسبه شده در جهت موافق دونده به طور متوسط از  است؛ ارسال شوند. چنانچه سرعت وزش باد م

 قرار نخواهد گرفت. 



176 

dرا نقض نماید، عملکرد وي تائید نخواهد شد.   18.5که ورزشکار قانون  : در صورتی 

e هاي متصل به ابزار اعالن استارت مورد  متر) در صورت امکان در آن تخته استارت  400در  4متر (شامل  400: براي تمامی رکوردها حداکثر تا دو

عمل  هاي عکس الها صحیح باشد به طوري که زمانمورد استفاده قرار گیرند و در صورت استفاده از این ابزار عملکرد آن  دوومیدانی جهانیتأیید 

 گرفته شده و در نتایج آن ماده ثبت شود.

 کوردهاي مواد امدادي ر. 18

 زمان ثبت شده اولین ورزشکار تیم امدادي را نمی توان براي ثبت رکورد ارسال نمود.   

 مواد میدانی رکوردهاي . 19

a  عملکرد به وسیله سه نفر داور مسابقات میدانی با استفاده از خط کش (متر) نواري فلزي مدرج و مورد تایید یا به وسیله یک ابزار : 

 گیري شود. تایید شده اند، اندازه  10گیري طبق قانون ها به وسیله یک داور مجرب در زمینه اندازه گیري علمی مورد تایید که دقت آناندازه

b ارائه شوند. اگر سرعت باد  نیز گیري شده اند  : در پرش طول و پرش سه گام، اطالعات مربوط به سرعت باد، که براساس این قوانین اندازه 

)  RUN UPگیري شده در جهت پرش، در پشت سر ورزشکار به طور متوسط از دو متر بر ثانیه در خالل پرش (شامل زمان دورخیز یا  اندازه

 این رکورد مورد قبول قرار نخواهد گرفت. بیشتر باشد،  

cتوانند براي بیش از یک عملکرد در یک مسابقه مورد قبول قرار گیرند؛ مشروط بر اینکه هر رکورد تایید شده، معادل و یا باالتر : رکوردها می

 از بهترین عملکرد قبلی به دست آمده در آن لحظه باشد. 

d وسیله پرتابی قبل از مسابقه کنترل شود. چناچه سرداور در طی مسابقه متوجه شود نتیجه اي مساوي 11/2: در مواد پرتابی، بر اساس قانون ،

تواند فورا آن وسیله پرتابی مورد استفاده را مشخص و کنترل نماید که آیا وسیله پرتابی مطابق قانون هست یا نه و یا شده یا ارتقاء یافته، او می

 بعد از مسابقه کنترل شوند. 2.11هاي پرتابی دوباره طبق قانون معموال، این وسیله  تغییراتی در آن داده شده است. 

 . رکوردهاي مواد جاده (دو و ویلچر سرعت)   20

aگیري درجه : پیست (مسیر دو) به وسیله یک و یا چندین داور اندازهA   یاB  دوومیدانی جهانیمورد تایید/AIMS  گیري شود؛ بطوري  اندازه

 گیري مربوطه و سایر اطالعات مورد نیاز در دسترس باشند.  گزارش اندازه جهانیدوومیدانی پارا قانون و با توجه به درخواست  که طبق این

b درصد    50گیري شده اند، نباید بیشتر از  : نقاط شروع و پایان یک پیست (مسیر دو) که براساس یک خط مستقیم فرضی بین این دو نقطه اندازه

 ه از هم فاصله داشته باشند. از مسیر مسابق

c (یک متر در هر کیلومتر) بیشتر باشد. 1:1000: کاهش کلی در برآمدگی بین نقطه شروع و پایان نباید از 

d باشند (پس از اخذ مشاوره با سازمان  گیري پیست را انجام داده و یا داوران رسمی دیگري که واجد شرایط می گیري پیست که اندازه: داور اندازه

ارك گیري شده طبق اسناد و مدگیریهاي جزء به جزء صورت گرفته تائید نماید که پیست اندازهمربوطه) و با در دست داشتن یک نسخه از اندازه 

دریافت شده داور اندازه گیري می باشد. وي با خودرو پیش رو در زمان برگزاري مسابقه نیز در پیست حاضر شده و صحت مشخصات پیست 

 مذکور را تائید می نماید.       
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e  بررسی مورد  امکان،  در صورت  مسابقه  از  بعد  بالفاصله  یا  مسابقه  روز  همان  در  مسابقه،  زمان  به  ممکن  زمان  ترین  نزدیک  در  پیست   :

 ، فردي به غیر از شخص Aگیري داراي گواهینامه درجه گیري) مجدد قرار گیرد. ترجیحا این اندازه گیري توسط یک داور اندازه(اندازه

 انجام شود. اندازه گیر اصلی  

گیري اندازه     Bگیري با درجه  و یک داور اندازه  Aگیري با درجه  یا یک داور اندازه  Aگیري داراي درجه  توجه: اگر پیست قبال توسط حداقل دو داور اندازه

 ئید) نخواهد بود.   باشد، طبق این قانون نیازي به انجام بررسی (تاشد و حداقل یکی از آنها براي تائید پیست در مسابقه حاضر می

f ثبت رکوردها در مواد جاده اي در مسافت هاي میانی تابع شرایط مندرج در این قانون باشند. این مسافت هاي میانی نیز در خالل : 

 ائید شوند.  گیري پیست نشان گذاري شوند و طبق این قانون تگیري و ثبت شوند و متعاقبا به عنوان بخشی از اندازهاندازه گیري پیست اندازه 

 ثبت سایر رکوردها  -21

 )265(قانون 

a(   .بازیها، مسابقات قهرمانی و سایر رکوردها توسط سازمان هاي ذیربط مسابقه و یا کمیته برگزاري کنترل و ثبت می گردند 

b(   چنانچه در قوانین اجرایی  و    محسوب می شودرکورد ثبت شده بهترین نتیجه بدست آمده در هر سري از مسابقات طبق قوانین و مقررات

 .   ی تواند با نادیده گرفتن تاثیرات سرعت باد باشدممسابقات بدان اشاره شده باشد 

 

2 ٍف-2 ن   ی ل “ ن ض گ ق فگ غ ا ئگل  ئگ ن غ ف م یگ  ق یض    ل

 ) F.A.Tنتایجی که بر اساس زمان سنجی تمام خودکار به دست آمده (

 ) H.Tنتایجی که بر اساس سیستم زمان سنجی دستی به دست آمده (

 ) T.Tبه دست آمده ( خودکارنتایجی که بر اساس سیستم زمان سنجی 

ف   ن   ٍص

 متر امدادي  400در  4متر امدادي،  100در  4متر،  800متر،  400متر،   200متر،  F.A.T  =100 تنها

F.A.T  یاH.T  =1500  ،متر  10000متر،  5000متر 

 T.Tو یا   H.Tیا  F.A.T  مسابقات جاده 

   کیلومتر، نیمه ماراتن، ماراتن کامل 10 

 پرش ها= پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام

 پرتاب ها= پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب کالب 

   ل غ  ف  ک

 متر امدادي  400در  4متر امدادي،  100در  4متر،  800متر،  400متر،   200متر،   F.A.T  =100فقط 

F.A.T  یاH.T  =1500 متر  10000متر،  5000تر، م 
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 مسابقات جاده  

 T.Tو یا  H.Tیا  F.A.T  کیلومتر، نیمه ماراتن، ماراتن کامل 10  

 پرش ها= پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام

 پرتاب ها= پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب کالب 

 متر    400در  4ماده امدادي جهانی     F.A.Tجهانی: فقط 

بصورتی باشد اختالف زمان  جدا از یکدیگر انجام شود.  آقایان و خانم هاتنها بصورتی برگزار می شوند که زمان استارت خانم ها مسابقه جاده : 1توجه 

را در نظر   ورزشکاران باید بیش از یک دور در پیست بدوند؛ بویژه در پیست هایی که احتمالی  ، گام برداشتن، تداخلگرفتن کمکمواردي چون که 

 بگیرند.  

 : اعطاء مدال و دیپلم 9بخش 

 اعطاء مدال و دیپلم : 52قانون 

   .ها واجد شرایط براي دریافت مدال هستندتنها فینالیست جهانیدوومیدانی   رسمی پارادر مسابقات -1

و   گیرند. ـسایر ورزـشکارانمی ـسکوي دریافت مدال قرار  روي در   مـسابقه داده اندهر تیم که در فینال  در  و چهار راهنما امدادي چهار ورزـشکارمواد در 

 هاي خود را دریافت خواهند کرد.دالم، شرکت داشته اندبقات ها در این مساهر یک از این تیمکه در ) 10/23طبق قانون که (  راهنماها

نام شــده اند و از اي که ثبتنمایند. فقط آن دســته از راهنماهاي دوندهمی  هاي نهایی اعالم  ورزشــکاران راهنما (هاي) دونده خود را در ثبت نام-2

 باشند. می کاران برنده مدالمعیارهاي ذیل برخودار باشند، واجد شرایط دریافت یک مدال در کنار ورزش

a (ــکاران کم  در مواد انفرادي ــابقه بینا / نابینا مجاز به  که ورزش ــتفاده از چند نفر دونده راهنما میانجام مس ــته از با اس ــند، فقط آن دس باش

ند، واجد   انده باـش کار مربوطه به اتمام رـس ابقه را (از دور اول تا فینال) با ورزـش کار  راهنماهایی که کل مـس رایط دریافت مدال به همراه ورزـش ـش

 خود خواهند بود.

   باشند.): راهنماها در مواد میدانی واجد شرایط دریافت مدال نمی1توجه (

ــتـفاده می2توـجه ( ــابـقه اسـ ـــکار اعالم نـماـید ـکه از بیش از ـیک نفر دوـنده راهنـما در مسـ ــورت این دوـندـگان راهنـما  ): چـنانـچه ورزشـ نـماـید، در این صـ

 شرایط دریافت مدال نخواهند بود.واجدال

b ( مدال حاضر شوند. مراسم اهداء امدادي، دوندگان راهنماي همراه ورزشکاران برنده مدال در فینال، باید در در مواد 

این صـورت دوندگان  اند، درتوجه: در موادي که یک ورزشـکار برنده مدال که با بیش از یک نفر دونده راهنما بین راندهاي مسـابقه به رقابت پرداخته

 راهنما واجد شرایط دریافت مدال نخواهند بود.

توانند از دوندگان راهنما اسـتفاده کنند، تمامی دوندگان راهنماي دو و میدانی در مسـابقات جاده و پیسـت که ورزشـکاران نابینا می  مواد انفراديدر -3

واجد شرایط دریافت مسابقات مندرج در قوانین اجرایی    دیپلم  اعطاء  خط مشی(ـشامل مـسابقاتی که در آن راهنمایان متعدد ـشرکت کرده اند)، بر اـساس  

 هستند.   مدیپل
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گذارد و البته این تفاوت ها در مواد دو و میدانی می  تاثیر وي مســابقه بر نتایج ورزشــکار، رکوردگیري زمان برگزاري  تغییرات کالس ورزشــی در  -4

 این قوانین صورت می گیرد.  5.3متفاوت است. ثبت نام مجدد پس از تغییرات کالس ورزشی تابع تائیدیه نماینده فنی و طبق قانون 

 مواد دو  

نیست.   آن مادهچنانچه کالس ورزشی بازبینی شده همچنان در میان کالس هاي ورزشی واجد شرایط مسابقه باشد؛ نیازي به ثبت نام مجدد در 

 به ورزشکار تعلق می گیرد.  رکورد، رتبه و جایزه 

لیکن مدال و رتبه داده شده به وي  واهد بود ورزشکار معتبر خ) هاي(رکورد هچنانچه کالس ورزشی جزء کالس هاي واجد شرایط نباشد، آنگاه نتیج

 باطل است.   

 مواد میدانی 

چنانچه کالس ورزشی بازبینی شده همچنان در میان کالس هاي ورزشی واجد شرایط مسابقه باشد؛ نیازي به ثبت نام مجدد در آن ماده نیست.  

  د. نمجددا محاسبه شو ، طبق کالس بازبینی شدهبدست آمده امتیازات ورزشکار باید رتبه و جایزه براي تعیین چنانچه از سیستم امتیازي استفاده شود؛ 

 مشابه قوانین کالس قبلی باشد.  تنها در صورتی معتبر خواهند بود که قوانین آن کالس بازبینی شده  دررکورد (هاي) بدست آمده ورزشکار 

؛ البته در صورتی که قوانین کالس  ه (رکوردهاي) ورزشکار معتبر خواهد بودچنانچه کالس ورزشی جزء کالس هاي واجد شرایط نباشد، آنگاه نتیج

 .   باطل استبه وي داده شده لیکن مدال و رتبه بازبینی شده مشابه قوانین کالس قبلی باشد 
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 ضمائم 
 

   1ضمیمه 
 جهانی   دوومیدانی پارا  وزن ادوات رشته  
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 3ضمیمه شماه 

 جاري خواهند بود. 1400آبان ماه  9تا تاریخ  27.5و  27.3توجه: قوانین ذیل 

 تخته و منطقه جهش    

محل جدا شدن از زمین بوسیله یک تخته فرو رفته در  محل دورخیز  و سطح  محل فرود مشخص می شود. لبه تخته اي که به محل فرود   -3

 نزدیک تر است بعنوان خط جهش در نظر گرفته می شود. در باالي خط جهش یک تابلو پالستیکی چراغ دار براي کمک به داوران قرار داده  

 می شود.    

هاي  هاي محکم مناسب باشد به طوري که میخ ساختار منطقه جهش. تخته جهش سفید، مستطیل شکل، از جنس چوب یا دیگر جنس -۴

  2سانتیمتر عرض با تلورانس   20متر،  01/0متر طول با تلورانس  22/1کف کفش ورزشکاران به آن چسبییده و نلغزد. اندازه این تخته 

 تیمتر ارتفاع می باشد. رنگ آن سفید می باشد. سان 10میلیمتر و تا 

متر طول و   1.22میلی متر تلورانس) و  + 2سانتی متر (با  10تخته شاخص پالستیکی. این تخته متشکل از یک تخته یک تکه به عرض  -۵

رنگ پالستیکی آن از  از جنس چوب و یا سایر اجناس متناسب است. رنگ آن نیز متضاد از رنگ منطقه پرش می باشد. در صورت امکان، 

کنتراست رنگ باالیی برخوردار باشد. تخته داخل یک چارچوب در منطقه دورخیز قرار می گیرد و یک طرف تخته پرش نزدیک به محل  

 فرود باشد.  

رده باشد که الیه  میلیمتر) باالتر می باشد. لبه هاي آن بصورتی برش خو -+/ 1میلی متر (با تلورانس 7سطح آن از سطح منطقه پرش به ارتفاع 

 رجوع شود.)    6درجه داشته باشد. (به شکل شماره  45پالستیکی سطح آن نزدیک به خط جهش همچنان زاویه 

 
 شاخص تخته پرش و تخته   -6شکل 

 با یک الیه پالستیکی پوشیده شود.   تا انتهاي آن شاخص   فوقانی تخته میلیمی متري ابتداي بخش  10حدود از 

 این تخته به هنگام نصب در تورفتگی باید آن قدر محکم باشد که بتواند تمام نیروي وارد شده به وسیله پاي ورزشکار را تحمل کند.  

 د.  هاي کف کفش ورزشکاران کامال روي آن بچسبد و سر نخورسطح تخته در زیر ماده پالستیکی از ماده اي باشد که میخ

 الیه پالستیکی به وسیله یک رنده صاف شده و به گونه اي نرم باشد که جاي پاي ورزشکاران روي آن باقی نماند.

 توجه: توصیه می شود تخته هاي پالستیکی یدکی در دسترس داشته باشیم تا در زمان پاك نمودن جاي پاي ورزشکار مسابقه به تاخیر نیفتد.  


